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Voorwoord 

Het  onderzoeksrapport wat  voor  u  ligt  is  in  feite  begonnen met  een  afstudeerstage  bij  de  cluster 

Veiligheid  &  Rechtsketen  van  Capgemini  Nederland  en  geëindigd  op  de  Utrechtse  School  voor 

Bestuurs‐  &  Organisatiewetenschap  (USBO).  De  keuze  voor  de  Master  Communicatie,  Beleid  en 

Management  aan  de  USBO  is  ingegeven  door  persoonlijke  belangstelling  en  affiniteit  met  het 

publieke  domein.  In  lijn  met  de  afstudeerrichting  en  mijn  interesses  heb  ik  gezocht  naar  een 

eigentijds onderwerp voor mijn scriptieonderzoek. De keuze is gevallen op een case study waarbij ik 

het crisiscommunicatieproces binnen het openbaar bestuur analyseer.  

De scriptie is een proeve van bekwaamheid voor het behalen van een academische Mastertitel. Het 

schrijven  van  een  wetenschappelijke  afstudeerscriptie  heb  ik  ook  zeker  als  zodanig  ervaren.  Het 

verenigen  van  theorie  met  praktijk  in  relatie  tot  een  complex  en  actueel  onderwerp  heeft  toch 

behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. 

Met  het  overwinnen  van  problemen  tijdens  mijn  afstuderen  heb  ik  gelukkig  van  menigeen  hulp 

ontvangen.  Allereerst  wil  ik  mijn  begeleidend  docent  Pauline  Hörmann  van  de  USBO  hiervoor 

bedanken. Pauline, enorm bedankt voor  jouw  inbreng en opbouwende kritiek  tijdens het  schrijven 

van  mijn  scriptie.  De  ontspannen  manier  waarop  wij  mijn  afstudeertraject  hebben  bewandeld 

verdient eveneens mijn complimenten. Ook wil ik mijn stagebegeleider bij Capgemini Nederland, drs. 

Abderrahman Kaouass, ontzettend bedanken. Abderrahman,  jouw aansturing en  inhoudelijk  sterke 

feedback  heb  ik  als  zeer  leerzaam  ervaren.  Ondanks  mijn  koppigheid  en  grilligheid  ben  jij  erin 

geslaagd om mijzelf een structuur van werken aan te leren. Iets waar ik tot voor kort enorme moeite 

mee had. 

Uiteraard ben ik mijn naaste omgeving en familie dankbaar voor hun voortdurende steun vanaf het 

begin  tot  het  bittere  eind.  Jullie  kennen mij  door  en  door  en wisten  dus  precies wanneer  ik weer 

motivatie nodig had. Ook al jullie hulp en bijdragen zijn voor mij erg waardevol geweest.  

Tot slot wil ik mijn respondenten bedanken voor het verlenen van hun onmisbare medewerking aan 

mijn onderzoek.  

Utrecht, juli 2008  

Jan Schouwenaar 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Samenvatting 

‘Crisis communication is one of the most effective yet least understood means of imposing a degree of 

order on a highly dynamic environment’ 

 (Boin, 't Hart, Stern & Sundelius 2005) 

De unieke situatie die is ontstaan na bekendmaking van de heer Wilders zijn voornemen om een film 

over de Koran te maken, vormt de aanleiding tot voorliggend onderzoek. Deze film zou ‘Fitna’ gaan 

heten en de kritiek van de heer Wilders op de islam ten toon spreiden. Dit was niet de eerste keer 

dat  openlijk  kritiek  op  de  islam werd  geuit.  Ook  in  Denemarken  is  dit  gebeurd  waarna  protesten 

tegen dergelijke kritiek op de  islam omsloegen in maatschappelijke onrust. Aangezien  in Nederland 

een  grote moslimgemeenschap  bestaat,  heeft  de  aankondiging  van  ‘Fitna’  eveneens  tot  beroering 

van  de  Nederlandse  samenleving  geleid.  Het  precedent  in  Denemarken  en  de  toenemende 

spanningen  in  de Nederlandse maatschappij  heeft  uiteindelijk  premier  Balkenende  ertoe  bewogen 

om te spreken van een crisissituatie. 

Een  adequate  aanpak  en  beheersing  van  een  dergelijke  situatie  door  de  overheid  vereist  veel 

communicatie met verschillende overheidsdiensten op verschillende niveaus. Uit eerder onderzoek 

van de Voorlichtingsraad in 2003 bleek echter dat deze onderlinge communicatie in tijden van crises 

problematisch verliep. Niet alleen het openbaar bestuur, maar ook de samenleving heeft hier hinder 

aan  ondervonden.  Zaak  was  dus  om  inzicht  in  het  communicatieproces  te  krijgen  om,  daar  waar 

mogelijk, verbeteringen aan te brengen. Dit onderzoek hoopt hieraan bij te dragen. 

Aan  de  hand  van  een  case‐study  is  het  communicatieproces  tussen  actoren,  betrokken  bij 

crisisbeheersing, bestudeerd. Op rijksniveau zijn deze actoren het Expertisecentrum voor Risico‐ en 

Crisiscommunicatie  en  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding.  Op  lokaalniveau  zijn  deze 

actoren de gemeente Utrecht en de politie Utrecht.  

Na  bespreking  van  relevante  literatuur  met  betrekking  tot  het  onderzoeksonderwerp  heeft  de 

onderzoeker een aantal criteria vastgesteld waaraan een optimaal proces moet voldoen. Door deze 

criteria  te  vergelijken  met  praktijkbevindingen  heeft  de  onderzoeker  het  eigenlijke  proces, 

voorafgaand aan de openbaarmaking van ‘Fitna’, getoetst. 

De  communicatie  tussen  niveaus  in  het  openbaar  bestuur wordt  gekenmerkt  door  eenduidigheid, 

tijdigheid,  adequaat  gebruik  van  communicatiekanalen  en  het  geven  van  feedback.  Essentiële 

openheid in de communicatie ontbrak echter wel. Selectieve communicatie heeft op deze manier de 

noodzakelijke effectiviteit van crisiscommunicatie negatief beïnvloed. Hoewel de betrokken actoren 

in staat zijn geweest om door communicatie een gezamenlijk een sluimerende dreiging adequaat af 

te wenden, verdient het vergroten van de openheid in het proces toch verdere aandacht. 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1 Inleiding 
 

Door trends als ontideologisering, individualisering, globalisering en informatisering1 is in Nederland 

een  zogenaamde  ‘kwetsbare  samenleving2‘  ontstaan.  Daarmee  bedoelen  we  een  samenleving  die 

door bepaalde ontwikkelingen meer gevoelig is geworden voor aantasting van haar infrastructuur en 

welzijn. Deze gevoeligheid uit zich in een opschaling van desastreuze gevolgen van crises en rampen 

voor  de  samenleving  en  uiteindelijk  ook  de  overheid.  Zij maakt  immers  ook  deel  uit  van  dezelfde 

samenleving die onderhevig  is aan de bovengenoemde  trends3. Het onderscheidend aspect van de 

overheid  is  echter  gelegen  in het  feit dat het  juist de  taak van de overheid  is om de  integriteit  en 

stabiliteit van de samenleving te waarborgen4. Crises stellen de overheid daarbij zwaar op de proef.  

Daar het een van de wezenlijke taken van een overheid is om het fysieke en sociale welzijn van haar 

burgers te garanderen dwingt het ontstaan van de ‘kwetsbare samenleving’ de overheid om zich te 

bezinnen op haar  taak. Niet alleen dit proces, maar ook de onderlinge communicatie wordt echter 

bemoeilijkt door de decentrale inrichting van de overheid evenals haar interne verscheidenheid aan 

wensen en bevoegdheden5.  

Een  lastige  kwestie  aangezien  ’t Hart  en Rosenthal6  (1990)  stellen  dat  beschikking  over  voldoende 

betrouwbare informatie en goede communicatie tussen betrokken actoren één van de belangrijkste 

voorwaarden is voor een succesvolle aanpak van een crisissituatie. Daarenboven kan verspreiding en 

dosering van informatie door de overheid grote invloed hebben op gedrag en attitudes.  

Op dusdanige wijze kan een adequate informatievoorziening‐ en verwerking bijdragen aan enerzijds 

de beheersing,  anderzijds  aan de escalatie  van een  crisis wanneer  informatie onduidelijk  is  of  niet 

behoorlijk wordt verspreid7. Zaak dus voor de overheid om haar informatiehuishouding goed op orde 

te hebben. Nu rijst de vraag of het huidige crisiscommunicatieproces van de overheid wel zodanig is 

ingericht dat het uitdagingen van de ‘kwetsbare samenleving’ het hoofd kan bieden.  

Blijkens  het  rapport  ‘Risico  en  crisis  gecommuniceerd’,  opgesteld  onder  leiding  van  de  heer 

Broekmeulen in 2003, is dit echter niet het geval: ‘De overheid, zowel op rijks‐ als op lokaal niveau, is 

onvoldoende voorbereid op effectieve communicatie in risico‐ of crisissituaties8.’ In navolging op deze 

                                                                    
1 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 12   
2 Koops e.a., 2005, p. 1 
3 ibidem 
4 ibidem 
5 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 12 
6 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 153 
7 ibidem 
8 Broekmeulen e.a., 2003, p. 6 



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  9 

constatering  wordt  door  hem  ook  een  drietal  aanbevelingen  in  dit  rapport  gedaan  die  tezamen 

wijzen op het gebrek aan organisatie en aandacht voor crisiscommunicatie vanuit de overheid9. Door 

het  ontbreken  van  een  balans  tussen  het  geven  van  voldoende  informatie  en  het  voorkomen  van 

collectieve stress10 hebben verscheidene incidenten plaatsgevonden waarbij onnodig lang onrust en 

onzekerheid onder (delen) van de bevolking heerste11.  

Aan  de  hand  van  een  recente  sociale  crisis  zal  de  onderzoeker  analyseren  hoe  het  betreffende 

crisiscommunicatieproces was vormgegeven.  

1.1 Aanleiding onderzoek 

Een bekend gezegde in de journalistiek luidt als volgt:  ‘Een ramp voor het land,  is een feest voor de 

krant.’  Een  toepassende  uitspraak  voor  de  situatie  die  is  ontstaan  na  bekendmaking  van  de  heer 

Wilders zijn voornemen om een Koranfilm te maken. Een film die ‘Fitna’ getiteld zal zijn en bij monde 

van premier Balkenende tot een crisis heeft geleid12. Met deze uitspraak bevond Nederland zich plots 

in een bijzondere toestand die de unieke mogelijkheid biedt om het crisiscommunicatieproces nader 

te  onderzoeken.  Hierbij  heeft  onderstaand  artikel,  afkomstig  uit  de  Volkskrant  van  18  januari 

jongstleden  getiteld:  ’Film  Wilders  zorgt  voor  crisissituatie’,  de  aanleiding  voor  dit  onderzoek 

gevormd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
9 Broekmeulen e.a., 2003, p. 83‐85 
10 ibidem 
11 Broekmeulen e.a., 2003, p. 9 
12 De onderzoeker is zich bewust van de controversiële benaming ‘crisis’. Gemakshalve zal de onderzoeker deze term wel hanteren omdat 
een erkend gezagdrager de situatie als zodanig definieert. 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‘De Koranfilm van Geert Wilders zorgt volgens premier Jan Peter Balkenende voor een stevige crisissituatie. ‘Er zijn meer crises geweest, 

maar dit is wel een forse’, zei hij vrijdag in het televisieprogramma EénVandaag. Dat de film internationale aandacht trekt, maakt de zaak 

volgens Balkenende extra gecompliceerd. Maar ‘er is geen reden voor paniek’. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de 

ministerraad waarschuwde de premier dat in de discussie over de film geen levensovertuigingen en bevolkingsgroepen nodeloos mogen 

worden gekwetst. ‘Daartegen zullen wij ons als kabinet altijd verzetten’, zei Balkenende.  

Hij constateerde dat Nederland tradities hoog te houden heeft als het gaat om respect, tolerantie en verdraagzaamheid. Tegelijk wees de 

minister‐president ook op de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. PVV‐leider Wilders heeft aangekondigd dat de film zijn mening zal 

verbeelden dat de Koran een fascistisch boek is dat aanzet tot geweld. 

De Koranfilm is nog niet verschenen, maar volgens Balkenende leven er in binnen‐ en buitenland grote zorgen dat de inhoud kwetsend kan 

zijn en risico's kan opleveren voor de veiligheid en economie.  

De publiciteit over de film leidt nu al tot heftige reacties die over en weer als ‘kwetsend en bedreigend’ kunnen worden ervaren, zei de 

premier. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de film ligt volgens hem bij Wilders. ‘Het is de taak van het kabinet om oog te 

hebben voor de gevolgen die zouden kunnen optreden’, zei Balkenende.  

De premier maakte duidelijk dat degenen die zich aangesproken voelen door Wilders in hun reactie ook hun verantwoordelijkheid moeten 

nemen. Als de ene kwetsende opmerking zou leiden tot een overreactie van de andere kant, is dat ‘een verschraling van de beschaving 

waarin we leven’. 

Het kabinet bereidt zich ondertussen voor op de mogelijke gevolgen van de film. Zo worden instellingen en ambassades in binnen‐ en 

buitenland voortdurend op de hoogte gehouden. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft van ambassades en 

ondernemingen in het buitenland ‘kritische signalen’ ontvangen dat de film mogelijk heftige reacties zal losmaken. Sommige bedrijven 

maken zich zorgen over wat er zou kunnen gebeuren. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt. Wilders spreekt geruchten tegen 

dat dat volgende week vrijdag gebeurt. Balkenende zei niet te weten wanneer de film verschijnt.’ 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 

De  doelstelling  van  dit  onderzoek  is  door  middel  van  een  case‐study  inzicht  te  krijgen  in  het 

crisiscommunicatieproces  op  zowel  rijksniveau  als  lokaalniveau.  Het  vaststellen  van 

randvoorwaarden is een manier om hetzelfde proces te kunnen optimaliseren. Het onderzoek kan als 

zodanig worden  getypeerd  als  een  literatuuronderzoek dat  is  aangevuld met  veldonderzoek. Dit  is 

een  studie  gericht  op  het  verkrijgen  van  inzicht  in  problematische  crisiscommunicatie  en,  indien 

mogelijk, het creëren van vernieuwende maatregelen om deze te bevorderen en op die manier het 

maatschappelijk belang te dienen.  

Er zijn twee redenen waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd naar het crisiscommunicatieproces op 

interorganisationeel niveau. Uit onderzoek van ’t Hart en Rosenthal (1990) is gebleken dat een studie 

naar de interorganisationele communicatie tussen functionarissen van verschillende instellingen van 

grote  waarde  kan  zijn  voor  de  aanpak  van  eigenlijke  crisissituaties13.    Bovendien  is  bekend  dat 

aanwezige  ‘informatiegolven’  in  crises  vaak  incorrect  worden  aangewend  door  verschillende 

                                                                    
13 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 154 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overheidsinstanties14: ‘Aanvankelijk bestaat een nijpend tekort aan informatie. Vervolgens worden in 

de  fase  van  de  onmiddellijke  uitbarsting  betrokken  organisaties  bedolven  onder  een  stroom  van 

berichten en laat de verwerkingscapaciteit nog weleens te wensen over15.’  

1.3 Actoren in onderzoek 

Met het oog op het onderzoeksobject en –veld heeft de onderzoeker getracht de meest  relevante 

actoren, op basis van hun takenpakket, per niveau te onderscheiden. Op rijks‐ en lokaalniveau gaat 

het  om  het  ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en  Koninkrijksrelaties  (BZK)  en  het  Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding  (NCTb). Op  lokaal niveau betreft dit de gemeente Utrecht en de 

politie Utrecht. 

De  eerste  actor  op  rijksniveau  is  het  ministerie  van  BZK.  Het  ministerie  van  BZK  kent  een  zeer 

omvangrijk  en  veelzijdig  takenpakket.  Zo  is  het ministerie  van  BZK  onder  andere  verantwoordelijk 

voor de bestuurlijke  inrichting van Nederland, de Grondwet tot rampenbestrijding, kwaliteit van de 

rijksdienst  en  binnenlandse  veiligheid.  Deze  taak  voert  het  ministerie  van  BZK  uit  door  samen  te 

werken  met  gemeenten,  provincies  en  andere  ministeries16.  Het  ministerie  van  BZK  wordt  in  het 

crisiscommunicatieproces  vertegenwoordigd  door  het  Expertisecentrum  voor  Risico‐  en 

Crisiscommunicatie. Dit  om de  reden dat  het  ERC  is  ondergebracht  bij  de directie  Crisisbeheersing 

van het ministerie van BZK17. 

De tweede actor op rijksniveau is de NCTb. De NCTb is in het leven geroepen om de samenwerking 

van een twintigtal organisaties, betrokken bij terrorismebestrijding, te verbeteren18. De NCTb is met 

name  verantwoordelijk  voor  de  analyse  van (inlichtingen‐)informatie,  beleidsontwikkeling,  de  regie 

over beveiligingsmaatregelen en de bewaking van het nationaal stelstel19. 

De derde actor op lokaal niveau is de gemeente Utrecht. Om maatschappelijke onrust te voorkomen 

werkt  de  gemeente Utrecht nauw  samen met professionals  op  lokaal,  regionaal  en  rijksniveau om 

aanslagen te voorkomen. Op deze manier is de stad goed voorbereid voor als er toch iets gebeurt20. 

De  Nederlandse  politie  bestaat  uit  25  regionale  korpsen  en  het  Korps  landelijke  politiediensten 

(KLPD)21. De politie Utrecht onderscheidt zich van de rest doordat zij garant staat voor een krachtige 

                                                                    
14 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 12 
15 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 175 
16 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van het ministerie van BZK 
17 Beleidsplan crisisbeheersing 2004‐2007, 2004, p. 46 
18 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van de NCTb 
19 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van de NCTb 
20 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van gemeente Utrecht inzake terrorisme en radicalisering 
21 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van het Korps Landelijke Politiediensten 



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  12 

bestrijding van onveiligheid in de regio Utrecht22. Ten aanzien van de impact die crises hebben op de 

samenleving stelt de Politie Utrecht dat bestrijding hiervan de hoogste prioriteit heeft23. 

Ter  verduidelijking  staat  hieronder  een  schematische weergave  van  de  actoren  op  zowel  rijks‐  en 

lokaalniveau met betrekking tot crisisbeheersing: 

 

1.4 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

Na  bespreking  van  de  aanleiding  en  het  doel  van  het  onderzoek  is  de  tijd  aangebroken  om  de 

onderzoeksvraag  te  behandelen.  Deze  eerste  en  tevens  essentiële  stap  wordt  gezet  door  het 

koppelen van de doelstelling aan de probleemstelling: 

‘Hoe ziet het crisiscommunicatieproces voorafgaand aan de verschijning van de film ‘Fitna’ tussen een 

aantal cruciale betrokken actoren op nationaal en lokaal niveau eruit?’ 

Het  opstellen  van  deelvragen  is  een  tweede  stap  in  het  onderzoek.  De  volgende  deelvragen  zijn 

direct  afgeleid  van  de  onderzoekshoofdvraag  en  hebben  enkel  betrekking  op  de  situatie  ontstaan 

rondom de verschijning van ‘Fitna’:  

1) ‘In hoeverre wordt het crisiscommunicatieproces op  interorganisationeel niveau gekenmerkt 

door openheid?’ 

2) ‘In hoeverre is er op interorganisationeel niveau eenduidig gecommuniceerd?’ 

3) ‘In  hoeverre  is  in  het  crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel  niveau  tijdig 

gecommuniceerd?’ 

                                                                    
22 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van politie Utrecht 
23 ibidem 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4) ‘Op  welke  manier(en)  en  middels  welk(e)  kana(a)l(en)  is  informatie  uitgewisseld  in  het 

crisiscommunicatieproces op interorganisationeel niveau?’ 

5) ‘In  hoeverre  bestaat  er  de  mogelijkheid  tot  feedback  in  het  crisiscommunicatieproces  op 

interorganisationeel niveau?’ 

1.5 Afbakening van onderwerp  

Met bovenstaande onderzoeksvraag is de koers voor dit onderzoek uitgezet. Desalniettemin zal het 

onderwerp  van  onderzoek  nader  moeten  worden  afgebakend  om  de  validiteit  van  het 

onderzoeksrapport  te  waarborgen.  Toespitsing  van  het  onderzoek  vraagt  op  deze manier  om  het 

maken van keuzes.  

Bij  de  start  van  dit  onderzoek  zijn  er  keuzes  gemaakt  uit  diverse  mogelijkheden  variërend  per 

onderzoeksobject en per onderzoeksveld. Bij het maken van deze keuzes is gebruik gemaakt van het 

zogenaamde  fuikprincipe24.  Dit  is  een  methode  die  uitgaat  van  een  bepaalde  inperking  en 

daarbinnen, desnoods herhaald, verdergaande verbijzonderingen aanbrengt. 

Door de onderzoeker zijn daarom keuzes gemaakt die in lijn liggen met zijn persoonlijke motivatie en 

afstudeerrichting Communicatie, Beleid en Management (CBM). Keuzes die noodzakelijk zijn omdat 

het  te bestuderen gebied  zonder die keuzes  te  ruim zou  zijn.  In  feite komt het neer op een keuze 

tussen  weinig  weten  over  alles  of  veel  over  weinig25.  Gegeven  de  grootschaligheid  van  de 

crisissituatie en de tijdspanne waarin dit onderzoek moet plaatsvinden heeft de onderzoeker voor de 

laatste optie gekozen. Met deze keuze heeft de onderzoeker zelf een zoekdoel gecreëerd en zal er 

een  gerichte  studie  plaatsvinden  naar  het  crisiscommunicatieproces  voorafgaand  aan  de 

openbaarmaking van de film ‘Fitna’26. In het kader van onderzoekafbakening is gekozen voor een ’ex 

ante’ onderzoek. Onderzoek ‘ex post’ is nog niet mogelijk omdat dit een onderzoek betreft met een 

actueel onderzoeksobject.  

1.6 Relevantie 

Afbakening  was  nodig  om  de  wetenschappelijkheid  van  dit  onderzoeksrapport  te  waarborgen  en 

uiteindelijk  daarmee  bij  te  dragen  aan  kennisvermeerdering.  Alvorens  dit  doel  echter  kan worden 

bereikt zal eerst moeten worden besproken welk wetenschappelijk en welk maatschappelijk belang 

dit onderzoek dient.  

                                                                    
24 Verschuren, 1988, p. 31 
25 Verschuren, 1988, p. 32 
26 ibidem 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1.6.1 Bestuurskundige relevantie 

De  theoretische  relevantie  volgt  uit  het multidisciplinaire  karakter  van  bestuurskundig  onderzoek. 

Een  heterogene  benadering  van  het  openbaar  bestuur  resulteert  in  een  disciplineoverschrijdend 

onderzoek27.  Bestuurskunde  heeft  daarbij  een  sterke  focus  op  de  inrichting  en  werking  van  het 

openbaar bestuur: kenmerken en het gedrag van bestuurders, de institutionele arrangementen voor 

gedrag  in  grootschalige  overheidsorganisaties  en  de  omgeving  of  ecologie  van  het  bestuur28.  Zo  is 

veranderlijkheid van onderwerp en vraagstukken typerend voor bestuurskunde29.  

Crises worden eveneens gekenmerkt door hun veranderlijke aard (acuut, sluimerend, institutioneel, 

etc.) en de veranderlijke context waarin dergelijke situaties voorkomen30. Daar crises het openbaar 

bestuur onder druk  zetten,  verschaffen  zij bijzondere  inzichten  in de  inrichting en werking van het 

openbaar bestuur. Crisiscommunicatie als zijnde onderdeel van crisisbeheersing31  is dientengevolge 

een belangrijk onderdeel van bestuurskunde als wetenschapsdiscipline.  

In  de  eerste  plaats  omdat  crisiscommunicatie  het  gebrek  aan  informatie  kan  beperken  door  het 

openbaar bestuur  te  voorzien van gegevens. Het openbaar bestuur heeft  immers  informatie nodig 

om tot een juist oordeel te komen en om de juiste acties uit te kunnen voeren32. Crisiscommunicatie 

voorkomt  ook  een  gebrek  aan  tijd,  informatie  en  organisatie33.  Een  efficiënte,  effectieve  en  juiste 

informatieoverdracht  kan  de  actoren  op  beide  niveaus mobiliseren  alsook motiveren34.  Ten  slotte 

kan crisiscommunicatie verdeeldheid tegengaan. Door elke betrokken actor van de juiste informatie 

te voorzien ontstaat een minimaal verschil in visies en een grote eensgezindheid.  

1.6.2 Maatschappelijke relevantie 

Het  maatschappelijke  belang  van  dit  onderzoek  is  gelegen  in  de  bescheiden  bijdrage  die  het  kan 

leveren aan het verkrijgen van inzicht in het crisiscommunicatieproces in het openbaar bestuur en de 

verhoging  van  de  legitimiteit  en  kwaliteit  van  crisisbeheersingsmaatregelen  door  het  openbaar 

bestuur.  

Crisissituaties vragen om snelle besluitvorming omdat bedreigingen voor de maatschappelijke orde 

dan  wel  het  politiek  bestel  tijdig  moeten  worden  afgewend35.  De  hiervoor  benodigde 

informatievoorziening in dergelijke situaties is echter veelal ontoereikend. Op deze manier komt het 

openbaar bestuur onder grote druk te staan. Dit kan onder andere ten koste gaan van de legitimiteit 
                                                                    
27Rutgers, 1995, p. 192‐200 
28 ibidem 
29 ibidem 
30 Jumelet & Wassenaar, 2003, 194 
31 Buijs, 2005, p. 12 
32 Stamsnijder, 2002, p.4‐15 
33 ibidem 
34 Assen, 2003, p. 17 
35 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 207 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en kwaliteit  van haar beslissingen  tijdens  crises. Bovendien  zijn enkele methoden en  instrumenten 

(lees: noodwetten) om druk op het crisisbesluitvormingsproces te verlichten omstreden omdat zij het 

principe van ‘hoor en wederhoor’ uitschakelen. Een onderzoek naar het crisicommunicatieproces in 

het  openbaar  bestuur  kan mogelijk  leiden  tot  inzichten  die  optimalisatie  van  het  eigenlijke  proces 

mogelijk  maken.  Door  een  meer  effectieve  inrichting  van  de  informatievoorziening  in  tijden  van 

crises  kan mogelijk  de  druk  op  het  openbaar  bestuur worden  verlicht  en  daarmee  de  democratie 

worden ontzien36.  

                                                                    
36 ibidem 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1.7 Leeswijzer 

In de komende hoofdstukken zal een verdere uitwerking volgen om de doelstelling van dit onderzoek 

uiteen te zetten. Daarbij zullen de centrale onderzoeksvraag en bijhorende deelvragen als leidraad in 

dit rapport dienen.  

Aan het begin van ieder hoofdstuk zal een korte leeswijzer worden getoond. Op deze manier maakt 

de  onderzoeker  duidelijk  welke  zaken  in  het  desbetreffende  hoofdstuk  zullen  worden  behandeld. 

Voor een duidelijk totaaloverzicht zal hieronder een beknopte leeswijzer volgen.  

In hoofdstuk 2 zal een drietal kennisgebieden worden besproken. Doel van dit hoofdstuk is om enkel 

de meest  relevante  theorie  ten  aanzien  van  de  onderzoeksvraag  te  belichten  om  uiteindelijk  een 

theoretisch kader te construeren. Nadat dit theoretisch kader is vastgesteld zal worden overgegaan 

tot  het  derde  hoofdstuk.  Hierin  zullen  de  methodieken  en  technieken  voor  empirisch  onderzoek 

worden  besproken.  De  resultaten  van  het  empirisch  onderzoek  komen  in  hoofdstuk  4  aan  bod. 

Hierna worden  in  hoofdstuk  5  de  vergaarde  resultaten  onderworpen  aan  een  analyse  door mede 

gebruik  te  maken  van  het  theoretische  kader  uit  hoofdstuk  2.  Een  bestudering  van  de 

praktijkbevindingen  met  behulp  van  literatuur  zal  daarbij  leiden  tot  de  beantwoording  van  de 

deelvragen.  Nadat  de  antwoorden  op  deelvragen  bekend  zijn,  zal  dit  onderzoeksrapport  worden 

afgesloten  met  het  zesde  hoofdstuk.  Hierin  worden  de  deelantwoorden  geconvergeerd  om 

beantwoording  van  de  centrale  onderzoeksvraag  mogelijk  te  maken.  Tot  slot  volgt  een  korte 

discussie. 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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Nadat  in het  inleidend hoofdstuk onderwerp, aanleiding, doel en relevantie van het onderzoek aan 

bod  zijn  gekomen  kan  nu  worden  overgegaan  tot  een  nieuw  hoofdstuk.  Om  een  gefundeerd 

antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag, is een bijdrage uit de literatuur noodzakelijk 

en  gewenst.  Daarom  wordt  in  dit  hoofdstuk  aandacht  besteed  aan  theoretische  inzichten  die 

betrekking hebben op het communicatieproces op lokaal, nationaal en interorganisationeel niveau in 

de aanvangsfase van een crisis. Door ontwikkeling van een toepasbaar  instrumentarium kunnen de 

vergaarde resultaten worden geanalyseerd in een volgend hoofdstuk.  

Voor de begripsvorming van de lezer wordt het algemeen communicatieproces als eerste behandeld. 

Hierna  volgt  een  toelichting  van  interorganisationele  communicatie  om  verdergaand  inzicht  te 

krijgen in de wijze van communiceren tussen meerdere entiteiten en niveaus. In de derde paragraaf 

wordt een verbijzondering van de algemene communicatie ofwel crisiscommunicatie besproken.  

Op basis van onderlinge raakvlakken tussen elk van de drie kennisgebieden zal in de vierde en tevens 

laatste  paragraaf  een  theoretisch  kader  worden  geconstrueerd.  Hierin  zullen  een  vijftal 

randvoorwaarden  centraal  staan  die  een  dominante  invloed  hebben  op  een 

crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel  niveau.  Aangezien  nog  geen  toepasbaar 

instrumentarium  voor  het  gekozen  onderzoeksveld  bestaat  is  deze  constructie  eveneens 

vernieuwend37. 

2.1.1 Algemene communicatie 

Over communicatie  in relatie tot organisaties merken Wilson en Lloyd Goodall  (1986) het volgende 

op:  ‘Communication processes are  the organization. They create, maintain and modify, and change 

who, how, why, and what work gets accomplished and are responsible for defining the organization 

and its personnel to each individual member. Hence, communication processes are the organization; 

by observing and analyzing them you can arrive at an understanding of any organization.38‘ 

Door  inzicht  te  verkrijgen  in  het  communicatieproces  met  betrekking  tot  de  crisissituatie  die  is 

ontstaan  naar  aanleiding  van  de  film  ‘Fitna’  probeert  de  onderzoeker  mogelijkheden  te  vinden 

waarmee  hetzelfde  proces  kan  worden  geoptimaliseerd.  Hiervoor  is  uitwerking  van  het 

communicatieproces een eerste vereiste. 

                                                                    
37 Op het gebied van crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 
38 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 109 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2.1.2 Communicatieproces  

Communicatie  is  een  complex  begrip  en  daarom wordt  niet  volstaan met  een  enkele  definitie. De 

functionele  componenten  in  het  algemeen  communicatieproces  zijn  zender,  kanaal,  ontvanger, 

boodschap, feedback, betekenisgeving en omgeving39. 

Met de zender wordt de  initiator van elke vorm van communicatie bedoeld. De geloofwaardigheid 

van de zender speelt tijdens het hele proces een belangrijke rol. De mate van geloofwaardigheid  is 

immers  van  invloed  op  de  betekenisgeving  aan  de  geïnitieerde  communicatie.  Er  bestaan  drie 

soorten  credibility  of  geloofwaardigheid  van  de  zender40.  Initial  credibility  betreft  hetgeen  dat 

ontvangers  denken  over  de  zenders,  voorafgaand  aan  het  communicatieproces. Derived  credibility 

komt als tweede aan bod. Kortweg omvat dit wat ontvangers afleiden uit hun waarneming over de 

competentie(s) en het karakter van de zender ten tijde van de onderlinge communicatie. Als laatste 

wordt  gesproken  over  terminal  credibility  wat  niet  meer  betekent  dan  een  bepaling  van  de 

competentie(s)  en  het  karakter  van  de  zender  door  de  ontvanger  nadat  de  communicatie  heeft 

plaatsgevonden41.  

Een  kanaal  maakt  ook  deel  uit  van  het  communicatieproces.  Dit  is  het  middel  waarlangs  de 

boodschap  verloopt  tussen  zender(s)  en  ontvanger(s).  Ook  dit  middel  is  van  invloed  op  de 

communicatie. Zo kan de communicatie bemoeilijkt worden door de aanwezigheid van fysieke ruis in 

het kanaal, (politieke) manipulatie van het kanaal en overbelasting van het kanaal42.  

Het derde element van het communicatieproces  is de boodschap. Dit  is onderscheid communicatie 

van  elk  ander  sociaal  gedrag43.  In  de  communicatie  bestaan  de  verbale,  de  non‐verbale  en 

metaverbale  boodschap  die  respectievelijk  duiden  op  de  overdracht  van  talige  symbolen, 

gedragscommunicatie  en  meerdere  boodschappen  ineen.  Hierbij  is  zowel  de  inhoudelijke  als  de 

relationele  context  van  belang.  Enerzijds  staat  de  boodschap  in  relatie  tot  andere  boodschappen. 

Anderzijds  wordt  de  potentiële  en  gerealiseerde  relatie  tussen  zender  en  ontvanger  niet  alleen 

beïnvloed  door  het  communicatieve  optreden,  maar  ook  door  de  ontvangst  en  interpretatie  van 

boodschappen44.  De  interpretatie  van  de  ontvanger  is  daarbij  gebaseerd  op  zijn  denotatie  en 

connotatie die elk weer afhankelijk zijn van de relationele context en dus ook van de zender45. 

Opmerkelijk  is  dat  binnen het  eigenlijke  communicatieproces  zender  en ontvanger  van  rol  kunnen 

verwisselen. Dit is mogelijk doordat hun taak en invloed in wezen gelijk zijn en zij enkel verschillen in 

                                                                    
39 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 9 
40 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 10 
41 ibidem 
42 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 11 
43 Putte, 1998, p. 45 
44 ibidem 
45 ibidem 



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  19 

hun positionering in dit proces46. Aanvankelijk is de ontvanger het doelwit van de zender, maar kort 

na  dit  initiatief  tot  communiceren  kan  de  ontvanger,  mits  deze  zendactiviteit  heeft,  ook  een 

boodschap versturen47. 

In de literatuur wordt dit proces aangeduid als een circulaire activiteit waarin feedback een centrale 

rol  speelt48.  Feedback  is  een  boodschap  die  informatie  geeft  over  hoe  de  ontvanger  de  originele 

boodschap van de zender heeft gehoord, geïnterpreteerd en uitgewerkt. Het belang van feedback is 

groot omdat het inzicht verschaft in betekenisgeving aan de boodschap door beide participanten in 

het communicatieproces49.  Om te begrijpen hoe feedback van invloed is op het communicatieproces 

worden in de literatuur drie handreikingen gedaan; het zogenaamde multilaterale, het versterkende 

en  doelwijzigende  en  het  zelfcorrectie  concept50.  Eerstgenoemde  betreft  de  wederkerige 

communicatie die op haar beurt de betekenisgeving beïnvloedt. Bijzonder aan dit concept is dat het 

ook feedforward erkent. Dit verschilt met feedback doordat feedforward gebruik maakt van actuele 

boodschappen om relationeel begrip en toekomstvoorspellingen mogelijk te maken. Het tweede of 

versterkende en doelwijzigend concept refereert aan het vermogen van feedback om communicatie 

te reguleren. Dat maakt afbakening of uitbreiding van het communicatieonderwerp mogelijk.51. Het 

zelf‐correctie  en  tevens  laatste  concept  maakt  kenbaar  dat  feedback  ruimte  biedt  voor 

onderhandeling  over  betekenisgeving  tussen  zender  en  ontvanger.  Het  doel  is  om  uiteindelijk 

overeenstemming hierin te bereiken52.  

Aangezien  feedback  middels  een  kanaal  de  zender  bereikt  kan  het  onderhevig  zijn  aan  ruis. 

Vertekening van de boodschap kan echter niet alleen optreden door gebruik van een kanaal, maar 

ook  door  de  inrichting  van  de  fysieke  en  culturele  omgeving  van  het  communicatieproces.  Beide 

omgevingen zijn daarbij ook van grote invloed op de betekenisgeving in het communicatieproces53.  

2.1.3 Communicatiedoel 

Na uiteenzetting van het communicatieproces is het relevant het doel van communicatie nader toe 

te  lichten.  Een  theoretische uitwerking  van het  communicatieproces  is  immers  niet  voldoende om 

inzicht te krijgen in het werkelijk crisiscommunicatieproces binnen het openbaar bestuur. Aangezien 

zij  belast  is  met  het  garanderen  van  de  nationale  veiligheid  en  van  vitale  belangen  van  de 

samenleving54,  dient  zij  functioneel  te  communiceren  in  het  volbrengen  van  deze  taak.  Door  het 

                                                                    
46 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 13 
47 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 14 
48 ibidem 
49 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 14‐15 
50 ibidem 
51 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 15 
52 ibidem 
53 ibidem 
54 Beleidsplan Crisisbeheersing, 2004, p. 12, ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 12 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werken  met  precies  geformuleerde  doelstellingen  ontstaat  een  behoefte  aan  communicatie  die 

plannen,  organiseren,  monitoren  en  evalueren  binnen  en  buiten  de  organisatie  mogelijk  maakt55. 

Communicatie  kan  deze  faciliterende  rol  echter  alleen waarmaken  indien  het  proces  op  adequate 

wijze is ingericht. 

De  literatuur  schaart  de  verscheidenheid  aan  functies  van  communicatie  in  organisaties  onder  de 

noemer  van  taakgerelateerde  communicatie56.  Door  nadere  uitwerking  van  deze  functionaliteiten 

kan de onderzoeker mettertijd bepalen  in hoeverre het  crisiscommunicatieproces  van de overheid 

functioneel was. 

2.1.4 Functies van communicatie 

Communicatie  manifesteert  zich  in  verscheidene  hoedanigheden  binnen  een  organisatie.  Zoals 

eerder  gesteld  faciliteert  communicatie  een  verwezenlijking  van  organisatiedoelen.  Communicatie 

vervult hierbij drie functies namelijk differentiatie, onderhoud en integratie van de organisatie57.  

Allereerst  bedienen  deze  functies  de  organisatie  van  informatie.  Inlichtingen  over  aanwezige 

hulpbronnen en activiteiten van de actoren zijn essentieel voor het functioneren van de organisatie. 

De  communicatiefuncties  dragen  ook  zorg  voor  onderhoud  van  de  benodigde  kanalen  voor 

communicatie.  Communicatie  verhoogt  tevens  de  legitimiteit  van  het  optreden  van  de  organisatie 

doordat zij sortering en vergelijking van  informatie mogelijk maakt. Ten slotte helpen deze functies 

de  organisatie  in  de  erkenning  en  integratie  van  verscheidene  entiteiten  binnen  en  buiten  de 

organisatie.  In  zoverre vormt communicatie de bestaansbasis  voor elke organisatie omdat  zij  vorm 

geeft aan wat de organisatie is, doet en wil zijn58.  

2.1.5 Rol van communicatie in organisaties 

Elke  vorm  van  communicatie  gerelateerd  aan  de  taakuitvoering  van  de  organisatie  wordt  task 

communication in organizations genoemd59. Voor accurate ‘task communication’ moet de mate van 

openheid tussen samenwerkende organisaties gelijk zijn omdat verschillen in openheid resulteren in 

vervorming van informatie60. Met andere woorden, een balans in openheid onder alle betrokkenen is 

nodig voor effectieve communicatie.  

Ook  zuiverheid  in  communicatie  draagt  bij  aan  de  effectiviteit  van  communicatie.  Productie  en 

ontvangst  van  een  boodschap  verhogen  namelijk  de  waarschijnlijkheid  van  het  ontstaan  van 

                                                                    
55 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 86 
56 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 87 
57 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 89‐91 
58 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 91 
59 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 86 
60 ibidem 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wederzijds  begrip61.  Het  interpreteren  van  een  boodschap  door middel  van  onderling  afgestemde 

denotatie  en  connotatie  kunnen  beide  partijen  zeker  zijn  van  overeenkomstige  betekenisgeving62. 

Door het niet verkeerd begrijpen van de inhoud van boodschappen wordt eveneens de effectiviteit 

van werkzaamheden van de organisatie    verhoogd. Een  samenwerkingsverband van actoren wordt 

dienovereenkomstig meer slagvaardig door het uitblijven van ruis in taakgerelateerde communicatie. 

Effectiviteit van communicatie kan tevens worden gerealiseerd door gebruik van het meest geschikte 

kanaal.  Binnen  een  organisatie  zijn  meestal  verschillende  kanalen  aanwezig.  Uit 

effectiviteitoverwegingen dient daarom de  keuze  voor het  kanaal  gebaseerd  te  zijn op de hoogste 

waarschijnlijkheid waarbij het communicatiedoel in het kortste tijdsbestek wordt gerealiseerd63.  

Indien de mogelijkheid aanwezig is om naar een reactie te vragen en deze te krijgen kan dit evenzo 

bijdragen  aan  effectieve  communicatie.  Dit  is  een  vorm  van  communicatie  waarbij  fouten  in  de 

interpretatie  en  begripsvorming  worden  vermeden  omdat  er  ruimte  voor  de  ontvanger  is  om  de 

zender  van  een  reactie  te  voorzien64.  Deze  ruimte ontstaat  alleen  als  de middelen  en  capaciteiten 

voor communicatie binnen de organisatie toereikend zijn65.  

2.1.6 Communicatieproblemen 

De grote waarde van communicatie voor een organisatie is echter niet vanzelfsprekend. Paradoxaal 

kan  communicatie ook een grote  last  zijn  voor een organisatie  in  geval  van miscommunicatie.  Een 

verschijnsel,  eerder  aangeduid  als  ruis,  kan  immers  leiden  tot  het  niet  functioneren  van  een 

organisatie omdat zij niet over voldoende of correcte operationele informatie beschikt.  

In  geval  van  ruis  of  distortion66  kan  een  transformatie  van  de  betekenis  van  een  boodschap 

plaatsvinden met verregaande gevolgen voor de organisatie. Om deze ruis te voorkomen en hierop 

effectief  te  reageren dienen  eerst mogelijke  oorzaken  te worden benoemd.  In  de  literatuur wordt 

gewezen op het bestaan van zogenaamde serial distortion, perceptual distortion, semantic distortion 

en overload and underload67. De eerste drie soorten communicatieproblemen zijn op perceptie‐ en 

taalverschillen en zijn niet of nauwelijks aan de orde in het crisiscommunicatieproces. Daarentegen is 

het wel relevant om overload en underload   te bespreken omdat zij  informatieproblemen betreffen 

die  ook  kenmerkend  zijn  voor  crisissituaties68.  In  crises  bestaan  namelijk  onregelmatige 

informatiegolven die ervoor zorgen dat organisaties eerst een nijpend  informatietekort kennen om 

                                                                    
61 ibidem 
62 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 88 
63 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 89 
64 ibidem 
65 ibidem 
66 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 93 
67 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 92‐96 
68 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 96 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daarna bedolven te worden onder een stroom van berichten. Aangezien organisaties hier vaak niet 

op zijn uitgerust kunnen zij een problematische informatievoorziening ervaren69.  

Typisch voor beide problemen  is dat zij voortkomen uit organisationele beperkingen. De beperking 

om meer informatie nodig te hebben of de beschikking hebben over teveel informatie waardoor het 

rationeel  handelen  wordt  bemoeilijkt70.  Van  information  overload  is  sprake  wanneer  teveel 

informatie op hetzelfde moment wordt doorgevoerd in een kanaal. Wanneer teveel boodschappen in 

een  keer  beschikbaar  komen  voor  de  ontvanger  wordt  er  teveel  gevraagd  van  de 

verwerkingscapaciteit van de ontvanger. Op deze manier heeft de ontvanger bovendien geen tijd of 

ruimte  om  deze  boodschappen  van  feedback  te  voorzien.  Om  information  overload  te  verhelpen 

moeten  mogelijke  blokkades  worden  opgeheven  en  beduidend  minder  informatie 

gecommuniceerd71. 

Het  tegenovergestelde  van  information  overload  is  information  underload72.  Dit  is  een 

informatieprobleem  waarbij  een  gebrek  aan  noodzakelijke  informatie  resulteert  in  het  niet 

volbrengen  van  de  taken  waarvoor  een  actor  is  gesteld73.  Om  dit  op  te  lossen  moet  juist  meer 

informatie worden gecommuniceerd. Ook in dit geval kan het opheffen van blokkades helpen. 

Information overload en information underload hebben allebei gemeen dat zij kunnen resulteren in 

afbraak  van  het  organisatieverband74.  Het  informatieprobleem  van  één  actor  kan  immers  ook 

uitstralen naar de actoren waarmee een netwerk wordt onderhouden75.  

Met het oog op de communicatiewaarde en communicatieproblemen is duidelijk dat een organisatie 

gebaat  is bij  een adequate aanpak van dergelijke  informatieproblemen. Rogers & Agarwala‐Rogers 

(1976)  noemen  drie  manieren  waarop  organisaties  informatieproblemen  kunnen  voorkomen: 

redundancy, verification en bypassing76. Eerstgenoemde duidt op de herhaling van boodschappen in 

verschillende vormen, over verschillende kanalen in verschillende tijdspannen. Met verificatie wordt 

het zekerstellen van de  juistheid van voorgaande boodschappen bedoeld77. Bypassing betekent het 

verwijderen van onnodige tussenpersonen – en stappen in het communicatieproces78.  

In tegenstelling tot Rogers & Agarwala‐Rogers (1976) menen Wilson & Goodall (1986) dat een ideaal 

communicatiesysteem zodanig  is  ingericht dat communicatiestromen  juist worden beperkt door de 

                                                                    
69 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 175 
70 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 96 
71 Read: 1962, geciteerd in Wilson & Goodall: 1986 
72 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 96 
73 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 97 
74 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 90‐93, Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 90 
75 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 91 
76 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 93‐94 
77 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 93 
78 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 94 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organisatiestructuur79.  Gelaagdheid  in  de  organisatie  kan  ervoor  zorgen  dat  informatie  enkel  de 

plekken  bereikt  waar  deze  het  meest  nodig  is.  Een  tussenlaag  is  wenselijk,  daar  een  entiteit  als 

gatekeeper  fungeert  en  boodschappen  filtert  ter  voorkoming  van  een  information  overload  naar 

hogerhand80. 

                                                                    
79 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 92 
80 ibidem 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2.2 Interorganisationele communicatie 

In de vorige paragraaf zijn de structuren, rollen, functies en problemen van algemene communicatie 

uiteengezet.  Op  basis  van  deze  uiteenzetting  zal  de  onderzoeker  in  deze  paragraaf  een 

verbijzondering  hierin  aanbrengen  door  relevante  theoretische  inzichten  aangaande  het 

communicatieproces op interorganisationeel niveau te bespreken.  

Bestudering  van  het  communicatieproces  heeft  inzicht  gegeven  in  de  betekenisgeving  aan 

boodschappen,  maar  niet  in  de  interactie  tussen  verschillende  communicatieprocessen  die  naast 

elkaar kunnen bestaan. Nadere uitwerking is hiervan nodig om het crisiscommunicatieproces tussen 

verscheidene actoren en niveaus binnen het openbaar bestuur te kunnen begrijpen.  

2.2.1 Netwerken 

Bekend  is dat communicatie een potentiële  relatie  tussen zender en ontvanger kan realiseren. Een 

serie  koppelverbindingen  tussen  individuen  of  groepen  gebaseerd  op  patronen  van 

communicatiestromen  wordt  ook  wel  gedefinieerd  als  een  netwerk81.  Dergelijke  bundelingen  van 

relaties  kunnen  duiden  op  een  samenwerkingsverband.  Organisaties  gaan  dikwijls  een 

samenwerkingsverband  aan  wanneer  er  sprake  is  van  een  gedeelde  afhankelijkheid  bij  de 

volbrenging van een bepaalde taak82.  

Het  openbaar  bestuur  bestaat  ook  uit  een  netwerk.  Verschillende  publieke  instanties  op  rijks‐  en 

lokaalniveau  hebben  de  gezamenlijke  taak  om  de  integriteit  en  stabiliteit  van  de  samenleving  te 

waarborgen.  Het  netwerk  tussen  deze  publieke  instanties  is  zodanig  ingericht  dat  zij  de  taak  ook 

adequaat  kan  uitvoeren.  Een  dergelijke  structuur  is  tegelijkertijd  van  invloed  op  de 

communicatiestromen  tussen  verschillende  entiteiten  in  een  netwerk.  Aan  de  hand  van  vier 

verschillende variabelen kan het  communicatieproces  in een netwerk worden bestudeerd83.  Sytem 

differentiaton betreft de mate waarin actoren uit hetzelfde netwerk onderling verschillen. Wanneer 

de verschillen  in het netwerk toenemen, zal  tegelijkertijd de  innovatiekracht en de effectiviteit van 

het gezamenlijk optreden van actoren worden verminderd. System connectedness duidt op de mate 

waarin  actoren  binnen  een  systeem  met  elkaar  verbonden  zijn  door  communicatiestromen. 

Naarmate meer entiteiten deelnemen aan het communicatieproces neemt de mate van onderlinge 

betrokkenheid evenredig af. System dominance betreft de mate waarmee de communicatierelaties 

tussen entiteiten verschillen van elkaar. Bij hoge dominantie vloeien alle communicatiestromen langs 

één entiteit gaan en is er sprake van gecentraliseerde communicatie. Een dergelijke concentratie van 

                                                                    
81 ibidem 
82 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 110 
83 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 144‐145 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informatie  kan  leiden  tot  informatieoverbelasting  met  een  beperkte  openheid  in  het  netwerk  als 

gevolg.  De  laatste  variabele,  system  openness,  bepaalt  in  hoeverre  een  systeem  van  entiteiten 

informatie  uitwisselt  met  zijn  omgeving.  Verhoogde  openheid,  of  een  toename  in  informatie‐

uitwisseling, kan tevens leiden tot vergroting van het innovatieve vermogen van een organisatie. 

De relaties tussen entiteiten in een netwerk kunnen worden onderscheiden in formele en informele 

relaties.  Het  verschil  tussen  deze  twee  vormen  van  relaties  is  dat  formele  relaties  gekenmerkt 

worden  door  een  grotere  stabiliteit  en  voorspelbaarheid  in  de  communicatie84.  Informele  relaties 

hebben deze eigenschappen evenzo, echter in afgezwakte mate. Dit komt doordat informele relaties 

hun bestaansbasis niet ontlenen aan de formele (inter)organisatiestructuur, maar aan gereguleerde 

patronen  van  interpersoonlijke  communicatie.  Dergelijke  netwerken  zijn  hoofdzakelijk  veel minder 

gestructureerd dan  formele  communicatienetwerken doordat  zij  plotseling ontstaan uit  natuurlijke 

sociale interactie. Op deze manier kunnen informele relaties gevoelig zijn voor verandering. 

Overigens  bestaat  tussen  formele  en  informele  netwerken  een  opmerkelijke  relatie.  Wanneer 

formele  communicatienetwerken  niet  volledig  kunnen  voorzien  in  de  informatiebehoefte  van 

organisatieleden,  schakelen  zij  over  op  informele  kanalen  in  de  hoop  dat  deze  wel  hierin  kunnen 

voorzien. Op deze manier zorgen formele netwerken voor de stabiliteit en informele netwerken voor 

de doorvoer van communicatiestromen85. Als zodanig is de waarde van beide netwerken afhankelijk 

van de kwaliteit en de hoeveelheid informatie die zij verstrekken.  

2.2.2 Interorganisationele coördinatie 

Interorganisationele verbanden ontstaan wanneer actoren (of afdelingen) afkomstig uit verschillende 

organisaties  een  gezamenlijke  taak  hebben  en  elkaar  nodig  hebben  voor  de  volbrenging  van  deze 

taak.  In  concreto  kan  worden  gedacht  aan  de  behoefte  aan  expertise,  financiële  middelen  en 

risicospreiding86. Dit geldt ook voor het openbaar bestuur. Crisiscommunicatie teneinde een crisis te 

beheersen betreft een publieke en gezamenlijke taak die wordt uitgevoerd op verschillende niveaus 

door verschillende actoren. Hoewel deze taak zo effectief mogelijk dient te worden uitgevoerd, heeft 

het openbaar bestuur toch grote moeite in een effectieve uitwisseling van boodschappen die nodig 

zijn  voor  de  uitvoering  van  de  taak87.  Dit  komt  doordat  zij  elkaar  beperken  en  beïnvloeden  door 

verschillen  in  attitudes,  capaciteiten,  bevoegdheden  en  een  grondwettelijke  machtenscheiding. 

Interorganisationele coördinatie van het crisiscommunicatieproces kan hier soelaas bieden. 

                                                                    
84 Kreps, 1990, p. 201 
85 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 110 
86 Alter & Hage, 1993, p. 39 
87 Zie paragraaf 1.1 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Een interorganisationele coördinator (IOC) is een organisatie of een deel van een organisatie die zich 

volledig  bezighoudt  met  het  coördineren  van  beslissingen  en  acties  in  een  interorganisationeel 

verband88.  Als  zodanig  geniet  een  IOC  meer  organisationele  autonomie  ten  opzichte  van  het 

interorganisationeel  verband  om  coördinatie mogelijk  te maken.  In  dergelijke  interorganisationele 

verbanden wordt meestal niet getwist over het bestaansrecht van een IOC. Toch zijn er verschillende 

perceptuele en objectieve  factoren die de  functionaliteit van een  IOC kunnen doen verminderen89. 

Om  dit  te  voorkomen  dient  een  IOC  zich  in  de  breedte  open  te  stellen  voor  zijn  omgeving.  Ook 

moeten  de  baten  opwegen  tegen  de  kosten  per  deelnemende  organisatie.  Voorts  behoren  er 

positieve  (feedback)relaties  te worden  onderhouden  tussen  deelnemende  organisaties.  Als  laatste 

zal  een  IOC  contextuele  factoren,  zoals  tijd  en  complexiteit  van  de  taak,  in  ogenschouw  moeten 

nemen. 

2.2.3 ‘Coorientation model’  

Aansturing  van  verschillende  organisaties  door  een  IOC  kan  gefaciliteerd  worden  door  gebruik  te 

maken  van  het  zogenaamde  coorientation  model.  Uitgangspunt  van  dit  model  is  om  een  balans 

tussen  organisaties  te  creëren  door  actieve  lijnen  van  feedback90.  Dit  proces  van  wederzijdse 

aanpassing  door  organisatie  en  omgeving  is  in  dit model  opgenomen  om  inzicht  te  krijgen  in  een 

communicatieproces op interorganisationeel niveau91. 

Alvorens een  IOC een balans tussen organisaties kan verwezenlijken dient het eerst de zenders, de 

ontvangers,  hun  ervaringen,  hun  attitudes  en  omgeving  te  identificeren92.  Hier  is  informatie‐

uitwisseling voor nodig. Het proces van vergaring en verzending van  informatie  tussen organisaties 

en  hun  omgevingen  wordt  gedefinieerd  als  boundary  spanning93.  Volgens  Alexander  (1996)  zijn 

inspanningen  van boundary  spanners  en  liasions  nodig om de  acties  van  twee of meer  verbonden 

organisaties  te  coördineren94. Hoewel beide  rollen  zich  toeleggen op het  verzorgen van collectieve 

actie,  door het bouwen en onderhouden van netwerken,  verschillen  zij  van elkaar door het  aantal 

organisaties wat deelneemt aan een samenwerkingsverband. Bij het coördineren van niet meer dan 

twee organisaties is sprake van een liaison, anders van een boundary spanner. Opmerkelijk is dat in 

interorganisatorische  netwerken  toch  verscheidene  liasions  actief  kunnen  zijn  doordat  zij  op  hun 

beurt worden verbonden door boundary spanners.  

                                                                    
88 Alexander, 1996, p. 152 
89 Alexander, 1996, p. 22 
90
 Kreps, 1990, p. 22 

91 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 175 
92 ibidem 
93 Kreps, 1990, p. 229 
94 Alexander, 1996, p. 118 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Het boundary  spanning  is  een  continue activiteit  die wederzijdse beïnvloeding en  aanpassing door 

organisaties en omgeving  tot doel heeft. De  ruimte voor aanpassing door organisatie en omgeving 

komt voort uit de  ruimte die de  leden van het netwerk  toestaan95. Voor onderlinge aanpassing en 

beïnvloeding  van  en  door  de  omgeving  op  interorganisationeel  niveau  hebben  organisaties  vier 

soorten strategieën: agglomeratie, confederatie, conjugatie en organische samensmelting96.  

De  strategie  van  agglomeratie  wordt  toegepast  wanneer  kleine  organisaties  weinig  interactie 

onderhouden,  maar  toch  bundelen  om  zich  te  beschermen  tegen  grotere  organisaties  of 

interorganisatorische verbanden97. Strategieën van confederatie betreffen pogingen van organisaties 

om  een  samenwerkingsverband  aan  te  gaan,  daar  elk  van  de  organisatie  zonder  hulp  van  andere 

organisaties  niet  slaagt  in  het  behalen  van  de  eigen  doelstellingen98.  Strategieën  van  conjugatie 

betreft  het  delen  van  hulpbronnen  en  informatie  door  verschillende  organisaties  om  betere 

organisatorische  resultaten  te  behalen99.  In  dit  geval  treden  verscheidene organisaties  gezamenlijk 

op,  omdat  zij menen  dat  collectieve  actie  nodig  is  om  een  voor  hen  supra‐organisatorisch  doel  te 

bereiken. Organische strategieën gaan verder dan symbiotische relaties. Dergelijke strategieën gaan 

uit van volledige samenwerking tussen organisaties om tot gezamenlijk gewin te komen. 

Voor de afstemming  tussen organisaties bij  een gedeelde  taak moet erkent worden dat  zowel een 

organisatie  als  zijn  omgeving  een  idee,  evaluatie  en  een  attitude  hebben  ten  aanzien  van  een 

bepaalde kwestie100. In het coorientation model is een viertal termen opgenomen die centraal staan 

bij wederzijdse aanpassing. Congruence betekent  in dit model de mate waarin de organisatie denkt 

dat haar ideeën gelijk zijn aan die van haar omgeving en de mate waarin de omgeving denkt dat zijn 

ideeën  gelijk  zijn  aan  de  desbetreffende  organisatie101.  Accuracy  is  de  mate  waarin  ideeën  van 

organisatie(s)  samenvallen met  de werkelijkheid102. Met understanding wordt  bedoeld  in  hoeverre 

de ideeën van de organisatie met de organisatie overeenkomen103. Ten slotte duidt agreement op de 

mate van overeenstemming in evaluaties en attitudes tussen organisatie en omgeving104. 

 

                                                                    
95 Oosterwijk, 1995, p. 65 
96 Alter & Hage, 1993, p. 26 
97 ibidem 
98 ibidem 
99 Alter & Hage, 1993, p. 27 
100 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 172 
101 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 176 
102 ibidem 
103 ibidem 
104 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 176 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(Model uit Wilson en Lloyd Goodall, 1986, p. 176) 

2.2.4 Horizontale en verticale communicatiestromen 

Het  proces  van  wederzijdse  aanpassing  tussen  organisatie  en  omgeving  is  enkel  mogelijk  door 

communicatie. Binnen elk van deze organisaties evenals binnen het interorganisationeel verband zijn 

afzonderlijke  communicatieprocessen  te  onderscheiden.  Deze  communicatieprocessen  staan 

voortdurend in contact met hun omgeving en dus ook met andere communicatieprocessen.  

Voor de bestudering van interorganisationele communicatieprocessen worden verschillende soorten 

communicatiestromen onderscheiden. In de interorganisationele communicatieleer wordt gesproken 

van zogenaamde horizontale en verticale communicatiestromen105.  

Het  ontstaan  van  ruis  in  horizontale  ofwel  platte  communicatie  is  stukken  kleiner.  Dit  komt  in  de 

eerste  plaats  doordat  communicatie  op  horizontaal  niveau  gelijkwaardig  van  aard  is.  Daarnaast 

beschikken  actoren  op  hetzelfde  niveau  over  een  aanverwant  referentiekader.  Ook  is  horizontale 

communicatie  meer  coördinerend  dan  operationeel  van  aard  en  daardoor  minder  bedreigend. 

Neerwaartse  en  opwaartse  communicatie  is  juist  vaak  operationeel  van  aard  en  kan  daarom  als 

bedreigend worden ervaren106. Ten slotte  is horizontale communicatie meer  informeel dan formeel 

van  karakter.  Gegeven  het  feit  dat  informele  kanalen,  door  het  ontbreken  van  een 

                                                                    
105 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 96 
106 ibidem 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verificatiemechanisme, snelle en makkelijke informatieoverdracht mogelijk maken, wordt hier meer 

gebruik van gemaakt dan van verticale communicatie107. 

Verticale  communicatie  wordt  door  Kreps  (1990)  aangeduid  als  neer  ‐  en  opwaartse  kanalen  van 

communicatie108.  Neerwaartse  communicatie  is  belangrijk  bij  het  toezien  op  de  volbrenging  van 

organisatietaken109.  Opwaartse  communicatie  is  evenzo  belangrijk  omdat  het  feedback  over  het 

organisationeel  functioneren  naar  hogere  niveaus  mogelijk  maakt  en  de  betrokkenheid  van 

organisatieleden vergroot.  

Neer‐  en  opwaartse  communicatiekanalen  kennen  nog  meer  verschillen110.  Neerwaartse 

communicatiekanalen verzorgen de meest basale communicatie en vervullen daarmee sleutelrollen 

in  het  functioneren  van  een  organisatie.  Toch  kan  deze  neerwaartse  communicatie  worden 

bemoeilijkt door overmatig gebruik van kanalen of ruis in de kanalen. Opwaartse communicatie kent 

eveneens problemen. Kanalen naar hogere niveaus zijn vaak minder ontwikkeld en kunnen dus ook 

tot tal van communicatieproblemen leiden. 

Ten  aanzien  van  verticale  communicatie  vindt  meer  neerwaartse  dan  opwaartse  communicatie 

plaats111.  Dit  komt  doordat  hoger  gepositioneerden  meer  beschikking  hebben  over  kanalen  en 

middelen  om  boodschappen  te  zenden  dan  lager  gepositioneerden.  De  beperkte mogelijkheid  om 

van lager niveau naar hoger niveau (feedback) te communiceren resulteert ook in een nijpend tekort 

aan  operationele  informatie  op  hoger  niveau. Daarenboven  is  de  kwaliteit  en  nauwkeurigheid  van 

(negatieve) feedback vaak  in het geding door wenselijkheid  in de communicatie naar hogerhand112. 

Snelle en juiste aansturing, mogelijk verzorgd door een IOC, kan op deze manier niet plaatsvinden113.  

                                                                    
107 ibidem 
108 Kreps, 1990, p. 203 
109 ibidem 
110 Kreps, 1990, p. 204 
111 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 96 
112 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 97 
113 ibidem 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2.3 Crisiscommunicatie 

Het volgende citaat van Seeger e.a. (2003) ligt in lijn met het coorientation model. Ook onderstreept 

het  een  uitgangspunt  dat  kenmerkend  is  voor  de  traditionele  kijk  op  crisiscommunicatie: 

‘Organizations are considered  legitimate when they establish congruence between the social values 

associated with or implied by their activities and the norm of acceptable behavior in the larger social 

system of which they are a part114.’ 

De  bestaansbasis  van organisaties wordt  ontleend  aan  een balans  tussen omgeving  en organisatie 

door wederzijdse aanpassing115.  Crisiscommunicatie  is  een verbijzondering  van andere  vormen van 

communicatie omdat  zij  op periodieke basis de balans  tussen organisatie  en omgeving  controleert 

om een crisis tijdig te kunnen afwenden116. Ook hier is congruentie het einddoel. 

Deze karakteristieke vorm van communicatie verschilt dusdanig dat ook voor crisiscommunicatie een 

aparte paragraaf is  ingericht.  In navolging van de vorige twee paragrafen is de uiteenzetting van de 

voor dit onderzoek  relevante elementen uit de crisiscommunicatie nodig om het  theoretisch kader 

compleet te maken. 

2.3.1 Crisiscommunicatie‐kruispunt 

De  wisselwerking  tussen  organisatie  en  omgeving  duidt  op  een  interactief  proces.  Hierbij  wordt 

informatie  over  de  situatie  niet  alleen  door  de  organisatie  geïnterpreteerd,  maar  ook  van  een 

passende reactie worden voorzien. Dit is nodig om een crisis tijdig te signaleren, te beheersen en op 

te lossen117. Het monitoren van de situatie wordt echter bemoeilijkt door de unieke aard van crises. 

Verwarring, ambiguïteit, gebrek aan tijd en complexiteit van de omgeving zijn kenmerken van crises 

die  het  monitoren  van  de  situatie  bemoeilijken118.  Het  overwinnen  van  deze  beperkingen  in  de 

crisiscommunicatie  is noodzakelijk wil de organisatie en omgeving effectief kunnen reageren op de 

situatie. Bovendien kan slechte of geen crisiscommunicatie de omvang van de crisis vergroten119. Dit 

stadium  is  immers  het  meest  bepalend  voor  de  attitude  van  ontvangers  omdat  precies  dan  de 

geloofwaardigheid  van  de  zender  het  zwaarst  op  de  proef  wordt  gesteld120.  In  zo’n  situatie  kan 

slechte communicatie resulteren in aanzienlijke immateriële en materiële schade voor de organisatie 

en haar omgeving121.  

                                                                    
114 Seeger e.a., 2003, p. 66 
115 ibidem 
116 Seeger e.a., 2003, p. 65 
117 ibidem 
118 ibidem 
119 Stamsnijder, 2002, p. 14 
120 Boulogne & Groenendijk, 1994, p. 14 
121 ibidem 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Om dit te voorkomen zal een dialoog tussen organisatie en omgeving moeten worden opgezet. Enkel 

door voortdurende gedachtewisselingen kunnen beide verwachtingen op elkaar worden afgestemd 

om  een  bepaalde  mate  van  congruentie  te  bewerkstelligen.  De  wijze  waarop  de  organisatie  een 

dialoog met haar omgeving onderhoudt is gebaseerd op het feitelijk risico, zoals door de organisatie 

bepaald en op het gepercipieerde risico wat door de omgeving wordt bepaald. In lijn met verticale en 

horizontale  communicatiestromen  evenals  het  coorientation  model  is  deze  dialoog  hieronder 

schematisch weergegeven122: 

 

 

 

In  het  bovenstaande  schema  zijn  vier  soorten  strategieën  voor  crisiscommunicatie  zichtbaar.  Een 

strategie  van  informeren  gaat  uit  van  dreigende  situatie  op  lange  termijn.  De  crisis  verloopt 

voorspelbaar  en  de  beheersing  kent  amper  tijdsdruk.  Een  dergelijke  situatie  rechtvaardigt  daarom 

een eenvoudig informatietraject. Hierbij ontstaat er een regelmatige stroom van communicatie met 

inzet  van  algemene  communicatiemiddelen.  Als  zodanig  vindt  eenzijdige  en  gecontroleerde 

berichtgeving plaats123. 

                                                                    
122 Vergeer, 2008, p. 14 in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing april 2008 
123 Vergeer, 2008, p. 15 in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing april 2008 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De consultatiestrategie wordt toegepast als veel maatschappelijke onrust heerst, maar geen sprake is 

van  een  acute  crisis. Doordat  de  omgeving  zich  gaat  roeren  zal  de  zender  in  samenspraak met  de 

omgeving de manieren van communiceren moeten bepalen. Het consulteren van de omgeving kan 

daarbij leiden tot een toename van vertrouwen in de zender van de organisatie124. 

Een strategie van  instrueren wordt  ingezet op het moment dat een crisis acuut  is. De gevolgen zijn 

direct  zichtbaar  en  er  is  geen  tijd  meer  voor  overleg.  In  dit  geval  moet  de  overheid  een 

handelingsperspectief communiceren die ondubbelzinnig van aard is. Evenals de informatiestrategie 

veronderstelt de overtuigingsstrategie topdown eenrichtingsverkeer vanuit de zender125. 

De  overtuigingsstrategie  is  vaak  moeilijk  te  hanteren.  Een  dreigende  situatie  ontstaat  terwijl  de 

omgeving  het  gevaar  niet  als  zodanig  percipieert.  Vormen  van  topdown  tweerichtingsverkeer  zijn 

gewenst om de omgeving ook  in beweging te krijgen. Het betreft hier dus communicatie tussen en 

niet over entiteiten. Om hierop  toe  te  zien  zal evenals bij de consultatiestrategie een geregisseerd 

informatietraject moeten worden gestart126. 

2.3.2 Interactieve crisiscommunicatie 

In een situatie die onderhevig is aan onvoorstelbare veranderingen, volstaat de organisatie niet met 

proactieve crisiscommunicatie127. Interactieve crisiscommunicatie is nodig om de totstandkoming en 

het onderhoud van relaties met de omgeving te realiseren. In deze crisiscommunicatiedialoog tussen 

organisatie en omgeving is geen sprake van een actie of reactie, maar een transactionele uitwisseling 

van  boodschappen  tussen  organisatie  en  omgeving128.  Net  zoals  in  het  algemene 

communicatieproces  ontstaat  bij  crisiscommunicatie  de  boodschap  uit  eerdere  boodschappen  en 

kunnen zender en ontvanger van rol wisselen129. ‘Op basis hiervan is het realistischer om interactieve 

crisiscommunicatie  te  zien  als  een  spiraal  van  doorlopende  pogingen  om  elkaar  te  beïnvloeden130‘ 

aldus  Stamsnijder  (2002).  Ook  dit  is  een  circulair  proces  met  congruentie  tussen  organisatie  en 

omgeving tot doel.  

In de benadering van de interactieve crisiscommunicatie wordt een crisis gepercipieerd als een kans 

voor  de  organisatie131.  Het  hoogste  beslissingsniveau  stelt  de  eigen  opvattingen  over  risico’s  ter 

discussie en  is bereid deze eventueel  aan  te passen.  Enerzijds  vraagt deze attitudeverandering om 

een erkenning van de risico’s in de omgeving van de organisatie. Anderzijds dient de organisatie zich 

                                                                    
124 Vergeer, 2008, p. 16 in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing april 2008 
125 Vergeer, 2008, p. 16‐17 in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing april 2008 
126 Vergeer, 2008, p. 17 in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing april 2008 
127 Stamsnijder, 2002, p. 44 
128 ibidem 
129 ibidem 
130 ibidem 
131 Stamsnijder, 2002, p. 66 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op  elk  niveau  open  te  stellen  voor  feedback.  Aan  beiden  voorwaarden  moet  zijn  voldaan  wil  de 

organisatie kunnen veranderen om weer in overeenstemming te zijn met haar omgeving.  

Ofschoon controle over een situatie  lastig  is te bewerkstelligen kunnen de organisatie en omgeving 

wel de kans hierop vergroten door openheid en extravertie132. Aan de ene kant is crisiscommunicatie 

gericht  op  het  verhelderen  van  het  beleid  en  handelen  van  een  organisatie.  Aan  de  andere  kant 

draagt  crisiscommunicatie  zorg  voor  het monitoren  en  reguleren  van  de  omgeving.  Een  balans  in 

beide functies van crisiscommunicatie is noodzakelijk om miscommunicatie en incongruentie tussen 

organisatie en omgeving  te voorkomen. Evenwicht  in de  functies kan gerealiseerd worden doordat 

de organisatie bijzondere aandacht schenkt aan de antennefunctie en de  interpretatie van de door 

haar  opgevangen  signalen.  Hiernaast  moet  de  organisatie  ook  het  eigen  waarnemingsvermogen 

relativeren  om  tot  een  zuiver  oordeel  van  de  situatie  te  komen133.  Een  juiste  inschatting  en 

waardering van de omgeving kan immers de organisatie helpen om het toekomstige verloop van haar 

omgeving te beïnvloeden134. 

Het  is  voor  de  organisatie  niet  zinvol  om  te  investeren  in  directe  beheersing  en  controle  van  de 

omgeving,  omdat  het  vaak  lastig  is  om  grip  te  krijgen  op  de  ontwikkelingen  van  een  crisis135.  De 

organisatie  kan  beter  haar  aandacht  richten  op  ontwikkelingen  die  wel  zijn  te  sturen  of  die  zich 

voordoen in de crisesfases die nog volgen136. Kennis van de crisislevenscyclus draagt op deze manier 

bij  aan  de  ordening  van  informatie  en  het  vinden  van  een  passende  strategie  voor 

crisiscommunicatie137. 

2.3.3 Relatie crisiscommunicatie en informatie 

Crisiscommunicatie  berust  volledig  op  de  uitwisseling  van  informatie.  Zonder  informatie  kan 

crisiscommunicatie  onmogelijk  onzekerheid  in  de  omgeving  reduceren  of  beheersingsmaatregelen 

coördineren138.  Informatie wordt  hier  bedoeld  als  een  boodschappenuitwisseling  langs  een  kanaal 

tussen zender en ontvanger met tot doel een bepaald effect bij de ontvanger te bewerkstelligen. Bij 

crisiscommunicatie  kan  dit  effect  echter  alleen  worden  bereikt  indien  de  informatie  volledig  en 

duidelijk is. In crises wordt dit bemoeilijkt door aanwezige ‘onregelmatige informatiegolven’139 die op 

hun beurt de crisiscommunicatie beïnvloeden.  

                                                                    
132 Stamsnijder, 2002, p. 68 
133 Stamsnijder, 2002, p. 66‐70 
134 Stamsnijder, 2002, p. 70 
135 Stamsnijder, 2002, p. 66 
136 Stamsnijder, 2002, p. 91 
137 ibidem 
138  
139 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 175 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De beheersing van een crisissituatie en  informatiegolven  is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit 

en kwantiteit van de informatie. De mate van kwaliteit en kwantiteit van informatie is op haar beurt  

weer afhankelijk van de wijzen waarop zij wordt verwerkt en gestructureerd140. Mogelijke manieren 

zijn  het  comprimeren,  concretiseren,  selecteren,  structureren,  transformeren,  transporteren, 

integreren, presenteren, doseren en evalueren van informatie. Niet elke handeling vindt plaats, maar 

door het beschikken over het vermogen om dergelijke handelingen uit te voeren kan een organisatie 

onregelmatige informatiegolven wel het hoofd bieden. 

Juist  het  ontbreken  van  ritme  in  informatiestromenverhogen  zorgt  voor  een  aanvankelijk  nijpend 

tekort  aan  informatie  die  opgevolgd  wordt  door  een  stortvloed  aan  berichten.  Aangezien 

capaciteiten,  middelen  en  infrastructuren  hier  veelal  niet  op  zijn  toegerust  wordt  het  maken  van 

onderscheid door de organisatie  tussen bruikbare  informatie en overbodige ruis bemoeilijkt141. Het 

niet  voorradig  hebben  van  bruikbare  informatie  verminderd  tegelijkertijd  de  functionaliteit  van 

crisiscommunicatie omdat informatie nodig is voor het verhelderen, monitoren en reguleren van de 

situatie142. 

Dit  informatietekort  wordt  tevens  versterkt  doordat  actoren  dikwijls  de  neiging  hebben  om 

communicatie  te  beperken  tot  ‘trusted  and  liked  ones’143.  Naast  aanzwelling  van  communicatie  in 

crisistijden neemt de communicatie tussen vermeende bondgenoten toe en met vermeende vijanden 

af.  Een  verschijnsel  dat  in  lijn  ligt met  de  bewering  dat meer  en  sneller  horizontale  dan  verticale 

communicatie plaatsvindt.  

Hierbij is het onderscheid tussen need to‐know‐informatie en want‐to‐know‐informatie belangrijk144. 

Need‐to‐know‐informatie  betreft  informatie  die  door  de  zender  geselecteerd,  beschikbaar  en 

toegankelijk wordt  gemaakt. Want‐to‐know‐informatie  is  informatie  die  door de ontvanger  aan de 

zender wordt gevraagd.  

Crises worden gekenmerkt door beide verschijnselen145. Op het moment dat de need to know groter 

is dan de want to know of de want to know groter  is dan de need to know ontstaan respectievelijk 

een  information  overload  en  information  underload.  Een  organisatie  dient  dus  niet  alleen  vast  te 

stellen hoeveel informatie, maar ook welke informatie zij verspreid over de crisis. Met behulp van de 

vijf W’s  (who, what, when, where, why)  aangaande  crises  kan  congruentie worden  bereikt  tussen 

organisatie en omgeving146.  

                                                                    
140 Stamsnijder, 2002, p. 95 
141 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 117 
142 Kreps, 1990, p. 214 
143 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 54 
144 Stamsnijder, 2002, p. 95 
145 Stamsnijder, 2002, p. 96 
146 Fearn‐Banks, 2002, p. 82 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Op het moment dat er voortdurend tekort aan consistente distributie van informatie bestaat zullen 

actoren  een  zoektocht  starten  om  in  hun  eigen  informatiebehoefte  te  voorzien.  Een  dergelijke 

activiteit wordt omschreven als information shopping147 en kan leiden tot de vergaring van incorrecte 

informatie. Bijkomstig  is dat deze zoektocht veel  tijd kost waardoor actoren zelf niet meer  in staat 

zijn om binnenkomende informatie te controleren of uitgaande informatie te beheersen. 

Verkeerde informatie kan ook leiden tot verkeerde interpretatie van de informatie door de omgeving 

met negatieve betekenisgeving als gevolg148. Negatieve betekenisgeving in het communicatieproces 

kan  actoren  ertoe  bewegen  om  de  relaties  met  de  organisatie  in  kwestie  op  te  schorten.  Dit  is 

onwenselijk omdat het onderhouden en het verstevigen van relaties met de omgeving noodzakelijk is 

voor effectieve crisiscommunicatie149.  

Een oplossing voor bovengenoemde problemen  is gelegen  in het aanbrengen van orde en  ritme  in 

informatiestromen.  Zo  zijn  Groenendijk  en  Boulogne  (1994)  het  eens  met  Stamsnijder  (2002)  dat 

zorgvuldige,  snelle  en  bovenal  gestructureerde  communicatie  essentieel  is  in  crisisbeheersing150. 

Periodiek verslag doen op relevante hoofdpunten in het crisiscommunicatieproces kan bovenstaande 

problemen voorkomen en oplossen. Daarbij is het van belang dat de ontvangers bij de zender bekend 

zijn en de informatie even oud is. Rapportering van oud nieuws als gevolg van verstopte kanalen kan 

namelijk leiden tot vertekende informatie over de crisissituatie. Crisisbeheersingmaatregelen die op 

basis van deze informatie zijn genomen kunnen vervolgens inadequaat zijn151. 

                                                                    
147 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 7 
148 ibidem   
149 Seeger e.a., 2003, p. 72 
150 Boulogne & Groenendijk, 1994, p. 14 
151 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 211 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2.4 Interorganisationeel crisiscommunicatieproces 

Tot op heden bestaat er geen theorie voor  interorganisationele crisiscommunicatie. Desalniettemin 

heeft de onderzoeker, in de voorgaande paragrafen, getracht de meest relevante theorie ten aanzien 

van de onderzoeksvraag te belichten. Het proces staat in de beantwoording van de onderzoeksvraag 

centraal. Zodoende heeft het algemeen communicatieproces gefungeerd als  leidraad  in de selectie 

van  aanvullende  literatuur  over  interorganisationele  communicatie  en  crisiscommunicatie.  Beide 

verbijzonderingen  van  communicatie hebben de bouwstenen  voor het  theoretisch  kader  gevormd. 

Hierbij vormt Interorganisationele crisiscommunicatie het vertrekpunt van deze paragraaf.  

Op  basis  van  de  theoretische  uiteenzettingen  zijn  per  kennisgebied  enkele  randvoorwaarden  voor 

interorganisationele  crisiscommunicatie  vastgesteld.  Deze  randvoorwaarden  zijn  gekoppeld  aan 

interorganisationele  communicatie  en  het  algemeen  communicatieproces.  Voor  dit  onderzoek  zijn 

openheid, feedback, eenduidigheid, tijdigheid en het kanaal aangewezen als determinanten voor het 

crisiscommunicatieproces op interorganisationeel niveau. Elke determinant wordt in deze paragraaf 

besproken  en  geoperationaliseerd  om  resultaten  van  het  veldonderzoek  in  een  later  stadium  te 

kunnen analyseren. 

Deze  omzetting  door  de  onderzoeker  is  nodig  om  aan  te  geven  welke  empirische  verschijnselen 

onder  een  begrip  vallen  en  welke  niet152.  Een  proces  van  verduidelijking  dat  gelijk  staat  aan 

operationeel  definiëren153.  Hierbij  worden  verschijnselen  en  termen  zowel  geconcretiseerd  als 

vertaald in direct waarneembare termen. Deze schakeling van begripsniveau naar praktisch niveau is 

nodig om de antwoorden op de open vragen te kunnen kwantificeren en waarderen. Dit is mogelijk 

doordat de onderzoeker per determinant een drietal criteria heeft vastgesteld. 

2.4.1 Openheid  

Hoewel het moeilijk is om een crisis te controleren, kan een organisatie wel de kans hierop vergroten 

door  informatie  ter  beschikking  van  betrokken  actoren  te  stellen154.  Een  vereiste  is  dat mogelijke 

ontvangers bij de zender bekend zijn en dat deze door de zender worden verenigd155. Agglomeratie, 

confederatie,  conjugatie  en  organische  samensmelting  zijn  strategieën  om  tot  een  dergelijk 

organisatieverband te komen156. 

Openheid kan gerealiseerd worden door de beschikbare informatie (lees: who, what, when, where, 

why)) binnen en buiten het organisatieverband te verspreiden. Indien deze continue organisatorische 

                                                                    
152 Verschuren, 1998, p. 96 
153 Verschuren, 1998, p. 97 
154 Stamsnijder, 2002, p. 68 
155 ’t Hart & Rosenthal, 1990, p. 159 
156 Alter & Hage, 1993, p. 26 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activiteit  niet  wordt  uitgevoerd  ontstaat  een  nijpend  tekort  aan  informatie  met  onzekerheid  of 

paniek als gevolg. Een gebrek aan transparantie in het organisatieverband en informatie kan op deze 

manier zelfs leiden tot een nog grotere escalatie van de problematische situatie.  

Zowel  interne  als  externe  distributie  van  informatie  door  een  IOC  kan  dit  tegengaan.  In  beide 

gevallen  behoort  deze  activiteit  tot  de  taak  van  liasions  of  boundary  spanners.  Zij  dragen  de 

verantwoordelijkheid voor het opbouwen en het onderhouden van het netwerk. Op deze manier kan 

een  adequate  informatievoorziening  worden  gerealiseerd.  Interne  informatieverwerving  en  –

verwerking  maakt  ingrijpen  door  de  organisatie  in  haar  omgeving  mogelijk.  Externe 

informatieverschaffing  voorkomt  niet  alleen  information  shopping,  maar  draagt  ook  bij  aan  een 

verhoging van de geloofwaardigheid van de zender. Dit is belangrijk omdat geloofwaardigheid van de 

zender van invloed is op de communicatie en de betekenisgeving aan de boodschap(pen). 

Openheid  is  als  zodanig  niet  alleen  van  groot  belang  voor  de  congruentie  tussen  organisatie  en 

omgeving, maar ook voor het communicatieproces. Een grote mate van interne en externe openheid 

kan ruis in de boodschap of vertekening van informatie voorkomen. Bovendien kan openheid van het 

systeem  bijdragen  aan  het  innovatieve  vermogen  van  de  organisatie157.  Een  welkome  aanvulling. 

Crisis zijn immers uniek van aard en hebben een vernieuwende aanpak nodig. 

Op basis van het bovengenoemde zijn de criteria voor deze eerste determinant als volgt: 

 Informatie over actoren in het netwerk 

 Manieren van informatieverspreiding onder deze actoren 

 Voortzetting van deze informatieverspreiding  

2.4.2 Eenduidigheid 

Voor de aanpak van een crisis  is niet alleen openheid van  informatie, maar ook eenduidigheid van 

informatie  nodig158.  Tegenstrijdige  of  overbodige  informatie  in  het  crisiscommunicatieproces  kan 

namelijk  voor  tijdverlies  of  verwarring,  onzekerheid  of  zelfs  paniek  van  ontvangers  leiden159. 

Eenduidigheid  in  berichtgeving  is  een  voorwaarde  om  dergelijke  verschijnselen  in  het 

crisiscommunicatieproces  te  voorkomen.  Voor  harmonisering  van  informatie  zijn 

interorganisatorische  samenwerking  en  overleg  cruciaal160.  Door  samenwerking  tussen  betrokken 

actoren  kunnen  algemeen  geldende  regels  worden  opgesteld  voor  codering  en  decodering  van 

informatie. Dit zorgt voor een aanzienlijke toename in effectiviteit en efficiëntie van communicatie. 

                                                                    
157 Rogers & Agarwala‐Rogers, 1976, p. 144‐145 
158 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 3 
159 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 7 
160 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 3 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Consensus  over  het  decoderen  van  boodschappen  verhoogt  immers  de  kans  dat  boodschappen 

worden  ontvangen  en  geïnterpreteerd  zoals  beoogd  door  de  zender.  Andere  vormen  van 

miscommunicatie kunnen worden bestreden door gebruik te maken van redundancy, verification en 

bypassing.  Dit  zijn  instrumenten  die  de  boodschap  op  verschillende  vormen  communiceert, 

controleert en op de snelst mogelijke wijze naar de ontvanger brengt. 

 

Op basis van het bovengenoemde zijn de criteria voor deze tweede determinant als volgt:  

 Aanwezigheid van overbodige informatie in het communicatieproces 

 Aanwezigheid van tegenstrijdige informatie in het communicatieproces 

 Aanwezigheid  van  informatie  in  het  communicatieproces  die  ook  is  aangewend  voor 

operationele taken 

2.4.3 Tijdigheid  

Crises  worden  veelal  gekenmerkt  door  momenten  van  information  overload  en  information 

underload. Consequenties zijn dat feedback niet mogelijk is of dat information shopping plaatsvindt. 

Tijdig  communiceren  van  informatie  is  dus  een  belangrijk  aandachtspunt  in  de  crisisbeheersing161. 

Problematische  informatieverwerking  in  de  organisatie met  onnodig  tijdverlies  is  dus  onwenselijk. 

Crises  zijn  immers  dynamisch  en  vragen  om  directe  actie  wil  de  schade  beperkt  of  voorkomen 

worden162.  

Crises  leiden  op  hun  beurt  ook  tot  een  toename  in  volume  en  snelheid  van  opwaartse  en 

neerwaartse communicatie163. Juist deze aanzwelling van communicatie, die slechts langs een aantal 

kanalen kan geschieden,  is  van negatieve  invloed op de betrouwbaarheid  van de  communicatie164. 

Aangezien  crisisbeheersing  om  complexe  beslissingen  vraagt moet  informatie  betrouwbaar  te  zijn. 

Elke  aantasting  van  deze  betrouwbaarheid  is  dus  onwenselijk.  Op  deze  manier  ontstaat  een 

spanningsveld:  ‘tussen de behoefte om meteen te communiceren, om geen achterhaalde  informatie 

te verstrekken en om een betrouwbare en consistente  inhoud te garanderen165‘. Bovendien moeten 

de crisismaatregelen en de hiervoor benodigde informatie consistent zijn in de tijd166. 

Zo  vereist  niet  tijdige  informatie  een  rechtzetting  door  de  zender.  Dit  kan  tot  ongenoegen  bij  de 

ontvanger leiden, ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de zender en voor onnodig tijdverlies 

                                                                    
161 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 3 
162 Boulogne & Groenendijk, 1994, p. 27 
163 ‘t Hart & Rosenthal, 1990, p. 53 
164 ‘t Hart & Rosenthal, 1990, p. 29 
165 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 10 
166 Crisiscommunicatie voorzien en beheren, 2007, p. 9 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zorgen167. Al naar gelang de informatiewervings‐ en verwerkingcapaciteit van de organisatie dient de 

bovengenoemde  spanning  in  de  crisiscommunicatie  te  worden  beslecht  door  de  tijdigheid  van 

communicatie hierop af  te  stemmen.  In geval  van een  information overschot of  tekort behoort de 

snelheid van communicatie respectievelijk te worden verminderd of opgevoerd.  

 

Op basis van het bovengenoemde zijn de criteria voor deze derde determinant als volgt: 

 Capaciteit om ontvangen informatie te ontvangen 

 Capaciteit om ontvangen informatie te verwerken 

 Relevantie van informatie voor een bepaalde tijdspanne 

2.4.4 Kanaal 

Het  aan  een  crisis  inherente  informatietekort‐  of  overschot  kan  het  hoofd  worden  geboden  door 

gebruik te maken van communicatiekanalen. Dit zijn hulpmiddelen die gecreëerd zijn om informatie 

over te brengen van zender naar ontvanger of andersom.  

Ten  aanzien  van  de  gedecentraliseerde  Nederlandse  overheid  zijn  verschillende  zenders  en 

ontvangers in het netwerk te onderscheiden. Deze actoren verhouden zich tot elkaar in een bepaalde 

context  en  communiceren  op  verschillende  wijzen  met  elkaar.  Hiervoor  maken  zij  gebruik  van 

uiteenlopende communicatiekanalen.  

Aangezien  kanalen  twee  of  meer  entiteiten  met  elkaar  verbinden  staan  zij  onder  invloed  van  de 

informationele en relationele context168. In dit kader is het onderscheid tussen formele en informele 

relaties  evenals  horizontale  en  verticale  communicatiestromen  belangrijk.  Juist  omdat  zij  kanalen 

kunnen opheffen of creëren in tijden van nood. In elk van de gevallen zijn de gevolgen verstrekkend 

voor de effectiviteit van crisiscommunicatie169.  

Voor  doeltreffende  crisiscommunicatie  is  de  keuze  van  het  communicatiekanaal  zeer  belangrijk. 

Allereerst omdat het soort kanaal de mate van ruis in het communicatieproces bepaalt. Ten tweede 

is  de  capaciteit,  het  bereik  en  de  snelheid  van  het  kanaal  van  invloed  op  informatieoverdracht170. 

Daarbij zijn overbelasting en manipulatie van de reikwijdte van de boodschap verschijnselen die zich 

kunnen voordoen. Tot  slot bepaalt het kanaal ook de crisiscommunicatiestrategie. Het  informeren, 

consulteren, instrueren en overtuigen van de omgeving is immers afhankelijk van het vermogen van 

het kanaal om eenrichtings‐ of tweerichtingscommunicatie te faciliteren. 

                                                                    
167 ibidem 
168 Ouellet, 2003, p. 1 
169 ibidem 
170 ibidem 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Op basis van het bovengenoemde zijn de criteria voor deze vierde determinant als volgt:  

 Manier(en) waarop informatie is verkregen 

 Mogelijke wijzen en middelen voor informatieoverdracht 

 Mogelijke wijzen en middelen voor meest effectieve en efficiënte informatieoverdracht 

2.4.5 Feedback  

Naast  het  reduceren  van  tijdverlies  en onzekerheid  heeft  crisiscommunicatie  ook het  overbrengen 

van  informatie  en  handelingsperspectieven  tot  doel.  Uitgangspunt  is  om  een  balans  tussen 

organisatie en omgeving te creëren171. Het sorteren van effecten  in de omgeving kan echter alleen 

indien zij ook voortdurend door de organisatie wordt geanalyseerd.  Feedback is een circulaire vorm 

van communicatie die dit mogelijk maakt.  

Feedback in een interorganisationeel verband kan informatie voortdurend valideren, controleren en 

toetsen aan de hand van bepaalde  communicatiedoelstellingen. Op het moment dat een afwijking 

wordt geconstateerd kan de  zender overgegaan  tot beïnvloeding van de ontvanger. Hiervoor  is de 

keuze uit drie concepten van feedback mogelijk. Dit betreft het multilaterale, doelwijzigende en zelf‐

correctie  concept.  Ook  deze  concepten  hebben  gemeenschappelijk  dat  zij  allen  gericht  zijn  op 

beïnvloeding van de omgeving door de organisatie om uiteindelijk een bepaalde mate van onderlinge 

congruentie te bewerkstelligen. 

Zo  is  een  boodschap  die  informatie  geeft  over  hoe  de  ontvanger  de  originele  boodschap  van  de 

zender  heeft  ontvangen,  geïnterpreteerd  en  uitgewerkt  van  essentieel  belang  in  de 

crisiscommunicatie.  In  de  eerste  plaats  omdat  feedback  in  crisiscommunicatie  efficiënt  delen  van 

informatie  en  adequaat  optreden  door  betrokkenen  mogelijk  maakt.  In  de  tweede  plaats  omdat 

feedback  de  kans  op  het  ontstaan  van  verwarring  en  passiviteit  bij  de  ontvangers  voorkomt  in 

situaties die om snelle actie vragen. 

Om fouten in de interpretatie en begripsvorming te voorkomen moeten wel voldoende middelen en 

capaciteiten binnen de organisatie aanwezig zijn. Ook dient de organisatie zich op elk niveau open te 

stellen,  actief  te  luisteren  naar  omgevingsgeluiden  en  zijn  eigen  waarnemingsvermogen  te 

relativeren. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan ontstaat er niet alleen ruimte voor feedback, 

maar kan de functionaliteit van feedback ook volledig worden benut.  

 

Op basis van het bovengenoemde zijn de criteria voor deze vijfde en tevens laatste determinant als 

volgt:  
                                                                    
171 Risico en crisis gecommuniceerd, 2003, p. 58 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 Informatie die aan de actor in kwestie door zijn netwerk is verstrekt  

 Communicatie van informatie die door de actor kon worden geïnterpreteerd 

 Mogelijkheid  van  het  geven  van  feedback  op  de  ontvangen  informatie  in  het 

communicatieproces 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3 Methodologie  

3.1 Inleiding 

Op basis van relevante literatuur is  in het vorige hoofdstuk een theoretisch kader ontwikkeld. Dit  is 

een  essentieel  instrumentarium  om  de  praktijkbevindingen  in  een  volgend  hoofdstuk  te  kunnen 

analyseren. Alvorens het echter zover  is,  zal de onderzoeker eerst zijn methoden van onderzoeken 

toelichten.  Zo  worden  in  dit  hoofdstuk  type  en  strategie  van  onderzoek,  manieren  van 

dataverzameling en gehanteerde begrippen toegelicht.  

3.2 Type en strategie van onderzoek 

Er zijn verschillende typen onderzoek en strategieën van onderzoek mogelijk. Voor dit onderzoek is 

gekozen  voor  een  beschrijvend  en  exploratief  onderzoek.  Om  noodzakelijke  kwalitatieve  data  te 

genereren is dit onderzoek ongestructureerd van aard.  

3.2.1 Type onderzoek 

Baarda  en  de Goede  (2001)  onderscheiden  een  beschrijvend  onderzoek,  exploratief  onderzoek  en 

toetsend  onderzoek172.  Aangezien  het  type  onderzoek  consequenties  heeft  voor  de  opzet  en 

uitvoering van dit onderzoek zal de onderzoeker zijn keuze verder toelichten. 

Een beschrijvend onderzoek betreft een frequentieonderzoeksvraag, een exploratief onderzoek een 

verschilonderzoeksvraag en een toetsingsonderzoek een theoretische vraag. Een toetsingsonderzoek 

is hier niet aan de orde omdat geen evaluaties in beschouwing worden genomen. Ook is geen proces 

van  verificatie  of  falsificatie  ingesloten.  In  dit  onderzoek  wordt  wel  het  onderzoeksobject  en 

onderzoeksveld  nauwkeurig  omschreven  en  voorzien  van  een  verklaring  van  hetgeen  dat  is 

waargenomen.  Zodoende  is  dit  onderzoek  aan  te  duiden  als  een  vloeiende  overgang  van 

beschrijvend naar verklarend onderzoek. 

3.2.2 Strategie van onderzoek 

Naast  mogelijke  typen  van  onderzoek  bestaan  twee  soorten  strategieën  voor  onderzoek:  het 

gestructureerd en ongestructureerd uitvoeren van onderzoek. Aangezien dit onderzoek  zich  in een 

orieterende  fase  bevindt  en  een  beschrijvende  en  exploratieve  probleemstelling  bevat,  is  gekozen 

voor een ongestructureerde vorm van onderzoeken173. Hierbij gaat de onderzoeker, door het stellen 

                                                                    
172 Baarda & de Goede, 2001, p. 90 
173 Van der Gelde e.a., 2000, p. 76 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van  vragen,  op  zoek  naar  mogelijke  verbanden  tussen  fenomenen174.  In  de  aanvangsfase  van  dit 

onderzoek  heeft  de  onderzoeker  namelijk  geconstateerd  dat  weinig  informatie  omtrent  het 

onderzoeksonderwerp  voorhanden  was.  Een  ongestructureerd  onderzoek  kan  voorzien  in  de 

informatiebehoefte van de onderzoeker omdat het een strategie is waarbij relatief veel (kwalitatieve) 

data worden gegenereerd.  

Voor  het  leggen  van  verbanden  tussen  fenomenen  is  interpretatie  van  de  resultaten  door  de 

onderzoeker wel noodzakelijk, maar niet wenselijk175. De aard van de persoonlijke betrokkenheid van 

de  onderzoeker  kan  een  richtinggevende  uitwerking  hebben  en  dus  van  invloed  zijn  op  de 

interpretatie  en  waardering  van  de  empirie176.  Om  de  validiteit  van  dit  onderzoek  toch  zoveel 

mogelijk te bewaren zal de onderzoeker continue trachten zo min mogelijk subjectieve waarde toe te 

voegen aan de interpretatie en analyse van de empirische onderzoeksresultaten.  

In  het  kader  van  een  ongestructureerde  onderzoekstrategie  zijn  enkele  verbijzonderingen  aan  te 

brengen.  Ten  aanzien  van de doelstelling,  het  onderzoeksobject  en het  onderzoeksveld  is  gekozen 

voor  een  case‐study177.  Een  type  onderzoek  waarbij  één  enkel  verschijnsel  binnen  de  totale  en 

natuurlijke omgeving intensief wordt bestudeerd. Een methode die ook past bij een beschrijvend en 

verklarend onderzoek om hypothesen te ontwikkelen of een bepaalde theorie te bekrachtigen. Om 

de  reden  dat  in  deze  case‐study  meer  variabelen  dan  onderzoekseenheden  zijn  aan  te  wijzen, 

verzamelt de onderzoeker op meerdere wijzen data over het verschijnsel.  

3.3 Dataverzameling 

De voor dit onderzoek benodigde data worden onderscheiden in bestaande data en kwalitatieve data 

die  de  onderzoeker  zal  vergaren  door  toepassing  van  methodes.  In  geval  van  kwalitatieve  data 

betreffen het resultaten die niet direct numeriek van aard zijn. Dit zijn resultaten die afgeleid zijn uit 

geëxpliciteerde narratieven in bestudeerde documenten of afgenomen interviews178.  

De  kwalitatieve  data  zullen  door  de  onderzoeker  ook  op  een  kwalitatieve  manier  worden 

geanalyseerd.  Daarbij  waardeert  de  onderzoeker  de  gegeneerde  onderzoeksdata  om  algemeen 

geldige  uitspraken  te  kunnen  doen  in  zijn  case‐study179.  Dit  is  een  manier  van  onderzoeken  die 

aansluit  bij  zijn  literatuur  onderzoek.  Met  behulp  van  relevante  theorie  wordt  een  verschijnsel 

binnen zijn totale, natuurlijke omgeving intensief onderzocht180. 

                                                                    
174 ibidem 
175 ibidem 
176 Van der Gelde e.a., 2000, p. 54‐55 
177 Van der Gelde e.a., 2000, p. 82 
178 Van der Gelde e.a., 2000, p. 77 
179 Van der Gelde e.a., 2000, p. 78 
180 Van der Gelde e.a., 2000, p. 81 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Binnen  het  onderzoeksveld  heeft  de  onderzoeker  gekozen  voor  deskresearch  en  interviews.  Een 

voordeel van dergelijke informatievergaring is dat het dieper inzicht kan geven in de processen van 

interactie  tussen  verscheidene  entiteiten  binnen  dezelfde  context181.  Een  nadeel  is  dat  resultaten 

niet statistisch generaliseerbaar zijn. Met andere woorden, de onderzoeksresultaten zijn enkel geldig 

onder de specifieke voorwaarden en omstandigheden van het onderzoeksobject182. Aangezien geen 

aselecte  steekproef  heeft  plaatsgevonden wordt  in  deze  case‐study  dan  ook  gegeneraliseerd  naar 

een theoretisch domein.  

De  ingewonnen data zullen vervolgens worden onderworpen aan een  lineaire analyse183. Dit  is een 

analyse  waarbij  de  onderzoeker  een  vergelijking  maakt  tussen  bestaande  theorie  en  de  praktijk. 

Hierbij worden gegevens uit de case‐study geanalyseerd met behulp van een theoretisch kader om 

tot bepaalde conclusies en aanbevelingen te komen. 

3.3.1 Bestaand materiaal 

De gegevens voor deze case‐study komen mede voort uit bestaande gegevens of secondary data. Het 

verzamelen  en  analyseren  van  bestaand materiaal  is  vaak  de  eerste  stap  in  het  onderzoek184.  Het 

analyseren van dergelijk materiaal kan worden omschreven als een kwalitatieve inhoudsanalyse van 

niet‐cijfermatig  materiaal185.  Het  doel  van  deze  methode  is  het  oriënteren  in  het  onderzoeksveld 

evenals het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek.  

De onderzoeker maakt  in deze  case‐study gebruik  van een  verscheidenheid aan publicaties op het 

Internet  namens  en  over  elk  van  de  betrokken  actoren  in  het  onderzoeksveld.  Ook  worden 

documenten over de interne bedrijfsvoering aangewend om tot een vollediger beeld van het proces 

te komen.  

Het gebruik van bestaand materiaal levert een tweetal voordelen op. Enerzijds kost het vergaren van 

bestaande  gegevens weinig  tijd.  Anderzijds  hoeven  geen mensen  te worden benaderd. Dit  scheelt 

niet  alleen  tijd,  maar  het  reduceert  ook  de  afhankelijkheid  van  de  onderzoeker  ten  opzichte  van 

respondenten. Wel dient de onderzoeker in het oog te houden dat enkel het vergaren van bestaande 

gegevens  leidt  tot  een  onvolledig  beeld  van  de  werkelijkheid186.  Aanvulling  door  primary  data, 

verkregen door empirisch onderzoek, is daarom nodig om tot een natuurgetrouwe weergave van het 

proces te komen187. Interviewen is een methode die in deze gegevensbehoefte kan voorzien. 

                                                                    
181 ibidem 
182 ibidem 
183 Van der Gelde e.a., 2000, p. 87 
184 Van der Gelde e.a., 2000, p. 99 
185 Baarda & de Goede, 2001, p. 205 
186 Van der Gelde e.a., 2000, p. 100 
187 ibidem 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3.3.2 Interviews 

Om  de  validiteit  van  dit  onderzoek  te  waarborgen  behoren  de  primaire  onderzoeksdata  van 

hoogwaardige  kwaliteit  te  zijn.  Een  aangewezen  onderzoeksmethode  om  kwalitatieve  data  te 

verzamelen  is  het  face  to  face  mondeling  stellen  van  vragen.  Interviewen  maakt  het  namelijk 

mogelijk  om  kennis,  feiten  en  attituden  te  achterhalen188.  Bovendien  kan  de  onderzoeker  door 

middel  van  interviews  zich  toegang  verschaffen  tot  ander  bestaand materiaal  die  niet  eerder  voor 

hem toegankelijk was.  

Door directe interactie met de respondent ontstaat er ook een hoge respons met tal van voordelen 

voor de onderzoeker189.  In de eerste plaats verschaffen  interviews de onderzoeker de mogelijkheid 

om  meerdere  onderwerpen  te  bespreken.  In  de  tweede  plaats  kan  de  onderzoeker  verder 

doorvragen om meer gedetailleerde achtergrondinformatie te krijgen.  In de derde plaats  is het een 

doeltreffende  methode  wanneer  het  onderzoek  een  kleine  of  heterogeen  samengestelde  groep 

respondenten betreft190. Als laatste leveren interviews relatief veel data op in een betrekkelijk korte 

periode. 

De  betrouwbaarheid  van  deze  kwalitatieve  data  is  echter  niet  gegarandeerd.  Dit  komt  door 

beïnvloeding  van  de  onderzoeker  in  het  interview  en  de  interpretatie  van  de  resultaten  van  het 

interview. Een andere reden is het selectieve of beperkte geheugen en sociale wenselijkheid van de 

respondent. Ook omgevingsfactoren en de persoonlijkheid van de respondent zijn van invloed op de 

resultaten191.  

Het  eigenlijke  interview  zal  op  een  hafgestructureerde  wijze  worden  afgenomen192.  Dit  is  een 

onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker gebruik maakt van een vragenlijst. In de literatuur stelt 

Van  Der  Gelde  e.a.  (2000)  dat  duidelijke  vragen,  heldere  instructies  en  gestandaardiseerde 

antwoordcategorieën  bijdragen  aan  de  validiteit,  betrouwbaarheid  en  effectiviteit  van  de 

vragenlijst193.  De  meting  wordt  nog  betrouwbaarder  wanneer  meerdere  vragen  gesteld  kunnen 

worden  over  een  specifiek  onderwerp.  Halfgestructureerde  interviews  bieden  hiertoe  zowel  de 

mogelijkheid als de ruimte. Op deze manier houdt de onderzoeker eveneens rekening met het risico 

dat zijn vragenlijst onvolledig is. 

De vragen die worden gesteld zullen open zijn omdat het onderzoek niet toetsend maar exploratief 

van aard is194. Met deze manier van vragen stellen geeft de onderzoeker relatief veel vrijheid aan de 

                                                                    
188 Van der Gelde e.a., 2000, p. 105  
189 ibidem 
190 Van der Gelde e.a., 2000, p. 109 
191 Baarda & de Goede, 2001, p. 223 
192 Van der Gelde e.a., 2000, p. 106 
193 Van der Gelde e.a., 2000, p. 114 
194 Van der Gelde e.a., 2000, p. 105 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respondent  om  de  vragen  van  een  eigen  antwoord  te  voorzien.  Er  is  immers  geen  keuze  uit  een 

aantal  standaardantwoordmogelijkheden.  De  eigen  formulering  van  het  antwoord  door  de 

respondent  zorgt  voor  een  uitgebreid  verhaal  met  alle  nuanceringen  van  dien.  Juist  deze 

nuanceringen voorkomen informatieverlies en frustratie bij de respondent195. 

De onderzoeker heeft wel enige subjectieve waarde aan zijn data toegevoegd door het aanbrengen 

van antwoordencategorieën in zijn vragenlijst. Aan dit probleem is echter tegemoetgekomen door de 

antwoordcategorieën in samenspraak met andere onderzoekers op te stellen. Op deze manier wordt 

een  evenwicht  bereikt  in  de  waardering  van  determinanten196.  Als  zodanig  is  de  waardering 

interbeoordelaarbetrouwbaar197 en blijft de validiteit van de data gewaarborgd. 

                                                                    
195 Van der Gelde e.a., 2000, p. 116 
196 Zoals bepaald in paragraaf 2.4 
197 Van der Gelde e.a., 2000, p. 117 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3.3 Begripsdefiniëring 

Nadat de wijzen en typen van dataverzameling aan bod zijn gekomen is het noodzakelijk om centrale 

termen  in  dit  onderzoek  nader  uit  te  werken.  Dit  vormt  het  terrein  van  begripsdefiniëring  in  dit 

onderzoek198.  

Vanwege  het  uitzonderlijke  belang  dat  operationele  definities  hebben,  geniet  deze  paragraaf 

bijzondere aandacht van de onderzoeker. Hieronder zijn de karakteriserende begrippen, gerelateerd 

aan de probleemstelling, uiteengezet.  

 Crisis 

Het begrip crisis  is  in het  inleidend hoofdstuk al veelvuldig aan bod gekomen. De eigenlijke term  is 

afgeleid  van  het  Griekse  woord  krisis  dat  niet meer  dan  beslissing  betekent199.  In  het  beleidsplan 

‘Crisisbeheersing’  van  het  ministerie  van  BZK  wordt  ‘crisis’  gedefinieerd  als  ‘een  situatie  die  kan 

ontstaan als de nationale veiligheid in het geding is doordat een of meerdere vitale belangen worden 

aangetast  en waarin  de  regulier  structuren  en/of middelen niet  toereikend  zijn  om de  stabiliteit  te 

handhaven200.’ Aangezien het ministerie van BZK ook als actor optreedt  in het  interorganisationeel 

crisiscommunicatieproces wordt deze definitie door de onderzoeker gehanteerd.  

Binnen  het  begrip  ‘crisis’  kan  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  een  acute,  sluimerende  of 

institutionele crisis201. Eerstgenoemde is de meest bekende vorm van crisis en kan worden aangeduid 

als een verzamelbegrip voor ernstige verstoringen van gangbare processen. Deze veelal symbolische 

verstoring heeft het vermogen een samenleving volledig ontwrichten.  

Een  sluimerende  crisis  staat  ook wel  bekend  als  een  creeping  crisis202.  Tekenen  die wijzen  op  een 

crisis zijn wel aanwezig, maar worden niet door de organisatie opgemerkt. Een andere oorzaak kan 

zijn dat de interne omgeving van de organisatie gekenmerkt wordt door gesloten communicatie. Dit 

kan  leiden  tot het achterhouden of  lekken van  informatie, aanhoudende ambiguïteit  in  informatie, 

ontbreken van feedback of ruis in de vorm van tegenstrijdige berichten203. Elk van deze symptomen 

kunnen uiteindelijk  leiden  tot het ontstaan van een voortschrijdende crisis die  leidt  tot een  steeds 

nijpender  probleem204.  Daarbij  verdampt  het  interne  en  externe  vertrouwen  in  de  organisatie 

naarmate de tijd verstrijkt.  

                                                                    
198 Verschuren, 1988, p. 96 
199 Stamsnijder, 2002, p. 3 
200 Beleidsplan Crisisbeheersing, 2004:12). 
201 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 194‐198  
202 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 137 
203 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 198  
204 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 197 



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  48 

Er  is  sprake  van  een  institutionele  crisis  wanneer  de  omgeving  van  overheidsorganisaties  sterk 

verandert205. Een groeiende kloof tussen organisatie en omgeving evenals een toename in bijzondere 

aandacht  voor  de  organisatie  zijn  signalen  die  hierop  kunnen wijzen206.  Ontwikkelingen maken  de 

overheidsorganisatie  kwetsbaar  waardoor  het  bestaan  en  het  voortbestaan  van  de 

overheidsorganisatie ter discussie staat207. 

 Communicatie 

In  tijden  van  crises  bestaat  er  onzekerheid  over  de  precieze  aard  van  de  problematiek.  De 

voornaamste reden hiervoor ligt in de problematische informatieverwerving en –verwerking door de 

betrokken actoren. Voor communicatie is hier een belangrijke rol weggelegd omdat zij bij kan dragen 

aan  informatiewinning208.  Een  boodschap  in  de  communicatie  onderscheidt  zich  van  andere 

functionele  componenten  in  het  proces  doordat  zij  niet  alleen  informatie  verstrekt,  maar 

tegelijkertijd  ook  de  relatie  tussen  zender  en  ontvanger  vormgeeft.  De  volgende  definitie  van 

communicatie  door Van Putte  (1998) wordt  in  dit  onderzoeksrapport  gebruikt:  ‘het  in  een  context 

van  informationele,  relationele en situationele  factoren  intentioneel produceren van boodschappen, 

waarop  ontvangst  en  interpretatie  kan  volgen.  Hiermee  wordt  een  relatie  tussen  zender(s)  en 

ontvanger(s) vormgegeven209.’ 

 Crisiscommunicatie 

In  een  crisis  kan  communicatie  niet  alleen  de  noodzakelijke  informatieverwerving‐  en  verwerking 

bevorderen,  maar  ook  de  oorzaak  zijn  van  de  eigenlijke  crisis210.  Dit  is  het  geval  wanneer  de 

communicatie  in  gebreke  is  waardoor  de  cruciale  informatievoorziening  ook  niet  goed  verloopt. 

Reguliere  communicatie  is  niet  toereikend  in  situaties  die  gekenmerkt  worden  door  urgentie, 

dynamiek en hectiek. Een aanpassing van de begripsdefinitie van communicatie is dus onontbeerlijk 

en resulteert in de volgende definitie: ‘het aanbieden van informatie van zenders aan ontvangers met 

het  doel  escalatie  van  een  crisissituatie,  en  daarmee  materiële  en  immateriële  gevolgen,  te 

beperken211.’  

Het  is dus van het grootste belang dat alle betrokkenen  juiste en volledige  informatie  tijdig krijgen 

verschaft. Organisatie en omgeving moeten immers complexe beslissingen nemen om dreigingen zo 

                                                                    
205 Jumelet & Wassenaar, 2003, p. 198 
206 ibidem 
207 ibidem 
208 Putte, 1998, p. 45 
209 Putte, 1998, p. 45 
210 Stamsnijder, 2002, p. 12 
211 ibidem 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snel  mogelijk  af  te  wenden.  Crisiscommunicatie  is  daarom  cruciaal  om  de  continuïteit  van  de 

organisatie in haar omgeving te waarborgen. 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4 Crisiscommunicatie: case study ‘Fitna’  

4.1 Inleiding 

Aan de hand van eerder besproken literatuur  is  in paragraaf 2.4 een vijftal determinanten voor het 

interorganisationele  crisiscommunicatieproces  bepaald.  Openheid,  eenduidigheid,  tijdigheid, 

feedback  en  kanalen  zijn  aangewezen  als  bepalende  factoren  in  het  crisiscommunicatieproces  van 

onderzoek.  Per  determinant  is  tevens  een  drietal  criteria  geformuleerd  waaraan  de  empirie  zal 

worden getoetst. Dit is een noodzakelijke vervolgstap om kwalitatieve data te kunnen analyseren. 

Voordat het  zover  is  zal  de onderzoeker eerst de data uit  zijn  veldonderzoek  zo objectief mogelijk 

moeten  weergeven.  De  hiervoor  benodigde  data  zijn  ingewonnen  door  documentenanalyses  en 

interviews. Na een korte inleiding en toelichting van actoren zullen deze resultaten aan bod komen. 

Dit zijn empirische beschrijvingen per actor per niveau en staan centraal in dit hoofdstuk.  

4.1.1 ERC 

In  het  crisiscommunicatieproces  op  rijksniveau  wordt  een  tweetal  actoren,  op  basis  van  hun 

functieomschrijving, onderscheiden. Het ERC, de vertegenwoordiging van het ministerie van BZK  in 

dit proces, is hier één van. Ten aanzien van zijn organisatieprofiel speelt het ERC een dominante rol in 

het  eigenlijke  proces212.  Zo  heeft  het  ERC  als  taak  om  kennis  en  expertise  over  risico‐  en 

crisiscommunicatie  te  verstrekken  aan  overheidsinstanties  alsmede  het  adviseren,  leidinggeven  en 

ondersteunen van het openbaar bestuur bij dreigende en acute crises.  

4.1.2 NCTb 

Een ander belangrijke actor,  in het crisiscommunicatieproces op rijksniveau,  is de NCTb. De  functie 

van de NCTb is om de werkzaamheden van een twintigtal instanties, betrokken bij de bestrijding van 

terrorisme,  te  coördineren213.  Als  zodanig  manifesteert  de  NCTb  zich  ook  in  het 

crisiscommunicatieproces. De rol van de NCTb  in het proces omvat het combineren, analyseren en 

verdelen  van  informatie  van  inlichtingenverschaffende  diensten  en  bestuurlijke  bronnen  om 

dreigingsbeelden inzichtelijk te maken. 

                                                                    
212 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van het ERC 
213 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van de NCTb 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4.1.3 Gemeente Utrecht 

Na aanduiding van de twee meest relevante actoren in het crisiscommunicatieproces op rijksniveau, 

is de tijd aangebroken om soortgelijke actoren op lokaal niveau te behandelen. De gemeente Utrecht 

is  zich  bewust  van  het  ontstaan  van  ‘kwetsbare  samenleving’214.  Om  de  lokale  samenleving  te 

beschermen maakt  zij  niet  alleen plannen, maar  zet  zij  ook een  lokale  crisisorganisatie op215. Deze 

gemeentelijke aanpak van crisissituaties is gericht op eenzelfde werkwijze in de hele regio. Zodoende 

werkt de gemeente Utrecht onder andere samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de politie 

Utrecht.  

4.1.4 Politie Utrecht 

De politie is een instantie die actief en direct betrokken is bij het bewaken van de openbare orde in 

de samenleving216. Crises kunnen deze openbare orde echter in het gedrang brengen. Communicatie 

vanuit en naar de politie Utrecht  is belangrijk  voor het beheersen van de  situatie op  lokaal niveau 

omdat  de  politie  een  uitvoerende  organisatie  is217.  Met  betrekking  tot  het  interorganisationeel 

crisiscommunicatieproces  is  daarom  ook  voor  de  politie  een  belangrijke  rol  weggelegd  in  het 

afwenden van een mogelijke dreiging.  

4.2 Openheid in crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 

Nu de rollen van de actoren in het crisiscommunicatieproces zijn bekend kan worden overgegaan tot 

de beschrijving van de resultaten. Aan de hand van de door de onderzoeker bepaalde determinanten 

zal dit geschieden. De volgorde van de beschrijvingen zal  In overeenstemming zijn met de volgorde 

van determinanten in paragraaf 2.4. Alvorens de resultaten per actor aan bod komen volgt eerst een 

summiere omschrijving bij elke determinant van de hiervoor bepaalde criteria.  

Om  onduidelijkheden  te  voorkomen  zijn  de  volgende  actoren  onderzocht  aan  de  hand  van  een 

drietal criteria. De criteria voor deze eerste determinant zijn als volgt: informatie over actoren in het 

netwerk,  manier  van  informatieverspreiding  onder  deze  actoren  en  voortzetting  van  deze 

informatieverspreiding.  

4.2.1 ERC 

Naar aanleiding van  rellen  in Parijs en Denemarken, die gerelateerd zijn aan disputen over vrijheid 

van meningsuiting, was het ERC vroegtijdig gestart met het maken van zogenaamde draaiboeken. In 

                                                                    
214 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van de gemeente Utrecht 
215 ibidem 
216 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van de politie Utrecht 
217 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 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totaal  waren  er  drie  draaiboeken  voor  uiteenlopende  typen  crises218.  Door  voorbereiding was  het 

ERC bekend met welke actoren het zijn taak moest uitvoeren. Ook was informatieverspreiding vanuit 

het ERC continue en bijna tot geheel volledig. ‘Van alle informatie waarover wij beschikten was denk 

ik 95 procent toegankelijk voor de gemeente Utrecht en de politie Utrecht219.’ 

Sedert, 7 november 2007, de dag waarop de heer Wilders  zijn  filmplannen bekend heeft gemaakt, 

heeft  het  ERC  regelmatig  contact  gehad  met  andere  actoren  op  rijksniveau220.  Onder  gedeeld 

voorzitterschap  van  het  ERC  en  de  NCTb,  is  informatie  uitgewisseld  tijdens  interdepartementale 

overleggen.  Ministeries  die  hierbij  aanwezig  waren  zijn  Algemene  Zaken,  Buitenlandse  Zaken, 

Defensie, Economische Zaken en  Justitie. Daarbij diende de  formele gezagsstructuur als  leidraad  in 

deze overleggen en vond uitwisseling van informatie plaats via formele kanalen en relaties.  

Ook werd informatie, onder leiding van het ERC, met actoren op lokaal niveau gedeeld. Aangezien de 

gemeente Utrecht  tot de G4 behoort, was  zij  één van de  vier  gemeenten die wel  toegang had  tot 

informatie van het ERC221. De communicatie tussen het ERC, de gemeente Utrecht en politie Utrecht 

was  vooral  informeel  van  aard222.  De  contactpersonen  van  de  actoren  kennen  elkaar  goed  en 

onderhouden ook een voortdurende dialoog. Voorafgaand aan de crisissituatie waren zij, mede door 

crisiscommunicatieoefeningen in het verleden, reeds met elkaar bekend. Communicatie tussen allen 

is  dus  niet  tot  stand  gekomen,  maar  was  al  aanwezig.  Een  vertrouwensbasis  tussen  zender  en 

ontvanger  was  gelegd;  het  ERC  beschouwt  zowel  de  gemeente  Utrecht  als  de  politie  Utrecht  als 

betrouwbare zenders van informatie223.  

De  berichtgeving  van  het  ERC  aan  beide  actoren  op  lokaal  niveau  bestond  hoofdzakelijk  uit 

omgevingsanalyses224. De  crisis werd getypeerd als een  sluimerende crisis en kende dus de nodige 

onzekerheid225.  In  overeenstemming  met  een  sluimerende  crisis  kampte  het  ERC,  ondanks  vele 

communicatieactiviteiten  op  rijksniveau, met  een  informatieschaarste226.  Desalniettemin  heeft  het 

ERC voldoende inhoudelijk kunnen communiceren naar actoren op lokaal niveau227. 

De communicatie en  informatieoverdracht vanuit het ERC was tevens continue228. Door middel van 

media‐analyses en omgevingsanalyses werden actoren op lokaal niveau op bericht. Daarbij kende de 

informatieverstrekking vanuit het ERC een opschaling al naar gelang de intensiteit van de situatie. Zo 

                                                                    
218 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
219 ibidem 
220 ibidem 
221 Uit interview met Senior medewerker Communicatie & Beleidscoördinatie van de VRU 
222 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
223 ibidem 
224 ibidem 
225 ibidem 
226 ibidem 
227 ibidem 
228 ibidem 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werd  aanvankelijk  wekelijks  bericht,  maar  naarmate  de  tijd  verstreek  werd  deze  berichtgeving 

dagelijks.  

4.2.2 NCTb 

Nadat  een  bepaald  scenario  zich  in  Denemarken  had  ontvouwd,  hield  de  NCTb  rekening met  een 

soortgelijke  situatie  in  Nederland.  Een  draaiboek  met  daarin  betrokken  actoren  in  het 

crisiscommunicatieproces  lag  daarom  al  bij  de NCTb  klaar229.  Hoewel  de NCTb wist welke  actoren 

toegang  tot  informatie moesten krijgen, heeft de NCTb niet  alle  actoren volledige  toegang  tot  alle 

aanwezige  informatie  gegeven230.  Wel  was  er  sprake  van  aanhoudende  communicatie  tussen  de 

NCTb, het ERC, de gemeente Utrecht en de politie Utrecht. 

Vanwege hun gedeelde taak op rijksniveau hebben het ERC en de NCTb intensief contact gehad om 

relevante  informatie  te  verzamelen  en  te  distribueren231.  Dit  heeft  geresulteerd  in  wederzijdse 

toegang  tot  ‘all  sources232.’ Actoren op  lokaal niveau hebben niet volledige beschikking gehad over 

alle  aanwezige  informatie233.  Dit  in  verband  met  ‘gevoeligheid’  en  relevantie  van  informatie. 

Bovendien achtte de NCTb de kans op groter op het uitlekken van informatie wanneer meer actoren 

‘all  access’  hadden.  Dit  wil  niet  zeggen  dat  actoren  verstookt  bleven  van  nodige  informatie. 

Integendeel. Net als het ERC berichtte de NCTb veelvuldig en continue naar de gemeente Utrecht en 

de politie Utrecht234. Dit heette ook omgevingsanalyses, maar verschilden van die van het ERC door 

hun breder bereik. Net als het ERC heeft de NCTb haar communicatieactiviteiten opgeschaald al naar 

gelang de intensiteit van de situatie. 

4.2.3 Gemeente Utrecht 

Op het moment dat premier Balkenende sprak van een crisissituatie beschikte de gemeente Utrecht 

nog  niet  over  een  draaiboek  om  eventuele  maatschappelijke  onrust  te  controleren235.  Opvallend, 

daar de politie Utrecht wel een dergelijk draaiboek paraat had236.  

In  juni 2005 is het crisisbeheersingsplan 2005‐2009 van de gemeente Utrecht openbaar gemaakt237. 

Hierin  staat  tal  van  informatie over  een gecoördineerde  inzet  van organisaties  en het bestaan  van 

draaiboeken  om  crises  te  beheersen.  Afgezien  van  de  bestuurlijke  organisatie  en  operationele 

                                                                    
229 Uit interview met anoniem 1 en 2 
230 ibidem 
231 ibidem 
232 ibidem 
233 ibidem 
234 ibidem 
235 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
236 ibidem 
237 ‘Openbare orde en crisisbeheersing’ op website van gemeente Utrecht 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leiding, bestond geen passend draaiboek voor de crisis in dit case‐onderzoek238. Dit heeft toentertijd 

geleid tot onduidelijkheid bij de gemeente over de informatievoorziening omdat betrokken actoren 

voor dit scenario nog niet in kaart waren gebracht.  

Eind november heeft de gemeente Utrecht een compleet handboek van het ERC ontvangen waarin 

enkele  handelingsperspectieven  stonden  vermeld.  Ook  heeft  de  gemeente  Utrecht  het  draaiboek 

voor  aanverwante  situaties  van  de  gemeente  Amsterdam  opgevraagd.  Op  basis  van  beide 

documenten en  lokale aandachtspunten heeft de gemeente Utrecht uiteindelijk  zelf een draaiboek 

geschreven239.  Een  handreiking  waarmee  zij  naar  eigen  zeggen  meer  openheid  in  het 

crisiscommunicatieproces heeft bewerkstelligd. 

Op het moment dat helder was met welke actoren de gemeente Utrecht informatie zou uitwisselen, 

zijn  er  onmiddellijk  communicatieactiviteiten  gestart240.  Nadat  de  politie  Utrecht  een  zogenaamd 

SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) had geformeerd, heeft de gemeente Utrecht de rol 

van initiële zender aangenomen en direct overleg gehad met de politie Utrecht241. Deze actoren op 

lokaal niveau hebben verscheidene overleggen gehad al naar gelang er ‘temperatuurverschillen242‘ in 

de situatie merkbaar waren. 

Naast overleggen met de politie Utrecht heeft de gemeente Utrecht mettertijd  zitting genomen  in 

interorganisationele werkgroepen onder leiding van de NCTb243. Ook heeft zij informatie uitgewisseld 

met het ERC.  

4.2.4 Politie Utrecht 

In  tegenstelling  tot  de  gemeente  Utrecht  had  de  politie  Utrecht  wel  een  draaiboek  voor  de 

crisissituatie  paraat244.  Dit  heeft  voor  de  politie  Utrecht  echter  niet  geresulteerd  in  volledige 

openheid  in  het  crisiscommunicatieproces245.  Volgens  de  politie  Utrecht  komt  dit  mede  door  het 

unieke karakter van crises en een wisselend aanbod van betrokken actoren.  

Als  organisatie  belast  met  handhaving  in  de  samenleving  heeft  de  politie  Utrecht  voortdurend 

contact met een grote verscheidenheid aan actoren die eveneens hierbij betrokken zijn246. Een crisis 

verschilt  echter  van  andere  onregelmatigheden  door  de  ernst  en  de  grootschaligheid  van  een 

                                                                    
238 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
239 ibidem 
240 ibidem 
241 ibidem 
242 Uit interview met adviseur crisiscommunicatie van de gemeente Utrecht 
243 Uit interview met anoniem 1 en 2 
244 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht 
245 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
246 ibidem 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dergelijke situatie. In dit licht heeft de politie Utrecht een SGBO samengesteld voor de crisis rondom 

‘Fitna’247.  

In de beheersing van de crisis heeft de politie Utrecht voornamelijk gecommuniceerd met actoren op 

lokaal niveau. ‘De politieorganisatie is regionaal met districten ingericht en heeft daarom een sterke 

lokale focus waardoor wij niet veel communiceren met het rijksniveau248.’ Zodoende heeft de politie 

Utrecht  veelvuldig  gecommuniceerd  met  de  gemeente  Utrecht  en  het  Openbaar  Ministerie  (OM) 

Utrecht.  ‘In  zoverre  was  het  een  leveloperatie249.’  Naar  zeggen  van  de  politie  Utrecht  werd  haar 

duidelijk  dat  vooral  de  gemeente  Utrecht  behoefte  had  naar  meer  informatie250.  Dit  ondanks 

continue informatieverspreiding onder actoren op beide niveaus. 

Evenals de gemeente Utrecht heeft de politie Utrecht, doch in mindere mate, informatie uitgewisseld 

met  de  NCTb  en  het  ministerie  van  BZK251.  Dit  crisiscommunicatieproces  kende  eveneens  een 

opschaling  van  de  informatievoorziening  resulterend  in  een  veelvoud  aan  omgevingsanalyses  van 

rijksniveau aan het adres van de politie Utrecht252. Hoewel veel informatie door de politie Utrecht is 

ontvangen, heeft de politie Utrecht toch sterk het vermoeden dat zowel het ERC als de NCTb bewust 

niet volledig zijn geweest in hun communicatie253. Dit tot volledig begrip, maar tegen de wens in van 

de  politie  Utrecht.  ‘Kennis  is  macht  en  dus  wil  ik  alles  weten.  Maar  ja,  het  gehele 

communicatiegebeuren is zo lek als een vergiet254,’ aldus de politie Utrecht.  

Bovendien  is  de  politie  Utrecht  geenszins  op  de  hoogte  gesteld  van  het  moment  waarop  ‘Fitna’ 

openbaar  werd255.  Evenzo  heeft  de  politie  Utrecht  niet  al  haar  informatie  gecommuniceerd.  De 

politie  Utrecht  communiceert  immers  alleen  wanneer  zij  zeker  is  dat  ‘informatie  100  procent 

betrouwbaar  is. Als dat niet het geval  is wordt er ook niet gecommuniceerd. De politie wil namelijk 

geen tegenstrijdige informatie verschaffen256.’ 

4.3 Eenduidigheid in crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 

De criteria voor de tweede determinant bestaat uit: de aanwezigheid van overbodige informatie, de 

aanwezigheid  van  tegenstrijdige  informatie  en  de  aanwezigheid  van  bruikbare  informatie  in  het 

crisiscommunicatieproces.  

                                                                    
247 ibidem  
248 Uit interview met hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek  
249 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht  
250 ibidem 
251 ibidem 
252 Uit interview met hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
253 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht 
254 ibidem 
255 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
256 Uit interview met hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 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4.3.1 ERC 

Voor zover bekend bij het ERC heeft het geen tegenstrijdige of overbodige informatie ontvangen257. 

Ruis in boodschappen is dus ook niet waargenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de rol van 

het ERC  in het communicatieproces. Het ERC heeft als kerntaak om relevante  informatie en kennis 

over  het  crisisonderwerp  te  verzamelen  en  te  distribueren258.  Zodoende  wordt  het  ERC  bovenal 

gekenmerkt  door  zendactiviteit  in  plaats  van  ontvangstactiviteit.  Daarnaast  is  het  ERC  zodanig 

ingericht  en  toegerust  dat  het  juist  de  overbodige  en  tegenstrijdige  informatie  uit  het 

communicatieproces filtert om daarna de gefilterde informatie te verspreiden259. 

4.3.2 NCTb 

Ook de NCTb  is niet geconfronteerd met  tegenstrijdige of overbodige  informatie260. De NCTb heeft 

tevens bewust verzuimd informatie hierop te controleren. Reden hiervoor  is gelegen in het feit dat 

de NCTb  zenders  van  de  door  haar  ontvangen  informatie  volledig  vertrouwt261.  De NCTb  trekt  dit 

vertrouwen ook niet in twijfel te trekken omdat het als publieke instantie niet het recht of de wens 

heeft een andere publieke instantie te ondermijnen.  

4.3.3 Gemeente Utrecht 

Volgens  de  gemeente Utrecht  heeft  zij  geen  tegenstrijdige  of  overbodige  informatie  ontvangen262. 

Handelen  op  basis  van  dergelijke  informatie  was  dus  niet  nodig.  Nochtans  heeft  zich  wel  een 

onregelmatigheid voorgedaan in het crisiscommunicatieproces. In de brief van 27 november van de 

directeur‐generaal  Veiligheid de  heer  Schoof  gericht  aan  de  G4  staat  namelijk  het  volgende: 

‘Vandaag,  27 november  2007,  is  het  voornemen  van de heer Wilders  in  de  publiciteit  gekomen263.’ 

Naderhand  bleek  deze  berichtgeving  tegenstrijdig.  De  pers  heeft  namelijk  op  zijn  vroegst  op  28 

november  hiervan  notie  genomen264.  Maatregelen  die  bestuurders  eventueel  zouden  hebben 

getroffen konden daardoor overbodig of niet tijdig zijn265.  

                                                                    
257 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
258 Taken en doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd op de website van het ERC 
259 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
260 Uit interview met anoniem 1 en 2 
261 ibidem 
262 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
263 ‘Kabinet waarschuwt voor Wilders‐film’ op website van Nederlandse Omroep Stichting 
264 ‘Film Wilders op Internet verschenen’ op  website van Interkerkelijke Omroep Nederland 
265 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 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4.3.4 Politie Utrecht 

De informatie die de politie Utrecht heeft ontvangen was te allen tijden eenduidig266. De opschaling 

van  de  informatievoorziening  heeft  echter  wel  geleid  tot  een  overdadige  hoeveelheid  aan 

omgevingsanalyses267.  Naar  zeggen  van  de  politie  was  dit  niet  nodig  geweest,  maar  waren  de 

berichten die zijn ontvangen wel bruikbaar voor de uitvoering van haar taken. 

4.4 Tijdigheid in crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 

Voor  de  derde  determinant  zijn  de  criteria  als  volgt:  capaciteit  om  ontvangen  informatie  te 

ontvangen, capaciteit om ontvangen  informatie  te verwerken en de relevantie van  informatie voor 

een bepaalde tijdspanne. 

4.4.1 ERC 

Zoals elke organisatie ontleent het ERC zijn bestaansbasis aan zijn kerntaken. Als nationaal expertise 

centrum  voor  risico‐  en  crisiscommunicatie  behoort  zijn  capaciteit  toereikend  te  zijn  om  grote 

stromen aan informatie, die vaak in crises vrijkomen, te ontvangen en te verwerken. Bij het ERC is dit 

ook  het  geval268.  Bovendien  was  de  informatie  die  het  ERC  heeft  ontvangen  direct  bruikbaar 

waardoor  tijdrovende  verwerking  van  informatie  niet  nodig  was269.  Op  deze  manier  kon  het  ERC 

ontvangen  informatie  onmiddellijk  distribueren,  zo  ook  aan  de  gemeente  Utrecht  en  de  politie 

Utrecht.  

4.4.2 NCTb 

Ongeacht de grote hoeveelheid aan informatie die de NCTb ontving heeft het geen problematische 

ontvangst verwerking van informatie gekend270. Zo was er bijna geen vertraging in de berichtgeving. 

De  wel  aanwezige  stremming  in  de  communicatie  was  daarentegen  wenselijk  en  opzettelijk. 

Interpretatie van ontwikkelingen en risico’s is immers mensenwerk en kost dus tijd: ‘Uitbreiding van 

capaciteit is nutteloos en ook niet wenselijk. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien des te groter de 

kans dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid, eenduidigheid en validiteit van  informatie271.’ De 

NCTb heeft overigens alle actoren, waaronder de gemeente Utrecht en de politie Utrecht, bijtijds van 

informatie voorzien. 

                                                                    
266 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
267 Uit interview met hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
268 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
269 ibidem 
270 Uit interview met anoniem 1 en 2 
271 ibidem 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4.4.3 Gemeente Utrecht 

Ondanks  aanzwellende  informatiestromen  heeft  de  gemeente  Utrecht  geen  capaciteits‐  en 

verwerkingsproblemen  gekend272.  De  informatie  die  de  gemeente  Utrecht  heeft  ontvangen  van 

andere  actoren  in  het  crisiscommunicatieproces  was  tevens  handzaam273.  Vertraging  door  het 

operationaliseren  van  de  informatie  is  niet  aan  de  orde  geweest.  Saillant  is  echter  wel  dat  één 

essentieel stuk informatie niet tijdig is gecommuniceerd274. Het ERC en de gemeente Utrecht waren 

namelijk eerder overeengekomen dat het ERC de gemeente Utrecht uiterlijk één uur van tevoren zou 

inlichten over het tijdstip waarop ‘Fitna’ openbaar werd. Het ERC is deze afspraak nooit nagekomen.  

4.4.4 Politie Utrecht 

Afgezien van de overvloed aan  informatie ontvangen door de politie Utrecht, bleek haar capaciteit 

voldoende om deze op te vangen275. Dit geldt ook voor de informatie die zij zelf heeft vergaard via de 

Regionale  Inlichtingen  Dienst  (RID),  Regionaal  Informatie  Knooppunt  (RIK)  en  wijkagenten276.  De 

politie Utrecht zegt hierover het volgende: ‘Je weet niks, alles wat je krijgt is zelf ingewonnen en dus 

altijd  tijdig277.’  Verwerking  van  alle  informatie  geschiedde  direct  na  ontvangst.  Hierbij  zijn  geen 

problemen binnen de organisatie opgemerkt278. Volgens de politie Utrecht is onnodige vertraging in 

dit deel van het proces dan ook uitgebleven. In een later stadium van het crisiscommunicatieproces 

is wel enig oponthoud geweest. De politie Utrecht is evenals de gemeente Utrecht niet op de hoogte 

gesteld van het tijdstip waarop ‘Fitna’ openbaar werd279. Tot op heden speelt de vraag of actoren op 

rijksniveau  dit  moedwillig  niet  hebben  gecommuniceerd  naar  actoren  op  lokaal  niveau  of  dat 

blokkades  van  communicatiekanalen  hiervan  de  oorzaak  zijn.  Feit  is  echter  wel  dat  een  cruciale 

boodschap in het crisiscommunicatieproces de ontvangers op lokaal niveau nooit heeft bereikt. 

4.5 Kanaal in crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 

Ter verduidelijking worden de resultaten voor deze vierde determinant aan de hand van de volgende 

criteria  besproken:  manier(en)  waarop  informatie  is  verkregen  en  mogelijke  wijzen  voor  (meest 

effectieve en efficiënte) informatieoverdracht.  

                                                                    
272 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
273 ibidem 
274 ibidem 
275 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
276 ibidem 
277 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht 
278 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
279 ibidem 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4.5.1 ERC 

Het  ERC  heeft  op  diverse manieren  informatie  ontvangen  en  verstuurd280.  Verscheidene middelen 

zijn  hiervoor  ingezet281.  Overleggen met  actoren  op  rijks‐  en  lokaal  niveau werden  aangevuld met 

onderling e‐mail en telefonisch contact. Tezamen heeft dit geleid tot volledigheid en eenduidigheid 

in de communicatie van en naar het ERC.  

De  eigenlijke  informatie‐uitwisseling  heeft  het  ERC  als  effectief  ervaren282.  Het  ERC  heeft  als 

organisatie er op  toegezien dat er  sprake was van ruisvrije communicatie naar actoren op rijks‐ en 

lokaalniveau283.  Door  het  openzetten  van  kanalen  en  het  filteren  van  informatie  heeft  het  ERC 

onnodige of tegenstrijdige berichtgeving voorkomen. 

Opvallend is dat, in tegenstelling tot het rijksniveau, informatie van lokaal niveau veelal het ERC heeft 

bereikt via informele kanalen284. Reden hiervoor kan zijn dat eerdere kennismakingen hebben geleid 

tot  het  ontstaan  van  een  ‘vertrouwensbasis  in  de  communicatiekolom285‘  met  regelmatig 

professioneel onderhoud als gevolg.  

4.5.2 NCTb 

Conform  zijn  functieomschrijving  verzamelt,  combineert  en  veredelt  de NCTb  informatie. De NCTb 

ontvangt  en  verzendt  informatie  voornamelijk  door  overleggen286.  Evenals  het  ERC  nam  de  NCTb 

zitting  in  interdepartementale overleggen met daarin dezelfde actoren als eerder genoemd. Ook  is 

de  NCTb  actief  betrokken  geweest  bij  G4‐,  G30‐  en  korpsoverleggen  en  heeft  het  werkgroepen 

georganiseerd  voor  actoren  op  rijks‐  en  lokaal  niveau.  Buiten  bovenstaande  overleggen  heeft  de 

NCTb informatie uitgewisseld middels email, telefonie en koeriers. Als zodanig: ‘positioneert de NCTb 

zich in het communicatieproces als kanaal287.’ 

Al  met  al  heeft  de  NCTb  de  verschillende  vormen  en manieren  van  communicatie  als  toereikend 

ervaren288. Hoewel er verschillende informatiestromen aanwezig waren heeft vroegtijdige inrichting 

van  het  proces  geleid  tot  een  convergentie  van  deze  stromen.  Op  deze  manier  was  de 

informatieoverdracht  niet  alleen  volledig  en,  effectief, maar  zijn  de  beoogde  communicatiedoelen 

van de NCTb ook op meest effectieve wijze behaald289. 

                                                                    
280 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
281 ibidem 
282 ibidem 
283 ibidem 
284 ibidem 
285 ibidem 
286 Uit interview met anoniem 1 en 2 
287 ibidem 
288 ibidem 
289 ibidem 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4.5.3 Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht heeft voornamelijk met de politie Utrecht, de VRU en het ERC uitgewisseld290. 

Communicatie met  de  eerste  twee  actoren  verliep meestal  door  overleggen, mail  en  telefoon.  De 

gemeente  Utrecht  had  met  het  ERC  een  andere  vorm  van  contact291.  Enerzijds  hebben  media‐

analytici  van  het  ERC  de  gemeente  Utrecht  per  28  november  op  dagelijkse  basis  van 

omgevingsanalyses voorzien. Anderzijds heeft de gemeente Utrecht situatierapporten, afkomstig van 

de  Inspectie  Openbare  Orde  en  Veiligheid  (OOV),  naar  het  ERC  gecommuniceerd.  Het  nieuwe 

draaiboek heeft de gemeente Utrecht niet naar het ERC gecommuniceerd292. Reden hiervoor  is dat 

de gemeente Utrecht alleen informatie heeft gecommuniceerd wanneer dit relevant was. Overigens 

omschrijft de gemeente Utrecht haar manier van communiceren ook als ‘gesloten en selectief293.’ 

Opmerkelijk is dat niet de gemeente Utrecht, maar wel de VRU overleg heeft gehad met het ERC294. 

De  gemeente  Utrecht  is  hierdoor  buitenspel  gezet,  maar  heeft  dit  niet  als  storend  ervaren.  De 

gemeente  Utrecht  is  immers  van  mening  dat  het  gehele  crisisicommunicatieproces  effectief  was 

ingericht en voorspoedig is verlopen295. Niet eerder heeft de gemeente Utrecht zulk intensief contact 

onderhouden met het ERC296. 

4.5.4 Politie Utrecht 

De  politie  Utrecht  heeft  op  verschillende  manier  informatie  verzonden  en  ontvangen297. 

Driehoeksoverleggen,  operationele  overleggen  en  hoofdoverleggen  zijn  enkele  voorbeelden  van 

geïntensiveerde  communicatieactiviteiten  met  andere  actoren  op  lokaal  niveau.  Naast 

beraadslagingen werd  ook  gebruik  gemaakt  van  een  Intranet.  Verder  is  de  politie  Utrecht  van  de 

nodige informatie bediend door het ERC, de NCTb de RID en de RIK. 

Formele en informele relaties fungeerden als communicatiekanalen waarlangs de politie Utrecht met 

de  bovenstaande  actoren  op  rijksniveau  heeft  gecommuniceerd298.  Het  merendeel  van  deze 

informatie  is  verkregen  via  de  korpsbeheerder,  korpschef  en  algemeen  commandant  die  wel 

                                                                    
290 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
291 ibidem 
292 Uit interview met Senior medewerker Communicatie & Beleidscoördinatie van de VRU 
293 Uit interview met clustermanager communicatiebureau 
294 Uit interview met Senior medewerker Communicatie & Beleidscoördinatie van de VRU 
295 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 
296 Uit interview met senior adviseur communicatiebureau van de gemeente Utrecht 
297 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
298 ibidem 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rechtstreeks contact hadden met het ERC en de NCTb299. Een aanhoudende dialoog tussen het rijks‐ 

en lokaal niveau was in het crisiscommunicatieproces niet aanwezig300.  

Juist  deze  gelaagdheid  in  dit  crisiscommunicatieproces  heeft  een  gevoel  van  onzekerheid  bij  de 

politie Utrecht gecreëerd301. Afgezien van het feit dat eenzijdige boodschappen wel zijn ontvangen, 

heeft  de  politie Utrecht  het  idee  dat  de wijze  van  communiceren  effectiever  en  efficiënter  kan302. 

Volgens  de  politie  Utrecht  heeft  gelaagdheid  in  het  openbaar  bestuur  geleid  tot  een 

afhankelijkheidspositie  voor  de  politie  Utrecht303.  Zo  was  zij  voortdurend  in  afwachting  van 

boodschappen waarop de politie Utrecht wel direct moest reageren. 

4.6 Feedback in crisiscommunicatie op interorganisationeel niveau 

Voor de vijfde en tevens laatste determinant zijn de volgende criteria bepaald: informatie die aan de 

actor  in kwestie door zijn netwerk  is verstrekt, communicatie van  informatie die door de actor kon 

worden geïnterpreteerd en de mogelijkheid van het geven van feedback op ontvangen informatie in 

het communicatieproces.  

4.6.1 ERC 

Het  ERC  heeft  van  vele  actoren  op  beide  niveaus  informatie  ontvangen304.  Deze  informatie  was 

echter  niet  altijd  volledig. Wel was de  informatie  vrij  van  vervorming en direct  bruikbaar  voor het 

ERC305. Mocht dit niet het geval  zijn dan waren  tevens  formele en  informele kanalen  in het proces 

beschikbaar waarlangs het ERC dit kon communiceren306. 

Het  eerder  genoemd  interdepartementaal  overleg  heeft  het  ERC  en  de  NCTb  van  informatie 

voorzien307.  In  dit  geval  kende  deze  informatie  een  grote  verscheidenheid308.  Variërend  van 

informatie van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland tot omgevingsanalyses verzorgd 

door de eigen organisatie.  

Het ERC heeft ook gecommuniceerd met actoren op  lokaal niveau. Het gaat hier met name om de 

VRU en de gemeente Utrecht309. De informatie die zij hebben uitgewisseld was tevens operationeel 

                                                                    
299 ibidem 
300 ibidem 
301 ibidem 
302 ibidem 
303 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht 
304 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 
305 ibidem 
306 ibidem 
307 ibidem 
308 Uit interview met anoniem 1 en 2 
309 Uit interview met plaatsvervangend hoofd ERC 



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  62 

van aard310. Enerzijds heeft het ERC draaiboeken en nieuwsberichten naar de VRU en de gemeente 

Utrecht gecommuniceerd. Anderzijds hebben de VRU, de gemeente Utrecht en de politie Utrecht het 

ERC bediend van situatierapporten.  

De dialoog die het ERC op met verschillende actoren op verschillende niveaus onderhoudt bestond 

reeds voor de crisissituatie311. Oefeningen en overleggen hebben bijgedragen aan het ontstaan van 

verschillende  communicatiekanalen.  Ten  tijde  van  de  crisis  ontving  het  ERC  via  deze  kanalen  niet 

alleen informatie, maar kon het deze informatie ook van reactie(s) voorzien312. 

4.6.2 NCTb 

Aangezien de werkzaamheden van de NCTb slechts coördinerend van aard zijn, heeft de NCTb niet de 

wens gehad om ontvangen informatie van commentaar te voorzien313. Op basis van hetgeen de NCTb 

heeft ontvangen heeft het zijn taken naar behoren kunnen uitvoeren en geen gebruik hoeven maken 

van een van de vele beschikbare kanalen314. Voorts waren de validiteit en betrouwbaarheid van de 

informatie gegarandeerd315. Correctie van de boodschap was daarom niet nodig.  

4.6.3 Gemeente Utrecht 

Niet alleen van reeds genoemde actoren heeft de gemeente Utrecht informatie ontvangen. Ook via 

andere  actoren  op  lokaal  niveau  heeft  de  gemeente  Utrecht  informatie  verkregen316.  Lokale 

informatie concentreerde zich voornamelijk rond andere afdelingen van de gemeente Utrecht zoals 

onderwijs,  integratie  en  Bureau  Jeugdzorg.  Elk  weer  met  hun  eigen  vertakkingen  tot  diep  in  de 

gelederen van de  lokale burgerbevolking. De  communicatiestromen die hiervandaan  terugvloeiden 

werden op hun beurt  intern beheerst door de  Inspectie OV. Hierdoor was de gemeente Utrecht  in 

staat om  lokale ontwikkelingen effectief  te kunnen monitoren en situatierapporten aan het ERC  te 

verstrekken317. 

Met  het  oog  op  dit  communicatieproces  heeft  de  gemeente  Utrecht  verschillende 

communicatiekanalen  tot  haar  beschikking  gehad.  Dit  gaf  haar  de  mogelijkheid  om  ontvangen 

informatie  van  rijks‐  en  lokaal  niveau  van  feedback  te  voorzien318.  De  hiervoor  benodigde 

communicatiekanalen bestaan uit zowel formele als informele relaties gecombineerd met variërende 

                                                                    
310 ibidem 
311 ibidem 
312 ibidem 
313 Uit interview met anoniem 1 en 2  
314 ibidem 
315 ibidem 
316 Uit interview met clustermanager communicatiebureau en senior adviseur communicatiebureau van de gemeente Utrecht 
317 ibidem 
318 Uit interview met clustermanager communicatiebureau, senior adviseur communicatiebureau en adviseur crisiscommunicatie van de 
gemeente Utrecht 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middelen. Zij waren het resultaat van voortijdige en herhaalde communicatie met de actoren in het 

crisiscommunicatieproces319.  

4.6.4 Politie Utrecht 

Via de eigen organisatie, de Inspectie OOV, de gemeente Utrecht en het OM Utrecht heeft de politie 

Utrecht  het merendeel  van  haar  informatie  ontvangen320.  Aangezien  deze  actoren  over  een  lokaal 

gedeeld  referentiekader  beschikken,  zijn  boodschappen  gedecodeerd  zoals  bedoeld  door  de 

zender(s)321. Op rijksniveau heeft zij zowel van het ERC als NCTb omgevingsanalyses ontvangen. Deze 

informatie was van algemene strekking en daarom niet van toepassing op de regio Utrecht322.  

De politie Utrecht was gedurende het gehele crisiscommunicatieproces voornamelijk geïnteresseerd 

in  informatie  van  actoren  op  lokale  niveau323.  Middels  veelal  informele  kanalen  heeft  de  politie 

Utrecht  deze  informatie  ontvangen  en  van  feedback  voorzien324.  Voor  het  rijksniveau  lag  dit 

anders325. Door de eerder genoemde gelaagdheid was er geen directe mogelijkheid om op ontvangen 

boodschappen van actoren op  rijksniveau  te  reageren. Bovendien was de politie Utrecht,  vanwege 

haar regionale focus, niet geïnteresseerd in generieke informatie van rijksniveau. Zodoende heeft de 

politie  Utrecht  niet  de  mogelijkheid  of  de  wens  gehad  om  feedback  te  geven  op  ontvangen 

informatie van rijksniveau326. 

                                                                    
319 ibidem 
320 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 
321 ibidem 
322 ibidem 
323 ibidem 
324 ibidem 
325 ibidem 
326 Uit interview met woordvoerder van politie Utrecht en hoofd communicatie van politie in Gooi en Vechtstreek 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5 Analyse  

5.1 Inleiding 

Door middel  van een  kwalitatieve  analyse worden de  vergaarde  kwalitatieve data  in dit  hoofdstuk 

geanalyseerd. Met behulp van het reeds geconstrueerd theoretisch kader volgt een bestudering die 

tevens  beantwoording  van  de  deelvragen  mogelijk  maakt.  Hiervoor  zijn  eerst  de  resultaten  per 

determinant  gekwantificeerd  om  vervolgens  de  elementen  in  het  crisiscommunicatieproces  te 

kunnen waarderen.  

5.2 Deelvragen 

Als afgeleide van de onderzoeksvraag worden de deelvragen  in overeenstemming met de volgorde 

van determinanten  in  het  theoretisch  kader behandeld. De determinanten  voor dit  onderzoek  zijn 

openheid,  eenduidigheid,  tijdigheid en kanaal. De deelvragen  zullen hieronder afzonderlijk worden 

beantwoord.  

5.2.1 Deelvraag 1 

‘In  hoeverre  wordt  het  crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel  niveau  gekenmerkt  door 

openheid?’ 

Een samenwerking tussen verschillende actoren was nodig voor het beheersen van de crisis op rijks‐ 

en  lokaalniveau.  De  strategie  van  confederatie  is  leidend  geweest  in  de  totstandkoming  van  het 

netwerk  tussen  deze  actoren.  Elke  afzonderlijke  actor  zou  immers  zonder  hulp  of  professionele 

informatie van andere actoren niet slagen in het behalen van de eigen doelstellingen. Het gaat hier 

om een transactionele benadering waarbij de gezamenlijke taak zo effectief mogelijk dient te worden 

uitgevoerd. Daarbij is het ERC de organisatie die erop toeziet dat boodschappen tussen organisaties 

en hun omgevingen doelmatig worden uitgewisseld. Als zodanig is het ERC te definiëren als een IOC 

in  een  interorganisationeel  netwerk  waarbij  het  congruentie  tussen  organisaties  en  omgevingen 

tracht te bewerkstelligen. Hierbij krijgt het ERC hulp van boundary spanners die namens de NCTb, de 

gemeente Utrecht en de politie Utrecht het netwerk onderhouden.  

Door  de  inspanningen  van  bovenstaande  actoren  is  uiteindelijk  een  volledig  beeld  ontstaan welke 

actoren met elkaar hebben moeten communiceren en handelen. Bij het ERC en de NCTb was dit bij 

aanvang al duidelijk doordat de vijf W’s (who, what, when, where, why) bij hen bekend waren. Dit is 

niet  alleen mogelijk omdat  zij  de beschikking hebben over alle  informatie, maar ook omdat  zij  het 

formele  gezag  hebben  om  dit  proces  vorm  te  geven.  De  gemeente  Utrecht  en  de  politie  Utrecht 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waren daarentegen beperkt op de hoogte met welke actoren zij  van doen hadden. Dit kwam door 

het ontbreken van draaiboeken. En doordat zij het voortdurend te maken hebben met een wisselend 

aanbod van actoren in het bewaken van de maatschappelijke orde.  

De  interne  en  externe  distributie  van  informatie  in  het  interorganisationeel  verband  is  niet 

voldoende  geweest.  De  informatie  waarover  het  ERC  en  NCTb  hebben  beschikt,  is  niet  volledig 

opengesteld voor de gemeente Utrecht en de politie Utrecht. Na verwerking en bundeling hebben zij, 

op  basis  van  relevantie  en  gevoeligheid,  hun  informatie  geselecteerd  verstrekt  aan  de  gemeente 

Utrecht  en  politie  Utrecht.  De  gemeente  Utrecht  heeft  op  haar  beurt  ook  geselecteerd 

gecommuniceerd naar het rijksniveau door geen inzage te geven in haar nieuwe draaiboek.  

Deze beperkte openheid heeft geleid tot het ontstaan van incongruentie in het interorganisationeel 

verband.  Ongelijkheid  tussen  de  actor  en  de  omgeving  heeft  tevens  de  geloofwaardigheid  van  de 

actor als zender in het crisiscommunicatieproces verminderd. Onderling wantrouwen heeft op deze 

manier  information  shopping  op  lokaal  niveau  in  de  hand  gewerkt.  Hoewel  negatieve 

betekenisgeving  aan  informatie  door  lokale  actoren  is  uitgebleven,  zijn  de  gemeente  Utrecht  en 

politie  Utrecht  hierdoor  wel  minder  in  staat  geweest  om  effectief  op  te  treden  tegen  mogelijke 

dreigingen. 

5.2.2 Deelvraag 2 

‘In hoeverre is er op interorganisationeel niveau eenduidig gecommuniceerd?’ 

Enerzijds  heeft  de  politie  Utrecht  de  voortdurende  informatieverstrekking  door  het  ERC  en  NCTb 

ervaren als volledig en een enkele keer als overvloedig. Anderzijds was de brief van de heer Schoof 

aan  de  gemeente  Utrecht  een  tegenstrijdigheid  in  de  communicatie.  Voorts  is  het  gehele 

crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel  niveau,  afgezien  van  bovenstaande  twee 

onregelmatigheden, te typeren als eenduidig.  

Verwarring, inadequaat optreden en passiviteit bij ontvangers als gevolg van ruis in de berichtgeving 

zijn  dan  ook  niet  voorgekomen.  Redundancy,  verification  en  bypasssing  waren  beschikbare 

instrumenten  om  dit  te  voorkomen.  In  deze  case  zijn  dezelfde  of  aanverwante  boodschappen 

veelvuldig  op  verschillende  manieren  gecommuniceerd  tussen  de  actoren.  Daarnaast  heeft  elke 

actor,  alvorens  deze  een  boodschap  verzond,  de  inhoud  zorgvuldig  gecontroleerd  op  validiteit  en 

betrouwbaarheid.  Bypassing  was  niet  aan  de  orde.  Hoewel  het  ERC,  de  NCTb  en  de  gemeente 

Utrecht  geen  onnodige  tussenpersonen  en  ‐stappen  in  hun  onderlinge  berichtgeving  hebben 

ervaren,  bleek  het  volledige  proces  wel  een  bepaalde  gelaagdheid  te  kennen.  Zo  heeft  de  politie 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Utrecht  doorgaans  niet  de  beschikking  gehad  over  directe  communicatiekanalen  naar  actoren  op 

rijksniveau.  

Het  ontbreken  van  bypassing  in  het  crisiscommunicatieproces  betekent  echter  niet  dat 

miscommunicatie  zeker  plaatsvindt,  aldus  Wilson  &  Goodall  (1986)327.  Zij  stellen  dat 

communicatiestromen  juist  moeten  worden  beperkt  door  de  organisatiestructuur.  Volgens  de 

auteurs kan gelaagdheid ervoor zorgen dat informatie alleen de plekken bereikt waar deze het meest 

nodig  is. Een tussenlaag  is wenselijk zodat,  in geval van de gemeente Utrecht of de politie Utrecht, 

respectievelijk de VRU of korpschef als gatekeeper kan optreden. Hierdoor is information overload of 

ruis in het proces voorkomen. 

Al met al kan de communicatie als eenduidig worden getypeerd. Ontvangen informatie was meestal 

ondubbelzinnig  en  operationeel  van  aard.  Veelal was  enige  verwerking  van  de  informatie  door  de 

ontvanger  niet  nodig.  Het  onderling  coderen  en  decoderen  van  boodschappen  is  probleemloos 

verlopen. Dit kwam ook door harmonisering van inhoudelijke boodschappen. Door het uitsluiten van 

mogelijke  ambiguïteit  is  in  deze  case  geen  miscommunicatie  opgetreden  en  kon  ontvangen 

informatie direct worden aangewend voor de eigen taken. 

5.2.3 Deelvraag 3 

‘In  hoeverre  is  in  het  crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel  niveau  tijdig 

gecommuniceerd?’ 

Elke  actor  in  het  crisiscommunicatieproces  van  onderzoek  bleek  over  voldoende  capaciteit  te 

beschikken  om  een  veelheid  aan  berichten  te  ontvangen  en  te  verwerken.  Hierdoor  is  geen 

ongewenste  vertraging  in  het  crisiscommunicatieproces  opgetreden.  Toch  bestaan  er  verschillen 

tussen de actoren op rijks‐ en  lokaalniveau die de tijdigheid van de crisiscommunicatie wel hebben 

beïnvloed.  Het  ERC  en  de  NCTb  hebben,  in  tegenstelling  tot  de  gemeente  Utrecht  en  de  politie 

Utrecht, volledige toegang gehad tot alle beschikbare informatie. Een discrepantie die bestaat omdat 

er verschillen zijn in niveau en wettelijke bevoegdheden per actor. Ook wijken zij van elkaar af door 

de rol en soort taken die zij vervullen in het crisiscommunicatieproces. Als zodanig nemen het ERC en 

de NCTb een meer dominante positie  in het proces  in.  In deze hoedanigheid moesten zij essentiële 

informatie tijdig communiceren naar actoren op lokaal niveau. Op één uitzondering na is dit over de 

hele  linie  ook  gebeurd  en  bevestigd  door  de  betrokken  actoren.  Evenwel  hebben  de  actoren  op 

rijksniveau verzuimd om bij de actoren op  lokaal niveau aan te kondigen wanneer  ‘Fitna’ openbaar 

zou worden. Frappant, omdat een dergelijke afspraak met de gemeente Utrecht wel was gemaakt.  

                                                                    
327 Wilson & Lloyd Goodall, 1986, p. 92 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In  het  crisiscommunicatieproces  heeft  een  enkele  keer  zowel  een  informatietekort  als  ‐overschot 

bestaan. Mogelijk  komt dit  door de beperkte openheid  van het  crisiscommunicatieproces.  In  ieder 

geval  hebben  beide  verschijnselen  niet  geresulteerd  in  ‘information  underload  of  overload’.  De 

eerste reden hiervoor is dat de ‘need to know’ en de ‘want to know’ elkaar hebben opgeheven. De 

selectie  en  toegankelijkheid  van  informatie  over  de  crisissituatie  werden  door  actoren  immers  op 

beide niveaus gereguleerd. Bovendien heeft de informatievoorziening een opschaling gekend op het 

moment dat de informatiebehoefte van actoren groter werd. De tweede reden is dat de capaciteiten 

van de ontvangers toereikend waren om de beschikbare hoeveelheid aan informatie te ontvangen en 

te  verwerken.  Alle  actoren  bleken  hun  organisatie  zodanig  te  hebben  ingericht  dat  zelfs  een 

mogelijke aanzwelling van communicatie het hoofd kon worden geboden.  

Afgezien  van  bovenstaande  verschijnselen  is  de  informatievoorziening  in  het 

crisiscommunicatieproces over de hele linie wel tijdig en continue gebleken. Door op periodieke basis 

informatie  te verstrekken zijn actoren erin geslaagd om niet alleen bijtijds  te communiceren, maar 

ook om orde en ritme aan te brengen in de aanwezige informatiestromen. Het in crisis welbekende 

horten en stoten van informatiestromen is derhalve uitgebleven. Bijkomstig is dat op deze manier de 

geloofwaardigheid van de zender weer is vergroot.  

5.2.4 Deelvraag 4 

‘Op  welke  manier(en)  en  middels  welke  kanalen  is  informatie  uitgewisseld  in  het 

crisiscommunicatieproces op interorganisationeel niveau?’ 

Allereerst moet worden opgemerkt dat het crisiscommunicatieproces op interorganisationeel niveau 

geen  afgezonderd  proces  is.  Integendeel.  Vele  exogene  en  endogene  factoren  en  actoren  zijn  van 

invloed  op  dit  proces.  Aangezien  elk  van  de  vier  actoren  zijn  bestaansbasis  ontleent  aan  de  eigen 

omgeving,  hebben  vele  andere  organisaties  verbanden  met  de  actoren  van  onderzoek.  De 

communicatiekanalen  van  onderzoek  faciliteren  als  zodanig  uitwisseling  van  informatie  met  de 

omgeving.  

Communicatie tussen actoren creëert en beïnvloedt tegelijkertijd een relatie. In de literatuur wordt 

een  onderscheid  gemaakt  tussen  formele  en  informele  relaties.  Een  uitgebalanceerde  combinatie 

van beide soorten relaties heeft in het proces geresulteerd in de nodige stabiliteit, voorspelbaarheid 

en  doorstroom  in  de  onderlinge  communicatie.  Beiden  soorten  relaties  zijn  in  deze  case  ontstaan 

door  een  aanwezige  gezagstructuur  en  eerdere  ervaringen  met  andere  actoren.  Gedurende  het 

gehele  proces  zijn  de  onderlinge  relaties  verder  vormgegeven  door  verbale,  non‐verbale  en 

metaverbale boodschappen. 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Formele  en  informele  relaties  zijn  op  hun  beurt  van  invloed  geweest  op  het 

crisiscommunicatieproces. In de eerste plaats is er meer gecommuniceerd van rijksniveau naar lokaal 

niveau  dan  andersom.  Dit  komt  voornamelijk  doordat  het  ERC  en  de  NCTb  meer  informatie, 

bevoegdheden en capaciteit hebben om boodschappen te zenden dan de gemeente Utrecht en de 

politie Utrecht. Zo hebben het ERC en NCTb geselecteerd en vaak eenzijdig bericht door middel van 

de VRU, omgevingsanalyses, G4‐ en werkgroepoverleggen. De tussenkomst van sommige lagen in het 

proces  heeft  daarbij  het  tweerichtingskarakter  van  kanalen  verstoord.  Een  enkele  keer  heeft  dit 

geresulteerd in onvolledigheid van de informatie of een behoefte naar meer informatie.  

In de tweede plaats  is er aanzienlijk meer gecommuniceerd tussen actoren opererend op hetzelfde 

niveau  dan  tussen  actoren  opererend  op  een  verschillend  niveau.  Deze  zichtbare  toename  in 

horizontale  communicatie  komt  enerzijds  doordat  actoren  van  hetzelfde  niveau  op  gelijkwaardige 

basis communiceren. Anderzijds hebben de actoren, opererend op hetzelfde niveau, veelal gedeelde 

interesses  en  een  aanverwant  referentiekader.  Waar  het  ERC  en  de  NCTb  gericht  zijn  op  het 

beheersen van de crisis op nationaal niveau, zijn de gemeente Utrecht en politie geconcentreerd op 

het beheersen van de situatie op regionaal en lokaal niveau. Gegeven het feit dat informele kanalen 

snelle en makkelijke informatieoverdracht mogelijk maken, is hier meer gebruik van gemaakt.  

Hoewel de manieren en mogelijkheden tot communiceren uiteenlopen hebben alle vier actoren de 

beschikking over een voldoende aantal kanalen en middelen gehad om voldoende informatie tijdig te 

verspreiden,  te ontvangen en  van  feedback  te  voorzien. Afhankelijk  van het  kanaal  en middel was 

eenzijdige‐ of tweezijdige communicatie mogelijk. Kanalen tussen niveaus bleken, in tegenstelling tot 

kanalen op dezelfde niveaus, vaak eenzijdige top‐down communicatie te begeleiden. Consultatie – en 

overtuigingsstrategieën voor crisicommunicatie werden hierdoor bemoeilijkt. Desalniettemin hebben 

actoren de door het ERC geregisseerde informatievoorziening toch als interactief ervaren.   

Volgens drie van de vier actoren was de communicatie tevens doelmatig en veelal effectief. Hiermee 

was de politie Utrecht het niet eens. De politie Utrecht vond dat de effectiviteit van de communicatie 

wel  te  wensen  over  liet.  De  gelaagdheid  als  gevolg  van  een  gedecentraliseerde  inrichting  wordt 

hiervoor  als  reden  aangedragen.  Aangezien  geen  van  de  andere  actoren  deze  gelaagdheid  of 

ineffectieve manier(en) van communiceren noemt, is deze bevinding mogelijk te marginaliseren.  

5.2.5 Deelvraag 5 

‘In  hoeverre  bestaat  er  de  mogelijkheid  tot  feedback  in  het  crisiscommunicatieproces  op 

interorganisationeel niveau?’ 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Zoals  in  de  beantwoording  van  de  vorige  deelvragen  duidelijk  is  geworden  hebben  de  actoren 

onderling  veel  informatie  uitgewisseld.  Ook  informatie  over  het  functioneren  van  het 

interorganisationeel verband zijn verzonden en ontvangen. Feedback vervult als zodanig een cruciale 

rol  in het crisiscommunicatieproces omdat het actoren bericht over  incongruenties  in de omgeving 

en het corrigeren hiervan mogelijk maakt. 

In  het  crisiscommunicatieproces  is  het  multilaterale  concept  van  feedback  zichtbaar  geweest. 

Wederkerige  communicatie  heeft  op  haar  beurt  de  betekenisgeving  aan  informatie  door  actoren 

beïnvloed. Zo hebben communicatie‐initiatieven van het ERC en de NCTb direct de wijze en inhoud 

van  communicatie  op  beide  niveaus  bepaald.  Ook  hebben  actoren  gebruik  gemaakt  van  het 

bijzondere  vermogen  van  het multilaterale  concept wat  ook wel  bekend  is  als  feedforward’.  Door 

middel van omgevingsanalyses op rijksniveau en situatierapporten op lokaal niveau is onderling niet 

alleen  relationeel  begrip  ontstaan,  maar  hebben  de  actoren  ook  getracht  te  anticiperen  op 

onregelmatigheden binnen de samenleving. Deze feedforward heeft zodoende crisisbeheersing in de 

aanvangfase mogelijk gemaakt. 

Verzonden feedback en feedforward was direct bruikbaar voor ontvangers. Omzetting van informatie 

door  actoren  meestal  niet  noodzakelijk.  De  uitwisseling  van  dergelijke  informatie  in  dit  proces  is 

zowel  langs  formele als  informele kanalen  in  verschillende vormen verlopen. Dezelfde kanalen  zijn 

ook  door  de  actoren  aangewend  wanneer  zij  ontvangen  boodschap(pen)  van  een  reactie  wilden 

voorzien. De behoefte om  feedback  te geven op  informatie was afhankelijk  van het profiel  van de 

actor.  Drie  van  de  vier  actoren  hebben  in  het  crisiscommunicatieproces  hiertoe  de  mogelijkheid 

gehad.  

Het ERC, de NCTb en de gemeente Utrecht hebben elk de volledige mogelijkheid gehad om feedback 

te  krijgen  of  te  geven.  De  politie  Utrecht  had  deze  mogelijkheid  echter  niet.  Volgens  de  politie 

Utrecht is gelaagdheid in het openbaar bestuur hier wederom de oorzaak van. Desalniettemin heeft 

de politie Utrecht evenals de NCTb geenszins de wens gehad om feedback te geven.  

Met deze bewering is een einde gekomen aan dit hoofdstuk. De deelvragen zijn beantwoord door de 

praktijkbevindingen  van  het  crisiscommunicatieproces  te  toetsen  met  behulp  van  het  theoretisch 

kader. Door de antwoorden op de deelvragen te combineren kan de centrale onderzoeksvraag in het 

volgend hoofdstuk worden beantwoord. 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6 Conclusies en discussie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn literatuur, methodiek, resultaten en analyse aan bod gekomen. 

Nu  is  het  tijd  om  de  centrale  onderzoeksvraag,  zoals  deze  in  het  eerste  hoofdstuk  is  gesteld,  te 

beantwoorden.  

6.1 Conclusie 

De onderzoeksvraag voor dit onderzoeksrapport luidt als volgt:  

‘Hoe ziet het crisiscommunicatieproces voorafgaand aan de verschijning van de film ‘Fitna’ tussen een 

aantal cruciale betrokken actoren op nationaal en lokaal niveau eruit?’ 

Voor de beantwoording van de bovenstaande onderzoeksvraag wordt mede gebruik gemaakt van de 

antwoorden op de deelvragen. Op deze plaats zullen we de resultaten van het  literatuuronderzoek 

en het veldonderzoek (case study) naast elkaar leggen.  

Het crisiscommunicatieproces op interorganisationeel niveau heeft aan vier van de vijf theoretische 

randvoorwaarden  voldaan.  Openheid  is  de  enige  randvoorwaarde  waaraan  slechts  gedeeltelijk  is 

voldaan.  In  de  aanvangsfase  van  de  crisis  hadden  slechts  enkele  actoren  duidelijkheid  over welke 

actoren deelnamen aan het eigenlijke proces. Ook hebben de actoren op beide niveaus geselecteerd 

gecommuniceerd naar andere actoren waardoor vitale informatie mogelijk is achtergehouden. 

Ondanks inspanningen van ‘boundary spanners’ en percepties van betrouwbare zenders, is er gebrek 

aan  transparantie  in  de  externe  distributie  van  informatie  ontstaan.  De  reden  hiervoor  is  dat 

informatie geselecteerd is verstrekt op basis van relevantie en ‘gevoeligheid’. De beperkte distributie 

van informatie heeft tevens crisiscommunicatiestrategieën in het proces beïnvloed. Hoewel kanalen 

het  vermogen  hadden  om  tweerichtingscommunicatie  te  faciliteren,  hebben  het  ERC  en  de  NCTb 

veelal op eenzijdige wijze initiatieven voor communicatie ontplooid. Frappant aangezien geen sprake 

was van een voorspelbare of acute crisis.  

Het  consulteren  of  overtuigen  van  de  omgeving  zouden  daarom  meer  adequate 

crisiscommunicatiestrategieën  zijn.  Percepties  van  feitelijke  risico’s  door  actoren  op  rijksniveau  en 

lokaal  niveau  kunnen  immers  onderling  verschillen.  Bovendien  zou  coproductie  van 

beheersingsmaatregelen  de  onderlinge  betrokkenheid  vergroten.  Ten  aanzien  van  het 

crisiscommunicatieproces  geldt  voor  zowel  consulteren  als  overtuigen  dat  zender  en  ontvanger 

voortdurend van rol wisselen.  



Crisiscommunicatie op niveau 

 

Afstudeerscriptie Bestuurs‐ & Organisatiewetenschap  71 

Het sturend faciliteren van het proces door met name het ERC vertoont wel enig overeenkomst met 

de  strategie  van  overtuigen. Met  een  helpende  hand  zijn  de  gemeente Utrecht  en  politie  Utrecht 

door het ERC verleid om deel te nemen aan zijn geregisseerd communicatieproces. Afhankelijk van 

het  niveau  en  het  profiel  van  de  actor  zou  een  verschillende  strategie  kunnen worden  toegepast. 

Voor actoren op hetzelfde niveau betekent dit een communicatiestrategie van consultatie en tussen 

niveaus een communicatiestrategie van overtuiging328. 

Het  niet  consulteren  of  nauwelijks  overtuigen  van  de  omgeving  heeft  ook  andere  gevolgen  gehad 

voor het  interorganisationeel verband. De beperkte  inzage  in bronnen van  informatie voor actoren 

op beide  niveaus  is  van  invloed  geweest  op de  effectiviteit  van  communicatie  en  crisisbeheersing. 

Het  niet  delen  van  informatie  kan  ertoe  hebben  geleid  dat  vooral  actoren  op  lokaal  niveau 

maatregelen kunnen hebben getroffen die bij nader  inzien  inadequaat of overbodig waren. Dit kan 

onnodig  tijdverlies  opleveren  in  een  situatie  die  juist  vraagt  om  snelle  actie.  De  bewuste 

terughoudendheid kan ook hebben geresulteerd in de niet volledige aanwending van het aanwezige 

potentieel  in  het  interorganisationele  verband.  Het  principe  van  twee,  of  in  dit  geval  drie  of  vier 

actoren,  weten  meer  dan  één,  is  niet  gehanteerd.  Het  niet  willen  of  kunnen  raadplegen  van 

aanwezige  informatie heeft op deze manier het  innovatieve vermogen van het  interorganisationeel 

verband  beperkt.  Dit  is  ongewenst  daar  crises,  vanwege  hun  unieke  aard,  een  unieke  aanpak 

behoeven.  

De beperkte openheid in de communicatie kan ook worden geweten aan de neiging van actoren om 

slechts te communiceren aan ‘trusted and liked ones’. Zo neemt de communicatie tussen vermeende 

bondgenoten toe en met vermeende vijanden af. Iets wat ook door dit onderzoek wordt bevestigd. 

Analyse  van de  resultaten heeft uitgewezen dat  actoren aanzienlijk meer horizontaal dan verticaal 

hebben  gecommuniceerd.  Enerzijds  komt  dit  door  een  gedeelde  taak  en  referentiekader  van 

onderling  hecht  verbonden  actoren  per  niveau.  Daarnaast  bestond  geen  verificatiemechanisme 

tussen  actoren  op  dezelfde  niveaus  waardoor  snel  en  informeel  kon  worden  gecommuniceerd. 

Anderzijds  komt  dit  door  bedreigende  aard  van  de  informatie  die  zou  moeten  worden 

gecommuniceerd tussen niveaus. Neerwaartse en opwaartse communicatie tussen niveaus heeft een 

sterke  regulering  van  actoren  gekend.  Ondanks  het  feit  dat  alle  actoren  elkaar  als  competent  en 

geloofwaardig beschouwen hebben zij toch geselecteerd naar elkaar gecommuniceerd uit angst voor 

het  lekken  van  gevoelige  informatie.  Dit  is  tegenstrijdig  met  de  literatuur  waarin  staat  dat 

vertrouwen in de zender zal leiden tot een vergrote openheid in het communicatieproces. 

                                                                    
328 Zie schematische weergave crisiscommunicatiekruispunt in paragraaf 2.3.2 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Al met al heeft de beperkte openheid geresulteerd in verschillende vormen van incongruentie tussen 

actoren. Desalniettemin bleken deze verschillen niet te hebben geleid tot ernstige gevolgen voor de 

beheersing van de crisis die uit ‘Fitna’ is voortgekomen. Dit case‐onderzoek heeft immers uitgewezen 

dat het crisiscommunicatieproces van het openbaar bestuur, ondanks de beperkte openheid, zodanig 

was ingericht dat het een sociale crisis kon afwenden. Door de formele gezagsstructuur en het reeds 

bestaan  van  informele  relaties  hebben  alle  betrokken  actoren  aanhoudend  voldoende,  tijdige  en 

eenduidige  informatie  ontvangen.  Ook  kon  menigeen  ontvangen  informatie  van  waardevolle 

feedback voorzien zodat incongruenties mogelijk konden worden opgeheven.  

Het  ERC,  als  IOC  in  het  interorganisationeel  verband,  heeft  volgens  de  lokale  actoren  een  grote 

bijdrage  geleverd  aan  de  totstandkoming  van  deze  toereikende  informatievoorziening. 

Gecentraliseerde coördinatie van de crisiscommunicatie heeft in deze case geleid tot de vergaring en 

verspreiding  van  informatie  die  nodig  was  om  de  integriteit  en  stabiliteit  van  de  samenleving  te 

kunnen  garanderen.  Ook  de  NCTb,  de  gemeente  Utrecht  en  de  politie  Utrecht  hebben  door  hun 

gezamenlijke inspanningen de welbekende spanning van crisiscommunicatie, tussen het snel en tijdig 

communiceren en het controleren en valideren van informatie, kunnen beslechten.  

6.2 Discussie 

Ten aanzien van het bovenstaande dient wel een kritische kanttekening worden geplaatst. Hoewel de 

beperkte openheid  in het crisiscommunicatieproces geen verstrekkende gevolgen heeft gehad voor 

de  crisisbeheersing,  blijft  het  wel  een  randvoorwaarde  voor  effectieve  crisiscommunicatie  op 

interorganisationeel niveau. Het proces kan meer effectief worden ingericht door het vergroten van 

de interne openheid onder betrokken actoren. Vertrouwen in het handelen van de zender is hiervoor 

noodzakelijk. Ofschoon dit vertrouwen bij elke actor aanwezig was, heeft dit niet geresulteerd in de 

benodigde  openheid.  Oorzaken  hiervoor  kan  de  onderzoeker  op  basis  van  deze  case‐study  niet 

aanwijzen.  Wel  kan  en  wil  de  onderzoeker  wijzen  op  een  schijnbare  tegenstrijdigheid.  Enerzijds 

hebben alle actoren vertrouwen in de bekwaamheid en bedachtzaamheid waarmee zij allen omgaan 

met  gevoelige  informatie.  Anderzijds  ondermijnen  actoren  het  hetzelfde  vertrouwen  dat  zowel  in 

andere actoren als in henzelf is gesteld door het selectief communiceren op basis van relevantie en 

gevoeligheid van informatie.  

Met  het  oog  op  de  beperkte  openheid  en  bijbehorende  tegenstelling  durft  de  onderzoeker  de 

gelaagdheid  van  het  crisiscommunicatieproces  ter  discussie  te  stellen.  Onderbreking  van  de 

crisiscommunicatiedialoog tussen rijks‐ en lokaalniveau door verschillende entiteiten is van negatieve 

invloed  geweest  op  effectiviteit  van  de  crisiscommunicatie.  Op  deze  manier  is  het 

tweerichtingskarakter van communicatie verstoord. Dit kan niet alleen het geven van feedback lastig 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maken,  maar  ook  de  keuze  uit  crisiscommunicatiestrategieën  beperken.  Een  onderbreking 

bemoeilijkt  ook  het  ontstaan  of  bekrachtigen  van  relaties  tussen  niveaus.  Aangezien  formele  en 

informele  relaties  samen  voor  stabiele  en  snelle  communicatie  kunnen  zorgen,  zijn  dergelijke 

combinaties  tussen  niveaus  een  gewenste  aanvulling  tijdens  crises.  Deze  situaties worden  immers 

gekenmerkt door onregelmatige  informatiegolven die de cruciale  informatievoorziening onder druk 

kunnen zetten. 

Dit onderzoek is ontoereikend om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het vergroten van de 

openheid  in  het  crisiscommunicatieproces.  Toch  verdient  het  aanbeveling  om  te  onderzoeken  of 

‘bypassing’  tussen rijks‐ en  lokaalniveau  inderdaad bijdraagt aan een verhoging van de openheid  in 

het  proces.  Het  door  de  onderzoeker  ontwikkeld  theoretisch  instrumentarium  bleek  voldoende 

inzicht  te  geven  in  het  eigenlijke  crisiscommunicatieproces.  Ook  is  de  kwaliteit  van  het 

toetsingskader  ondersteund  door  bevestigende  reacties  van  respondenten.  Derhalve  zou  dit 

theoretisch  kader  ook  gebruikt  kunnen  worden  om  te  onderzoeken  hoe  de  openheid  in  het 

crisiscommunicatieproces vergroot zou kunnen worden. In zoverre is dit onderzoeksrapport wellicht 

de  eerste  steen  van  de  bouw  van  een  optimaal  crisiscommunicatieproces  op  interorganisationeel 

niveau. 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Bijlage 1: Overzicht respondenten 

Anoniem 1      Veiligheidsdeskundige 1 

Anoniem 2      Veiligheidsdeskundige 2 

Mevrouw S. Aupers    Hoofd Communicatie (politie Gooi en Vechtstreek) 

De heer P. Bataille  Senior adviseur Communicatiebureau (gemeente Utrecht) 

Mevrouw A. van het Erve  Plaatsvervangend hoofd (ERC) 

Mevrouw A. Fallon  Senior medewerker Communicatie  & Beleidscoördinatie (VRU) 

De heer B. Jens     Woordvoerder (politie Utrecht)  

Mevrouw S. Klatter    Clustermanager Communicatiebureau (gemeente Utrecht) 

Mevrouw M. Verheul    Adviseur crisiscommunicatie (gemeente Utrecht) 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Bijlage 2: Overzicht afkortingen 

BZK        Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 

ERC        Expertise Risico‐ en Crisiscommunicatie 

G4        Vier grootste gemeenten van Nederland 

G30        Dertig grootste gemeenten van Nederland 

KLPD        Korps landelijke politiediensten 

NCTb        Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

OM        Openbaar Ministerie 

OOV        Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

RID        Regionale Inlichtendienst 

RIK        Regionaal Informatie Knooppunt 

SGBO        Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden 

VRU        Veiligheidsregio Utrecht 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Bijlage 3: Topic‐ en vragenlijst 

Openheid 

In hoeverre was naam actor bekend met welke actoren jullie een gezamenlijke taak hadden? 

In hoeverre was er sprake van informatieverspreiding onder naam actor en andere actoren?  

  In hoeverre was deze informatieverspreiding continue? 

Eenduidigheid 

  In hoeverre naam actor tegenstrijdige informatie ontvangen of verzonden? 

  In hoeverre naam actor overbodige informatie ontvangen of verzonden? 

  Hoe is naam actor hiermee omgegaan? 

Tijdigheid 

In hoeverre had naam actor de capaciteit om de verspreidde informatie te ontvangen? 

In hoeverre was naam actor in staat om de ontvangen informatie te verwerken? 

In hoeverre naam actor in staat om op basis van de verstrekte informatie te handelen? 

Kanaal 

  Op welke manier heeft naam actor informatie ontvangen en verzonden? 

 Hoe heeft naam actor deze manier van informatieoverdracht of communiceren ervaren? 

Op welke manier kon een beoogd communicatiedoel het snelst worden gerealiseerd? 

Feedback 

Van welke actoren en in hoeverre heeft naam actor van hen informatie ontvangen? 

  Hoe is deze informatie door naam actor geïnterpreteerd? 

  In hoeverre heeft naam actor deze informatie van een reactie voorzien
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