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bedanken, mijn tutorgroep-genootje, met wie ik vooral in de beginfase van onze scripties 
veel nuttige discussies heb gehad en ideeën heb uitgewisseld.  

In het bijzonder wil ik graag mijn vriend Thijs bedanken, die voor mij in de 
afgelopen periode een enorme steun en toeverlaat was. Ik wil je bedanken dat je altijd 
geduldig al mijn verhalen hebt aangehoord en dat je mij wanneer het nodig was uit de 
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Samenvatting 
Op 26 oktober 2009 is er een overeenkomst getekend voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zware ongevallen tussen de gemeenten Coevorden en 
Hardenberg, de veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland en de Landkreis Grafschaft 
Bentheim. De grensoverschrijdende samenwerking in de regio’s IJsselland en Drenthe 
bestaat voornamelijk op papier, in de praktijk vindt samenwerking nog nauwelijks plaats. 
In andere regio’s zoals de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wordt wel veelvuldig 
grensoverschrijdende samengewerkt. De ondertekening van de overeenkomst in oktober 
2009 is een stap in de goede richting voor het verbeteren van de grensoverschrijdende 
samenwerking. Echter, de vraag is hoe nu de volgende stap gezet kan worden naar een 
samenwerking waarbij daadwerkelijk in de praktijk samenwerking plaatsvindt, zodat het 
niet slechts bij een ‘papieren samenwerking’ blijft. Daarom is het van belang te weten 
welke factoren invloed hebben op het tot stand brengen van samenwerking in de praktijk 
tussen verschillende organisaties. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke 
factoren zijn van invloed op het tot stand komen van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen in de praktijk tussen de betrokken organisaties?” 

De hoofdvraag is onderzocht door een casestudy uit te voeren waarbij de regio’s 
IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
anderzijds vergeleken zijn. Op deze manier is getracht de verschillen in 
grensoverschrijdende samenwerking tussen deze regio’s te verklaren. Uit de theorie 
kwam een aantal factoren naar voren die invloed hebben op het tot stand komen van een 
praktijkgerichte samenwerking tussen organisaties. Deze factoren zijn geformuleerd in 
hypothesen en door middel van empirisch onderzoek getoetst aan de praktijk. De 
factoren hadden betrekking op de kosten-baten afweging, prioriteit, visies tussen 
leidinggevend en uitvoerend niveau, organisatieculturen en werkwijzen en vertrouwen 
tussen organisaties. Uit de praktijkbevindingen is naar voren gekomen dat de factoren 
kosten-baten afweging en prioriteit de grootste rol spelen bij het tot stand komen van 
een praktijkgerichte grensoverschrijdende samenwerking. Factoren die samenhangen 
met het gedrag van organisaties zoals visies, organisatieculturen en werkwijzen en 
vertrouwen tussen organisaties hebben in mindere mate invloed op het tot stand brengen 
van een praktijkgerichte grensoverschrijdende samenwerking.  

In de regio’s IJsselland en Drenthe gaf de meerderheid van de organisaties aan op 
dit moment geen hoge prioriteit te kunnen of willen geven aan de verdere uitwerking van 
de overeenkomst en intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. Dit kan 
verklaren waarom in deze regio’s de stap van een samenwerking op papier naar 
samenwerking in de praktijk moeilijk genomen wordt. Met name voor de 
deskundigencommissie die het convenant praktijkgericht moet uitwerken, is het van 
belang om te beseffen dat de meerderheid van de organisaties op dit moment geen hoge 
prioriteit geeft aan de verdere uitwerking van het convenant. Daarom is een aantal 
aanbevelingen gedaan die er op gericht zijn om organisaties de meerwaarde van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen te laten ervaren zodat er wellicht meer 
prioriteit aan gegeven wordt. De aanbevelingen richten zich op het frequent 
multidisciplinair oefenen aan beide kanten van de landsgrens en frequente uitwisselingen 
tussen organisaties. Daarnaast kan de deskundigencommissie onderzoeken in hoeverre 
er vanuit de Euregio en het Rijk extra (financiële) middelen beschikbaar kunnen worden 
gesteld voor de verdere uitwerking van het convenant en de intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen. Daarnaast wordt 
een meer praktische aanbeveling gedaan om oefeningen en rampen- en 
incidentenbestrijding aan te pakken volgens de werkwijze waarbij het incident in 
‘stukken’ wordt opgedeeld, waardoor iedere organisatie zijn deel op zijn manier kan 
uitvoeren. Op deze manier werken de organisaties niet per se met elkaar maar naast 
elkaar samen en hoeven routines en werkwijzen van de verschillende organisaties niet 
met elkaar te botsen. Ten slotte wordt er een bredere aanbeveling gedaan waarbij er 
wordt geadviseerd om op Rijksniveau randvoorwaarden te scheppen waaraan 
organisaties in grensregio’s moeten voldoen, om te zorgen dat grensoverschrijdende 
samenwerking structureel de aandacht krijgt.   



Ragna Hooijer 
3013731 

6 

1. Inleiding 

1.1 Introductie  
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Europa een proces van Europese integratie in 
gang gezet, waarbij internationale verdragen zijn gesloten en internationale en 
supranationale organisaties zijn opgericht. De nadruk ligt hierbij op samenwerking tussen 
nationale overheden (Reichenbach e.a., 1999: 13). Maar ook op regionaal en lokaal 
niveau zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog steeds meer grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn de Euregio’s, 
samenwerkingsverbanden tussen regionale en lokale overheden aan de Duitse en 
Nederlandse grens bestaande uit Nederlandse en Duitse gemeenten en Duitse ‘Kreise’ 
(Euregio, 2010). De doelstellingen van de Euregio’s zijn uiteenlopend en richten zich 
onder meer op het bevorderen en versterken van de grensoverschrijdende samenwerking 
op sociaal-cultureel gebied, het informeren van bedrijven en burgers over bijvoorbeeld 
wonen en werken over de grens en het bieden van een platform voor samenwerking 
tussen gemeenten, Kreise en regio’s (Euregio, 2010; Reichenbach e.a., 1999). Ook is er 
in 1990 een Europees programma gestart genaamd Interreg. Interreg is specifiek gericht 
op het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking tussen grensregio’s. Het 
doel is om grensoverschrijdende netwerken tot stand te brengen, met name op 
economisch gebied (Wouters, 1999: 93).  
 Met de jaren is de grensoverschrijdende samenwerking zich op steeds meer 
gebieden gaan uitbreiden. Ook voor grensoverschrijdende rampenbestrijding is er in 
toenemende mate aandacht. Dit komt onder meer door de toename van het aantal 
incidenten in de samenleving en de veranderde aard van risico’s. Tevens leiden kleinere 
incidenten ook steeds vaker tot grotere effecten op de veiligheid van de samenleving, 
zowel in eigen land als in aangrenzende landen. Dit komt mede door de hoge 
industrialisatiegraad en het daarbij behorende gebruik van verschillende gevaarlijke 
stoffen. Tevens zorgt de hoge bevolkingsdichtheid, groeiende mobiliteit en de 
afhankelijkheid van technische voorzieningen voor een verhoogde kwetsbaarheid van de 
samenleving (Hertoghs, 1999: 167).  
 Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn onderwerpen die de laatste jaren 
steeds hoger op de politieke agenda staan. De groeiende aandacht voor de noodzaak 
voor een goede samenwerking bij rampen en zware ongevallen blijkt ook uit het feit dat 
de Wet op de veiligheidsregio’s onlangs is aangenomen door zowel de Eerste als Tweede 
kamer. De centrale doelstelling van deze wet is het verbeteren van de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing (Eerste Kamer, 2010). Na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 
2000, waar grootschalige hulpverlening vanuit Duitsland op gang kwam, bleek hoe 
belangrijk het is om de grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige rampen en 
ongevallen verder uit te breiden en te formaliseren (BZK, 2001). Grootschalige rampen 
en ongevallen houden zich niet aan landsgrenzen. Een ramp of ongeval, zoals een 
gifwolk, kan gevolgen hebben voor een ander land. Tevens kunnen 
hulpverleningsdiensten uit buurlanden elkaar bijstaan wanneer dat nodig is (Leeftink, 
2003: 3). Voor veel regio’s aan de grens zijn hulpverleningsdiensten uit het buurland 
zelfs vaak sneller aanwezig dan de hulp en bijstand uit Nederlandse regio’s. Dit maakt 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat er de afgelopen jaren een aantal 
afspraken is gemaakt door gemeenten en veiligheidsregio’s met de buurlanden België en 
Duitsland (Van Ettinger e.a., 2008: 1).  

1.2 Aanleiding 
Op 26 oktober 2009 is er een overeenkomst getekend voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zware ongevallen tussen een aantal Nederlandse en Duitse 
hulpdiensten. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeenten Coevorden en 
Hardenberg, de veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland en de Landkreis Grafschaft 
Bentheim elkaar wederzijds zullen gaan ondersteunen en elkaar bijstand gaan verlenen 
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bij grootschalige rampen en zware ongevallen. Daarbij gaat het onder meer om de 
bestrijding van brand, geneeskundige hulpverlening en technische hulpverlening. De 
provincies Overijssel en Drenthe en Land Niedersachsen stemden met deze 
overeenkomst in en hebben daarom deze overeenkomst mede ondertekend (Gemeente 
Hardenberg, 2009).  

Om de overeenkomst praktijkgericht uit te werken, wordt er een 
deskundigencommissie gevormd. In deze commissie hebben de vertegenwoordigers van 
de deelnemende partijen zitting. Onderstaande tabel biedt een schematische weergave 
van de partijen die ik de deskundigencommissie zitting hebben.  
 
Tabel 1: overzicht van de partijen die in de deskundigencommissie plaatshebben 
(Overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking, 2009: paragraaf 5, artikel 3). 
 
Veiligheidsregio IJsselland Veiligheidsregio Drenthe Landkreis Grafschaft 

Bentheim 
Gemeente Hardenberg Gemeente Coevorden Kreisstaf 
Regionale Brandweer Regionale Brandweer Kreisbrandmeister 
GHOR GHOR Notarzt 
Politie (adviserend) Politie (adviserend) Polizei (adviserend)  
 
De deskundigencommissie dient binnen twee jaar na de ondertekening van de 
overeenkomst een gemeenschappelijk bijstandsplan voor de grensoverschrijdende inzet 
bij grootschalige rampen en ongevallen op te stellen. Het doel van het 
gemeenschappelijk bijstandsplan is het omzetten van de gemaakte afspraken tot 
uniforme handelingsvoorschriften voor concrete inzet (Overeenkomst 
grensoverschrijdende samenwerking, 2009: paragraaf 5, artikel 2).  

De afspraken voor grensoverschrijdende samenwerking in de regio van 
bovengenoemde overeenkomst bestaan vooralsnog alleen op papier, het moet in de 
praktijk nog vorm krijgen. Uit gesprekken met verschillende betrokkenen1 blijkt dat de 
grensoverschrijdende samenwerking in deze regio momenteel nog zeer beperkt is. Er is 
wel beperkte grensoverschrijdende samenwerking tussen politie en brandweer, maar nog 
geen grootschalige samenwerking op het gebied van rampenbestrijding. De 
samenwerking die er momenteel in deze regio bestaat is met name monodisciplinair van 
aard, dat wil zeggen dat een aantal brandweer- en politiekorpsen een en ander hebben 
afgestemd met de korpsen in Duitsland. Van multidisciplinaire samenwerking is er in de 
praktijk nog nauwelijks sprake. Voor een goede grensoverschrijdende rampenbestrijding 
is dit echter wel noodzakelijk omdat rampenbestrijding per definitie multidisciplinair van 
aard is. Er zijn immers verschillende disciplines, zoals brandweer, politie en 
geneeskundige hulpdiensten (GHOR), die tijdens een ramp of zwaar ongeval moeten 
samenwerken. Wanneer er nu een grote ramp zou gebeuren in één van de regio’s waar 
in oktober 2009 de overeenkomst is getekend, is het wel mogelijk om 
grensoverschrijdende hulp in te roepen. De bevoegdheden zijn er immers dankzij de 
getekende overeenkomst. Echter, in de praktijk zou er waarschijnlijk tegen verschillende 
praktische problemen aangelopen worden. Taken en bevoegdheden zijn nog niet helder 
vastgelegd. De papieren samenwerking is er, de praktijksamenwerking is nog erg 
beperkt. Dit bood voor mij een aanleiding om te onderzoeken hoe het kan dat deze 
samenwerking in de praktijk nog vrijwel ontbreekt. Er zijn namelijk ook grensregio’s 
waar grensoverschrijdende samenwerking al veel verder ontwikkeld is, ook in de praktijk. 
In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland is bijvoorbeeld al lange tijd sprake van 
intensieve grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen. In 2001 is er 
een formele overeenkomst getekend voor grensoverschrijdende samenwerking bij 

                                                
1 Er zijn in het beginstadium van het onderzoek verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken 
ambtenaren openbare orde en veiligheid bij de Gemeenten Coevorden en Hardenberg, met de 
brandweercommandanten van Coevorden en Hardenberg, met de betrokken medewerkers van de 
Veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe en met een medewerker van de Veiligheidsregio Twente. Deze zijn later 
ook persoonlijk geïnterviewd voor het empirisch onderzoek. Voor een overzicht van de geïnterviewden verwijs 
ik naar hoofdstuk 3 en bijlage 1. 



Ragna Hooijer 
3013731 

8 

rampen en ongevallen door de veiligheidsregio’s Twente en Noord-Oost Gelderland, Kreis 
Borken en de Landkreis Grafschaft Bentheim. De samenwerking bestond in de praktijk 
echter al veel langer en het convenant liep in feite achter de praktijk aan. In de regio’s 
Drenthe en IJsselland is dit net andersom. Hier bestaat in de praktijk nog vrijwel geen 
grensoverschrijdende samenwerking maar de overeenkomst die in oktober 2009 in deze 
regio’s is getekend, moet er voor zorgen dat dit verbetert en intensiveert.  

Naar aanleiding van deze waarnemingen rijst bij mij de vraag hoe het kan dat er 
zulke verschillen zitten in grensoverschrijdende samenwerking tussen regio’s die allemaal 
aan Duitsland grenzen. Hoe kan het dat er in de ene regio al langere tijd veelvuldig 
grensoverschrijdend wordt samenwerkt terwijl in de andere regio dit in de praktijk vrijwel 
niet plaats vindt? Wat beïnvloedt organisaties om de volgende stap te kunnen nemen 
naar een praktische grensoverschrijdende samenwerking? Want alleen afspraken op 
papier zijn niet genoeg. De aanleiding voor dit onderzoek lag aldus in de grote verschillen 
tussen grensregio’s en in de mate waarin deze regio’s grensoverschrijdend 
samenwerken. De volgende paragraaf zal nader ingaan op de probleemstelling en hoofd- 
en deelvragen van dit onderzoek.   

1.3 Probleemstelling en vraagstelling 

1.3.1 Multidisciplinaire netwerken bij grensoverschrijdende rampenbestrijding 
Grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige rampen en ongevallen bestaat uit 
een netwerk van verschillende disciplines (de vier kolommen politie, brandweer, GHOR 
en gemeenten). Dit netwerk wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende 
actoren met verschillende, soms conflicterende belangen en doelstellingen (ROB, 2008: 
7). Echter, niet alleen de rampenbestrijdingsorganisatie bestaat uit een netwerk, ook de 
keten van de lokale en regionale brandweer, politie en geneeskundige 
hulpverleningsdiensten bestaan uit netwerken met ieder eigen belangen en prioriteiten 
(Meulensteen, 2004: 8). In het geval van de grensoverschrijdende samenwerking komt 
er nog een extra dimensie in dit netwerk bij, namelijk het feit dat er wordt samengewerkt 
met instanties uit Duitsland. Juist de verschillen in culturele, wettelijke, bestuurlijke en 
sociale kaders maken deze grensoverschrijdende samenwerking vaak zo problematisch 
(Reichenbach e.a., 1999: 17). Dit betekent dat er extra zaken zijn waarmee rekening 
gehouden dient te worden zoals verschillen tussen de organisaties en taken bijvoorbeeld 
verschillende routines, jargon en tegenstrijdige regels. De complexiteit van de 
rampenbestrijdingsorganisatie kan er toe leiden dat er onduidelijkheden bestaan over de 
verdeling van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit vereist een hoge mate 
van afstemming tussen disciplines om samenwerking bij een grensoverschrijdende ramp 
of ongeval effectief te laten verlopen (ROB, 2008: 15). 

Echter, samenwerking binnen netwerken komt niet zonder meer tot stand. De 
coördinatie tussen de verschillende organisaties is een belangrijke factor voor het slagen 
van grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige rampen en ongevallen 
(Meulensteen, 2004). Het is echter wel een complexe. Verschillende betrokkenen gaven 
aan dat coördinatie binnen de eigen organisatie al lastig is, laat staan met meerdere 
disciplines en zeker met organisaties uit Duitsland. Uit verschillende onderzoeken en 
gesprekken met betrokkenen blijkt dat deze onderlinge afstemming tussen disciplines 
nog onvoldoende is (Sibon, 2009; ROB, 2008). Om de samenwerking zo optimaal te 
laten verlopen is onderlinge afstemming echter wel noodzakelijk. Vooral samenwerking 
dat gericht is op het gezamenlijk voortbrengen van een product of dienst vereist een 
hoge mate van onderlinge afstemming (Jansen, 2009; Leene, 1999: 157). Het is daarom 
interessant te onderzoeken op welke wijze de coördinatie en daardoor de samenwerking 
tussen de organisaties bevorderd kan worden en welke factoren hierbij een rol spelen.  

1.3.2 Samenwerking tussen organisaties bij grensoverschrijdende rampenbestrijding 
Verschillende onderzoeken en evaluatierapporten van grootschalige incidenten laten zien 
dat coördinatie, afstemming van de werkprocessen, een goede informatie-uitwisseling en 
gezamenlijk oefenen belangrijke elementen zijn voor een geslaagde 
grensoverschrijdende rampenbestrijding (Meulensteen, 2004: 13; Jansen, 2009). Echter, 
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het blijft in de praktijk erg lastig om een samenwerking tot stand te brengen binnen een 
netwerk waarin zoveel verschillende disciplines aanwezig zijn (Meulensteen, 2004; ROB, 
2008).  

Er zijn echter regio’s waar grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van 
rampenbestrijding in de praktijk wel goed loopt en waar de organisaties er in geslaagd 
zijn om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen van een praktisch 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband. In de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland is grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding bijvoorbeeld al 
een stuk verder ontwikkeld. Zo bestaat er een grensoverschrijdend gemeenschappelijk 
bijstandsplan voor multidisciplinaire samenwerking (Leeftink, 2003; Van Ettinger e.a., 
2008). Ook worden er multidisciplinaire grensoverschrijdende oefeningen gehouden, er 
zijn regelmatig uitwisselingen tussen Nederlandse en Duitse organisaties en er wordt 
gezamenlijk opgeleid (Pater, 2004). De samenwerking richt zich in deze regio’s ook op 
hele praktische zaken, zoals de ontwikkeling van een Duits-Nederlands woordenboek met 
daarin terminologie op het gebied van de brandweer, geneeskunde en rampenbestrijding. 
Daarnaast hebben de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland samen met Kreis Borken 
en Landkreis grafschaft Bentheim in 2005 een project gestart, om grensoverschrijdende 
rampenbestrijding en hulpverlening nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Door dit 
project is onder meer een grensoverschrijdend alarmeringssysteem ontwikkeld, dat de 
alarmeringstijd van zo’n zes minuten terugbrengt tot slechts één minuut. Een ander 
voorbeeld is dat er een technische koppeling tussen het Duitse analoge en het 
Nederlandse digitale communicatienetwerk is ontwikkeld, waardoor er directe onderlinge 
communicatie mogelijk is (Pater, 2007). Daarnaast hebben de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland het initiatief genomen in het maken van bijstandsafspraken met de 
Technisches Hilfswerk (THW). De THW is een Duitse rampenbestrijdingsorganisatie met 
zeer specialistisch materieel en personeel. In het Nederlandse grensgebied is dergelijk 
materieel in het geheel niet aanwezig. Het maken van afspraken met deze organisatie 
levert voor Nederlandse grensregio’s dus grote voordelen op in het verbeteren van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing (Pater, 2007).  

Er zijn in de praktijk aldus wel degelijk goede voorbeelden te vinden van een 
praktische grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding. Zoals eerder is 
opgemerkt, zijn er in de regio’s Drenthe en IJsselland nog weinig feitelijke 
grensoverschrijdende activiteiten. Uit gesprekken met betrokkenen uit de regio’s 
IJsselland en Drenthe bleek dat er in deze regio’s nog nooit een multidisciplinaire 
grensoverschrijdende oefening heeft plaatsgevonden. In de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland vinden wel met enige regelmaat dergelijke oefeningen plaats. Ook 
monodisciplinair wordt er in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland veelvuldig 
grensoverschrijdend samengewerkt. De geneeskundige hulpdiensten werken in deze 
regio’s veel grensoverschrijdend samen en doen veelvuldig aan grensoverschrijdende 
bijstandverlening. Dit gebeurt zelfs circa vijftig à honderd keer per jaar. In de regio’s 
IJsselland en Drenthe gebeurt dit vrijwel niet.  

De ondertekening van de overeenkomst in oktober 2009 is een stap in de goede 
richting voor het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige 
rampen en ongevallen in de regio’s IJsselland en Drenthe. Echter, de vraag is hoe nu de 
volgende stap gezet kan worden naar een samenwerking waarbij daadwerkelijk in de 
praktijk samenwerking plaatsvindt, zodat het niet slechts bij een ‘papieren 
samenwerking’ blijft. Daarom is het van belang te weten welke factoren invloed hebben 
op het tot stand brengen van samenwerking in de praktijk tussen verschillende 
organisaties. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat de ervaringen en visies zijn van 
betrokkenen “in het veld” op de grensoverschrijdende samenwerking. Zij moeten immers 
de grensoverschrijdende samenwerking daadwerkelijk gaan uitvoeren. Om de invloed 
van de factoren op samenwerking te beoordelen zal er een vergelijking worden gemaakt 
tussen de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland. Er zal gekeken worden in hoeverre bepaalde factoren invloed hebben 
(gehad) op het tot stand komen van samenwerking tussen de organisaties. In hoofdstuk 
twee zullen deze factoren nader worden toegelicht. 
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1.3.3 Onderzoeksvraag 
In deze scriptie wordt de samenwerking tussen de verschillende organisaties bij 
grensoverschrijdende samenwerking onderzocht. Er wordt hierbij specifiek gericht op het 
tot stand brengen van een praktijkgerichte grensoverschrijdende samenwerking en welke 
factoren deze samenwerking tussen de organisaties al dan niet bevorderen of 
belemmeren.  
 
In dit onderzoek zal de volgende vraag centraal staan:  

 
 
 
De deelvragen zijn:  
 

1. Wat wordt verstaan onder ‘samenwerking’?  
2. Welke fasen kunnen worden onderscheiden in samenwerking tussen organisaties? 
3. Welke theorieën over samenwerking tussen organisaties zijn er en welke factoren 

komen hierbij naar voren?  
4. Wat bestaat er momenteel aan grensoverschrijdende samenwerking in de regio’s 

IJsselland en Drenthe? 
5. Welke factoren spelen een rol bij grensoverschrijdende samenwerking in de 

regio’s Drenthe en IJsselland?  
6. Wat bestaat er momenteel aan grensoverschrijdende samenwerking in de regio’s 

Twente en Noord-Oost Gelderland? 
7. Welke factoren spelen een rol bij grensoverschrijdende samenwerking in de 

regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland? 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt er allereerst een theoretisch kader 
uitgewerkt waarin relevante wetenschappelijke theorieën met betrekking tot 
grensoverschrijdende samenwerking en samenwerking tussen organisaties gegeven 
worden. Aan de hand van de theorie worden verschillende fasen in samenwerking 
onderscheiden en worden verschillende factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op 
het tot stand brengen van de verschillende fasen van samenwerking tussen organisaties. 
Op basis hiervan worden hypothesen geformuleerd die vervolgens getoetst worden aan 
de praktijk. Het empirisch gedeelte van het onderzoek bestaat uit een casestudy waarbij 
een vergelijking wordt gemaakt tussen de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland anderzijds. Voor het empirisch onderzoek 
worden interviews gehouden met personen van verschillende organisaties die in deze 
regio’s betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige rampen 
en ongevallen.   

1.4 Afbakening 
Grensoverschrijdende samenwerking is een breed begrip waaronder vele soorten 
samenwerkingen kunnen vallen met uiteenlopende doelen, structuren en geografische 
grenzen. Onder grensoverschrijdende samenwerking wordt verstaan “het samenwerken 
van instellingen, gemeenten en regio’s, die direct aan beide kanten van een staatsgrens 
liggen” (Reichenbach e.a., 1999: 16). De samenwerking tussen nationale overheden blijft 
buiten beschouwing.  

De grensoverschrijdende samenwerking die in deze scriptie onderzocht wordt, is 
de samenwerking bij rampen en grootschalige ongevallen. Dit heeft betrekking op zowel 
de voorbereidende fase (gezamenlijk oefenen, opleiden etc.) als de uitvoerende fase (op 
het moment dat er daadwerkelijk bijstand verleend wordt). Andere grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden, zoals grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven of 
universiteiten in de grensregio’s, worden bij het empirische onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Het empirische onderzoek richt zich alleen op grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en samenwerking bij grootschalige 

Welke factoren zijn van invloed op het tot stand komen van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen in de praktijk tussen de betrokken organisaties? 
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ongevallen en de organisaties die op dit vlak samenwerken. De focus van deze scriptie 
ligt namelijk op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
grootschalige ongevallen. Daarom zullen alleen de organisaties die hiermee te maken 
hebben, worden meegenomen in het empirisch onderzoek. Er zijn daarnaast nog talloze 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden onder meer op sociaal, cultureel en 
economisch vlak. Deze zijn echter niet het object van onderzoek in deze scriptie en zullen 
daarom niet worden meegenomen in het empirisch onderzoek.  

Het vraagstuk betreft de totstandkoming van samenwerking tussen verschillende 
organisaties en de ontwikkeling naar een praktijksamenwerking tussen organisaties bij 
rampenbestrijding en welke factoren hier op van invloed zijn. De nadruk ligt op het 
onderzoeken van de praktijk van grensoverschrijdende samenwerking, dat wil zeggen dat 
er gericht wordt op de personen die grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk 
uitvoeren zoals de operationele hulpverleningsdiensten. De focus van dit onderzoek ligt 
aldus niet op de beleidsmaker maar op de uitvoerders in de praktijk. Het is namelijk van 
belang om te onderzoeken wat de visies en percepties op de samenwerking zijn van de 
personen die deze samenwerking in de praktijk moeten uitvoeren. De praktijkervaringen 
van de betrokkenen geven specifieke informatie over de percepties en de beleving van 
andere organisaties in het samenwerkingsverband en de huidige praktijk van de 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen.  

De focus zal liggen op factoren die het tot stand komen van een 
praktijksamenwerking tussen de organisaties bevorderen of belemmeren. Om dit te 
kunnen onderzoeken wordt er een vergelijking gemaakt tussen twee regio’s waar vrijwel 
nog geen grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk plaatsvindt (IJsselland en 
Drenthe)  en twee regio’s waar in de praktijk wel veelvuldig grensoverschrijdend wordt 
samengewerkt (Twente en Noord-Oost Gelderland). Op deze manier kan gekeken worden 
in hoeverre bepaalde factoren deze verschillen in grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de regio’s kunnen verklaren.  

1.5 Relevantie 
Een onderzoek naar de factoren die het tot stand komen van praktijksamenwerking 
tussen organisaties beïnvloeden, is zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit 
maatschappelijk perspectief relevant.  

Wat betreft de wetenschappelijke relevantie kan men dit onderzoek zien als een 
aanvulling op de bestaande literatuur over samenwerking tussen organisaties en 
samenwerking binnen netwerken. In dit onderzoek is getracht in kaart te brengen uit 
welke fasen samenwerking tussen organisaties bestaat en welke factoren van invloed zijn 
op het doorlopen van deze fasen. Er is een koppeling gemaakt tussen de verschillende 
fasen in samenwerking tussen organisaties en de verschillende theorieën en daaruit 
voortvloeiende factoren van samenwerking. Dit kan een bijdrage leveren aan de 
theorieën die zich richten op het inzichtelijk krijgen en verklaren van het tot stand komen 
van samenwerking tussen organisaties. Dit onderzoek draagt bij aan het verder 
inzichtelijk krijgen van de factoren die van invloed zijn op het tot stand komen van deze 
vorm van samenwerking tussen organisaties. Het wetenschappelijk belang van dit 
onderzoek ligt tevens in het feit dat dit onderzoek kan bijdragen aan de discussie over 
samenwerking tussen organisaties en hoe dit het beste tot stand kan worden gebracht. 
Er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd naar samenwerking tussen organisaties en dit 
onderzoek kan een bijdrage leveren aan de discussie die voortkomt uit deze verschillende 
onderzoeken.  

Daarnaast richten de meeste onderzoeken naar grensoverschrijdende 
samenwerking zich op de bestuurlijke of juridische kant ervan. In veel onderzoeken naar 
grensoverschrijdende samenwerking wordt wel vastgesteld dat samenwerking tussen 
verschillende partijen moeilijk kan verlopen, maar dat dit veelal te wijten is aan 
bestuurlijke, juridische of organisationele verschillen tussen organisaties en dat deze niet 
voldoende op elkaar zijn afgestemd. Er wordt dus meer op het niveau van organisaties 
gekeken. Er wordt in mindere mate gekeken naar de rol van de individuele uitvoerders 
binnen die organisaties die de grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk ten 
uitvoer brengen. Dit onderzoek richt zich juist ook op de personen die 
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grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk moeten uitvoeren en in hoeverre hun 
visies en percepties invloed hebben op het gedrag van organisaties bij een 
samenwerking. Op deze manier tracht dit onderzoek bij te dragen aan de 
wetenschappelijke literatuur en discussie rondom samenwerking tussen organisaties. 
Wanneer er meer kennis bestaat over de visies en percepties van individuele uitvoerders 
van de grensoverschrijdende samenwerking, zal dat kunnen leiden tot betere inzichten 
over de rol van bepaalde factoren op het tot stand komen van deze samenwerking in de 
praktijk. Dit is met name relevant voor de mensen die er in de praktijk mee bezig zijn, 
maar ook voor de deskundigencommissie die de overeenkomst uit oktober 2009 moet 
vertalen naar de praktijk. Hierin ligt dan ook de maatschappelijke relevantie van dit 
onderzoek. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de praktische toepassing 
ervan. Het biedt meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij het tot stand brengen 
van grensoverschrijdende samenwerking en de visies en percepties van de verschillende 
betrokkenen. Hierdoor kan gekeken worden in hoeverre dit van invloed is op het nemen 
van de volgende stap in samenwerking namelijk van een papieren samenwerking naar 
een praktijksamenwerking. Wanneer duidelijk is welke factoren het tot stand komen van 
een praktijksamenwerking bevorderen of belemmeren, kunnen deze bevindingen dienen 
als basis voor bijvoorbeeld de deskundigencommissie die de overeenkomst uit oktober 
2009 moet omzetten naar een praktijksamenwerking. Dit onderzoek kan aldus dienen als 
een advies voor de praktijk met een gedegen wetenschappelijke basis. Daarnaast leidt 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen in veel gevallen tot 
een veiligere samenleving. Risico’s over de grens zijn in kaart gebracht waardoor er 
degelijk op voorbereid kan worden. Daarnaast kun je gebruik maken van extra en 
gespecialiseerd materieel en personeel, waarmee de kwaliteit van hulpverlening in de 
grensregio’s ook wordt verhoogd. Een onderzoek naar het tot stand brengen van 
grensoverschrijdende samenwerking heeft aldus ook in deze zin een maatschappelijke 
relevantie. Grensoverschrijdende samenwerking bij rampen is namelijk nog lang niet in 
het hele grensgebied ten volle ontwikkeld en veel regio’s aan de Duitse grens beginnen 
hier pas net mee. Dit onderzoek kan bijdragen aan het tot stand brengen van een 
vruchtbare en praktische grensoverschrijdende samenwerking, niet alleen in de regio’s 
IJsselland en Drenthe maar ook in andere regio’s die hiermee bezig zijn.  

1.6 Leeswijzer 
Deze leeswijzer zet de verdere opzet en structuur van dit onderzoeksverslag uiteen. In 
dit hoofdstuk is reeds gesproken over de aanleiding en relevantie van dit onderzoek. In 
het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) zal worden ingegaan op de literatuur die als basis 
heeft gediend voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk komen theorieën naar voren over 
samenwerking tussen organisaties. Tevens zullen er verschillende fasen in samenwerking 
tussen organisaties onderscheiden worden en zullen er factoren worden genoemd die van 
invloed zijn op deze verschillende fasen. Uiteindelijk zullen er enkele factoren uitgelicht 
worden, die van invloed zijn op het tot stand komen van samenwerking tussen 
organisaties in de praktijk en aan de hand hiervan zullen enkele hypothesen 
geformuleerd worden. 
 In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verantwoording van de gehanteerde 
methoden en technieken van dit onderzoek. Er zal worden ingegaan op de keuze van de 
onderzoeksmethode, van de cases en de selectie van de respondenten. Daarnaast wordt 
ingegaan op de wijze waarop de interviews zijn verwerkt en geanalyseerd. 
 In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 worden de empirische resultaten van dit onderzoek 
gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de empirische resultaten uit de regio’s IJsselland 
en Drenthe besproken en in hoofdstuk 5 de empirische resultaten uit de regio’s Twente 
en Noord-Oost Gelderland.  
 In hoofdstuk 6 zal een vergelijking tussen de bevindingen in de verschillende 
regio’s gemaakt worden. Aan de hand van het bevestigen of weerleggen van de in 
hoofdstuk 2 geformuleerde hypothesen, zal een antwoord worden gegeven op de 
hoofdvraag. In dit hoofdstuk wordt ook stilgestaan bij de implicaties van dit onderzoek 
voor theorie en praktijk en zullen enkele praktische aanbevelingen worden gedaan. 
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 2. Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 
Grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen komt tot stand 
door een samenwerking tussen verschillende publieke organisaties. De vraag die centraal 
staat in dit onderzoek is hoe de samenwerking tussen deze publieke organisaties verloopt 
en welke factoren hier op van invloed zijn. Er wordt gericht op de vraag waarom 
samenwerking tussen organisaties in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet 
tot stand komt en welke factoren hierbij een rol spelen. Veel onderzoeken hebben 
aangetoond dat samenwerking tussen publieke organisaties bij grensoverschrijdende 
rampenbestrijding nog niet optimaal is en dat in sommige gevallen grensoverschrijdende 
samenwerking vrijwel geheel ontbreekt (o.a. Sibon, 2009; Meulensteen, 2004; Leeftink, 
2003; Van Ettinger e.a., 2008). Uit een verkennend onderzoek is tevens gebleken dat er 
in de regio’s IJsselland en Drenthe vrijwel geen grensoverschrijdende samenwerking 
bestaat op het gebied van rampenbestrijding terwijl in de regio Twente bijvoorbeeld wel 
veelvuldig wordt samengewerkt op dit gebied. Ik wil kijken wat deze verschillen in 
grensoverschrijdende samenwerking kan verklaren. Welke factoren spelen hierbij een 
rol? Welke motieven hebben organisaties om wel of niet samen te werken? Vervolgens 
zal de vraag gesteld worden hoe deze samenwerking dan het beste tot stand kan worden 
gebracht en welke factoren hiervoor van belang zijn. 
 In dit theoretisch kader zal op bovenstaande vragen worden ingegaan. Er zal eerst 
worden ingegaan op grensoverschrijdende samenwerking en de definitie en fasering van 
grensoverschrijdende samenwerking. Vervolgens zullen er theorieën aan bod komen die 
ingaan op de vraag waarom publieke organisaties samenwerkingen aangaan en welke 
factoren hierbij een belangrijke rol spelen. Vervolgens zullen de fasen van samenwerking 
gekoppeld worden aan de theorieën en zal gekeken worden welke theorieën en factoren 
de verschillende fasen van samenwerking het beste kunnen verklaren. Deze factoren 
zullen uitgelicht worden en aan de hand hiervan zullen er hypothesen geformuleerd 
worden. Op deze manier kan de theorie bijdragen aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag.  

2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 

2.2.1 Definitie 
Dit onderzoek richt zich op samenwerking tussen publieke organisaties en in het 
bijzonder grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen. Maar wat 
is samenwerking nu precies? De Rijk e.a. (2007) definiëren samenwerking als volgt: 
“cooperation takes place if and when the actors make agreements about particular joint 
courses of action” (Können, 1980, geciteerd in: De Rijk e.a., 2007: 1104). Het gaat 
hierbij om een intentionele actie van actoren om gezamenlijk een bepaalde koers op te 
gaan en hiervoor gezamenlijk activiteiten te ondernemen.  

In de inleiding is het begrip ‘grensoverschrijdende samenwerking’ gedefinieerd als 
“het samenwerken van instellingen, gemeenten en regio’s, die direct aan beide kanten 
van een staatsgrens liggen” (Reichenbach e.a., 1999: 16). De samenwerking tussen 
nationale overheden blijft aldus buiten beschouwing. Grensoverschrijdende 
samenwerking verschilt hiermee van internationale samenwerking, welke gericht is op 
samenwerking tussen nationale overheden of tussen ondernemingen uit verschillende 
landen, deze zijn echter niet per definitie gesitueerd in grensregio’s. 
Grensoverschrijdende samenwerking kenmerkt zich omdat het specifiek een 
samenwerking betreft tussen regionale en lokale overheden en organisaties in 
grensgebieden (Reichenbach e.a., 1999: 16-18). Dit onderzoek beperkt zich tot de 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en bijstand 
verlenen bij rampen en zware ongevallen.  
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2.2.2 Fasering grensoverschrijdende samenwerking 
Grensoverschrijdende samenwerking kan veel voordelen bieden voor de deelnemende 
partijen, het komt echter niet automatisch tot stand. Het is belangrijk te beseffen dat het 
opzetten en uitvoeren van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband vaak een 
lastig proces is. Daarom kan er een verschil gemaakt worden tussen de start en het 
resultaat van grensoverschrijdende samenwerking. Veel samenwerkingsverbanden 
bestaan namelijk wel op papier, maar in de praktijk is er vrijwel geen resultaat van 
samenwerking zichtbaar. Er kunnen verschillende fasen onderscheiden worden in het 
proces van grensoverschrijdende samenwerking. Uit organisatiekundig onderzoek blijkt 
dat dergelijke samenwerking tussen organisaties een groeiproces is waar in grote lijnen 
vier fasen te onderscheiden zijn (Soeters, 1999):  
 

1. Expressiefase: In deze fase wordt de gezamenlijke intentieverklaring tot 
samenwerking kenbaar gemaakt. Dit wordt vaak gedaan met een ceremoniële 
ondertekening waar organisaties publiekelijk te kennen geven dat ze gaan 
samenwerken met elkaar. Deze fase is veelal vooraf gegaan door een 
zogenaamde ‘nulfase’ waarin de gemeenschappelijke voordelen van 
samenwerking door één of meerdere partijen zijn ontdekt. Dit ‘lichtje’ kan gaan 
branden onder invloed van bijvoorbeeld Interreg programma’s of door een grote 
gebeurtenis waarbij grensoverschrijdende samenwerking van groot belang bleek 
(zoals bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000). In deze fase zijn met name de 
bestuurders en stafmedewerkers van de samenwerkende organisaties betrokken, 
nog weinig anderen binnen de organisatie zijn erbij betrokken.  

2. Informatie uitwisseling: In deze fase ligt de nadruk op elkaar leren kennen en het 
uitwisselen en opdoen van nieuwe ideeën. Er worden gezamenlijke onderzoeks- 
en informatie-uitwisselingsprojecten gestart. Men organiseert bijvoorbeeld 
uitwisselingen voor medewerkers zodat men elkaars organisaties beter leert 
kennen. In deze fase worden meerdere leden van de organisaties betrokken. 
Volgens Soeters wordt “de exclusiviteit geleidelijk aan minder en meer mensen 
worden enthousiast (gemaakt)” (Soeters, 1999: 47).  

3. Gezamenlijk produceren van goederen of diensten: In deze fase is er 
daadwerkelijk sprake van het gezamenlijk produceren van goederen of diensten. 
Dat wil zeggen dat het ‘gewone’ personeel nu ook wordt betrokken bij de 
gezamenlijke dienstverlening en de samenwerking. In deze derde fase zullen 
sommige organisaties ook strategische samenwerkingen starten zoals de 
samenwerking van verschillende universiteiten waardoor gezamenlijke 
onderzoeks- en onderwijsprojecten mogelijk gemaakt worden.   

4. (Her)verdeling van macht, middelen, invloed en bevoegdheden: In deze laatste 
fase van netwerkvorming laten organisaties de zeggenschap over de eigen inzet 
van middelen los. In deze laatste fase zijn organisaties werkelijk 
geïnternationaliseerd.  

 
Bovenstaande onderscheiden fasen geven in grote lijnen weer welke fasen in een 
samenwerking voor kunnen komen. Dit betekent echter niet dat elke samenwerking 
tussen organisaties altijd lineair volgens deze vier fasen verloopt. Er zijn verschillende 
externe factoren die ook van invloed kunnen zijn op een samenwerking en op het 
doorlopen van verschillende fasen in een samenwerking. Zo kan bijvoorbeeld beschikbare 
financiële en personele middelen of wet- en regelgeving ook invloed hebben op de mate 
waarin organisaties de mogelijkheid hebben om samen te werken en dus op de mate 
waarin de verschillende fasen bereikt worden. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld wel 
gemotiveerd zijn om de stap te nemen naar fase drie, maar wanneer er onvoldoende 
financiële middelen of wettelijke mogelijkheden bestaan om dit te bereiken, dan kan de 
samenwerking hierdoor belemmerd worden. Daarnaast zijn organisaties niet altijd 
homogeen en zullen sommige organisaties meer waarde hechten aan het bereiken van 
een bepaalde fase dan andere organisaties.   
 Soeters geeft ook aan dat er verschillen zijn tussen organisaties in de marktsector 
en in de dienstverlenende sector. In de marktsector wordt fase vier regelmatig bereikt en 
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komt het vaak voor dat bedrijven volledig geïnternationaliseerd zijn. In de wereld van de 
dienstverlenende instellingen en overheidsorganisaties nog in het geheel niet (Soeters, 
1999: 47-48). Dit kan verklaard worden door het feit dat overheidsorganisaties 
gebonden zijn aan bepaalde nationale wet- en regelgeving. Ze kunnen niet zomaar de 
controle over bevoegdheden of middelen uit handen geven (Leene, 1999: 158). In het 
geval van grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen is dit 
vermoedelijk ook niet het doel van de samenwerking. Het doel van de samenwerking zal 
eerder gericht zijn op fase drie, namelijk het gezamenlijk voortbrengen van diensten en 
goederen. Het gaat daarbij om het opzetten van een gezamenlijke 
rampenbestrijdingsorganisatie waarbij er meer mogelijkheden en voordelen ontstaan 
voor regio’s aan de grens.  

Bovenstaand laat zien dat samenwerking tussen organisaties in fasen kan 
verlopen. Grensoverschrijdende samenwerking komt niet zonder meer tot stand. Uit 
onderzoek blijkt dat pogingen om samenwerking tussen organisaties tot stand te brengen 
vaak in de fase van informatie-uitwisseling blijven steken (Soeters, 1999: 48). Er is in 
deze fase vaak wel groot enthousiasme voor grensoverschrijdende samenwerking maar 
volgens Soeters is een belangrijk kenmerk van collectief enthousiasme dat het 
betrekkelijk snel weer uitdooft (Soeters, 1999: 48). Het blijft bij goede bedoelingen en de 
overgang naar fase drie waarin gezamenlijke diensten of goederen geproduceerd worden, 
blijkt vaak een te grote stap. Waarom is het voor organisaties zo lastig om deze stap te 
nemen? 
 In de regio’s IJsselland en Drenthe waar op 26 oktober 2009 een overeenkomst is 
getekend voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, is fase één reeds bereikt. 
Er heeft een ceremoniële ondertekening van de overeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
partijen publiekelijk kenbaar hebben gemaakt dat ze met elkaar gaan samenwerken op 
het gebied van rampenbestrijding. De partijen bevinden zich nu in fase twee. Er moet 
een deskundigencommissie worden gevormd die zich bezig houdt met het praktijkgericht 
uitwerken van de overeenkomst. Binnen twee jaar na de ondertekening van de 
overeenkomst moet de deskundigencommissie met uniforme en praktijkgerichte 
handelingsvoorschriften komen. Echter, deze deskundigencommissie is tot op heden nog 
niet vastgesteld en dus ook nog niet bij elkaar gekomen. In feite zweven de partners die 
in oktober 2009 het convenant hebben ondertekend nog tussen fase één en twee in. De 
stap die genomen moet worden om elkaars ideeën en visies te horen, in de 
vergaderingen van de deskundigencommissie, moet nog genomen worden. Pas dan kan 
ook de stap naar fase drie gezet worden maar die is op dit moment nog ver weg. 
Waarom lijkt het zo lastig om deze stap te nemen en uiteindelijk tot fase drie te komen? 

Er zijn altijd bepaalde factoren die een rol spelen in het tot stand komen van een 
samenwerking tussen organisaties. Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar 
samenwerking tussen organisaties waaruit talloze factoren naar voren komen die een rol 
spelen bij de samenwerking. Daarom zullen er nu enkele theorieën aan bod komen die 
samenwerking tussen organisaties elk op een andere manier bekijken en verklaren. 
Vervolgens zal er aan de hand van deze theorieën bekeken worden welke factoren een 
belangrijke rol spelen bij grensoverschrijdende samenwerking. De theorie kan op deze 
manier bijdragen aan het verklaren waarom samenwerking tussen organisaties juist wel 
of niet tot stand komt.  

2.3 Benaderingen van samenwerkingsrelaties 
Er zijn veel verschillende redenen waarom organisaties gaan samenwerken. Zo kan het 
voor een organisatie noodzakelijk zijn om samen te werken met andere organisaties, 
wanneer zij zelf niet over alle bronnen en middelen beschikken. Tevens kunnen 
organisaties samenwerken om elkaars zwakke punten op te heffen en elkaar aan te 
vullen. Soms kan de samenwerking echter ook minder vrijwillig van aard zijn en zijn 
organisaties min of meer gedwongen om samen te werken bijvoorbeeld als gevolg van 
een wijziging in regels of formele structuur (Alexander, 1995; Soeters, 1999).  

Er is veel onderzoek verricht naar organisaties en relaties tussen organisaties. Er 
bestaat een enorme variëteit aan theoretische inzichten, die vaak ook weer 
overlappingen met elkaar hebben (Hufen & Ringeling, 1990: 27). Een aantal van deze 
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onderzoeken richt zich op de vraag waarom organisaties gaan samenwerken. Bij 
samenwerking tussen organisaties spelen de onderlinge relaties tussen actoren een 
belangrijke rol. Deze bepalen immers ook hoe de samenwerking er uit zal zien. Wanneer 
de organisaties een openlijke en vertrouwelijke relatie met elkaar hebben, zal de 
samenwerking er anders uitzien dan wanneer de onderlinge relaties tussen organisaties 
gesloten en wantrouwig zijn. In dit geval kan het zelfs zo zijn dat er in het geheel geen 
bereidheid bestaat tot samenwerking (Alexander, 1995: 20-22; De Rijk e.a., 2007). 

De onderlinge relaties tussen actoren kunnen vanuit verschillende benaderingen 
worden belicht. In de enorme hoeveelheid literatuur die er over dit onderwerp bestaat, 
zijn grofweg twee benaderingen te onderscheiden: de hiërarchische benadering en de 
netwerkbenadering (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). Deze zullen hier kort worden 
toegelicht en er zal worden ingegaan op welke benadering volgens de literatuur het beste 
de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen kan beschrijven 
en verklaren.  

2.3.1 De hiërarchische benadering  
De hiërarchische benadering legt de nadruk op een duidelijke hiërarchische structuur in 
een samenwerkingsverband. Er is sprake van een leidinggevende of sturende actor en 
een ondergeschikte actor (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 14). De hiërarchische 
benadering is aantrekkelijk omdat het de enorme complexiteit van intra- of inter-
organisatorische vraagstukken overzichtelijk en beheersbaar weergeeft (De Bruijn & Ten 
Heuvelhof, 2007: 15-16).  
 Achter de hiërarchische benadering gaat een aantal veronderstellingen schuil. De 
eerste veronderstelling is dat er binnen en tussen organisaties een zekere uniformiteit 
bestaat. Met uniformiteit wordt bedoeld dat er eenheid bestaat in organisatieprocessen, -
cultuur, werkwijzen etc. In werkelijkheid is dit echter vaak niet zo en bestaat er zowel 
binnen als tussen organisaties een grote diversiteit. De tweede veronderstelling is dat de 
relaties tussen actoren gekenmerkt worden door boven- en ondergeschiktheid. De 
aanname is dat deze relaties niet alleen formeel zo vormgegeven zijn, maar dat het zich 
in de werkelijkheid ook zo manifesteert. Een derde veronderstelling is dat de actoren 
openstaan voor een zekere vorm van sturing van een leidinggevende actor. Dat wil 
zeggen dat er één sturende actor bestaat die andere actoren richting geeft en aanstuurt 
en dat deze actoren hier ook voor openstaan. Een laatste veronderstelling is dat de 
hiërarchische structuur stabiel is. Er komen geen organisaties bij of vallen af, de 
onderlinge machtsverhoudingen en omgeving van deze organisaties veranderen niet. Een 
hiërarchiemodel veronderstelt dus een relatie van boven- en onderschikking en deze zijn 
niet voortdurend aan verandering onderhevig (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007:13-17).  

Echter, in werkelijkheid verloopt samenwerking tussen organisaties vaak heel 
anders. In dit onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking bij rampen is dit ook 
te zien. Er is niet één sturende organisatie binnen het netwerk van grensoverschrijdende 
rampenbestrijding. Ook is er geen sprake van boven- of onderschikking. De organisaties 
zijn afhankelijk van elkaar om de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen op een 
effectieve manier tot stand te brengen. De hiërarchische benadering is vrij beperkt in zijn 
verklaringskracht omdat er nauwelijks zuiver hiërarchische organisaties bestaan. Tevens 
houdt de hiërarchische benadering geen rekening met het dynamische krachtenveld 
waarbinnen organisaties en met name publieke organisaties opereren. Ook de 
organisaties die betrokken zijn bij grensoverschrijdende rampenbestrijding opereren in 
een dynamische omgeving. De risico’s op rampen veranderen van aard en de impact die 
rampen hebben worden ook groter door de hoge bevolkingsdichtheid en toegenomen 
mobiliteit (Hertoghs, 1999: 167). Hier moeten zij voortdurend op inspelen en op 
voorbereid zijn.  

Steeds meer beleidsterreinen worden beïnvloed door andere actoren die 
betrokken zijn bij een bepaald maatschappelijk probleem (De Bruijn e.a., 1993: 11). 
Daarom ontstond er behoefte aan een andere benadering die ook rekening houdt met de 
dynamiek en complexiteit van publieke organisaties en van de omgeving van deze 
organisaties. Er bestaat dan ook zeer veel literatuur over non-hiërarchische 
organisatievormen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 14). De netwerkbenadering is een 
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populaire stroming binnen deze literatuur over non-hiërarchische organisatievormen en 
relaties. In de volgende paragraaf zal er nader in worden gegaan op de 
netwerkbenadering. 

2.3.2 De netwerkbenadering 
De netwerkbenadering kan als alternatief worden gezien voor het klassieke 
besturingsparadigma waarbij een hiërarchische vorm van coördinatie en interactie tussen 
actoren plaatsvindt op basis van dwang en formele regelgeving (De Bruijn e.a., 1993: 
19). Actoren uit de publieke sector zijn voor de realisatie van hun doelen vaak 
afhankelijk van anderen. De interacties die als gevolg van deze wederzijdse 
afhankelijkheden worden aangegaan, resulteren in de vorming van netwerken (De Bruijn 
e.a., 1993: 22).  

Godfroij (1993) noemt drie maatschappelijke ontwikkelingen die het ontstaan van 
de behoefte aan non-hiërarchische verklaringsmodellen voor organisaties en relaties 
tussen actoren, kunnen verklaren. Ten eerste worden veel beleidsterreinen steeds 
complexer en zijn er steeds meer actoren betrokken bij beleidsvraagstukken. Ten tweede 
is er sprake van een toenemende interdependentie tussen beleidsterreinen, waardoor er 
ook meer actoren bij een beleidsvraagstuk betrokken zijn. Deze twee ontwikkelingen zijn 
ook terug te zien bij grensoverschrijdende rampenbestrijding en crisisbeheersing. Niet 
alleen zijn er steeds meer actoren die zich met dit beleidsterrein bezighouden (denk aan 
nationale, regionale en lokale overheden, politie, brandweer, geneeskundige 
hulpverleners en veiligheidsregio’s) maar ook zijn deze actoren steeds meer met elkaar 
verbonden en soms zelfs afhankelijk van elkaar. De interdependentie tussen actoren gaat 
hier zelfs over de grenzen heen. Dit resulteert in een netwerk van verschillende 
organisaties die onderling met elkaar verbonden zijn en vaak van elkaar afhankelijk zijn. 
De derde ontwikkeling die Godfroij noemt, is de erosie van de rol van de overheid. Dat 
wil zeggen dat de overheid steeds meer terugtreedt en andere actoren treden meer op 
de voorgrond (Godfroij, 1993: 33-34). Bij grensoverschrijdende rampenbestrijding is 
deze ontwikkeling in mindere mate aan de orde omdat het juist een samenwerking 
betreft tussen overheidsorganisaties. Er moet wel samengewerkt worden met andere 
partijen, maar het zijn toch voornamelijk overheidsorganisaties die op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing met elkaar samenwerken.  

De ontwikkelingen die hierboven beschreven staan, wijzen er op dat er meer dan 
één actor betrokken is bij een beleidsvraagstuk en dat er relaties van onderlinge 
afhankelijkheid bestaan in plaats van hiërarchische relaties. De Bruijn & Ten Heuvelhof 
(2007) stellen dat de hiërarchische benadering te beperkt is voor het verklaren van 
interorganisationele processen. Het heeft geen oog voor de talloze complexe 
verschijnselen die zich zowel binnen als tussen organisaties voordoen. Daar kan de 
netwerkbenadering uitkomst bieden omdat deze rekening houdt met de pluriformiteit en 
variëteit van actoren, belangen, prioriteiten en machtsmiddelen (De Bruijn & Ten 
Heuvelhof, 2007: 17-18).  

Volgens verschillende auteurs kan grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
en zware ongevallen het beste bekeken worden vanuit het netwerkperspectief (o.a. 
Wouters, 1999; Soeters, 1999; Meulensteen, 2004; ROB, 2008; Reichenbach e.a., 
1999). Grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats in een netwerk van 
verschillende organisaties en disciplines die van elkaars kennis, middelen en bronnen 
afhankelijk zijn. Netwerken kunnen steeds verschillen van samenstelling, afhankelijk van 
het onderwerp en de belangen die eraan verbonden zijn voor de organisaties. De 
rampenbestrijding bestaat uit een groot multidisciplinair netwerk waarbinnen iedere actor 
eigen belangen heeft maar voor de realisatie van deze belangen wel afhankelijk is van 
andere actoren binnen het netwerk (Meulensteen, 2004: 6). Zonder bijvoorbeeld de inzet 
van de brandweer of GHOR heeft de rampenbestrijding immers geen kans van slagen.  

Dit onderzoek richt zich op de samenwerking tussen organisaties. Dit betekent dat 
er gekeken wordt naar het netwerk van samenwerking tussen deze organisaties. 
Ofschoon sommigen van deze organisaties meer hiërarchisch van aard zijn, zoals de 
politie en de brandweer, richt dit onderzoek zich op het netwerk van samenwerking 
waarin zij participeren. De grensoverschrijdende samenwerking bij rampen kan namelijk 
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getypeerd worden als een samenwerking binnen een netwerk van verschillende 
organisaties. Er is geen sprake van boven- of onderschikking, maar juist van een netwerk 
tussen de organisaties. De netwerkbenadering kan dan ook het beste dienen om 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen te verklaren. In dit 
onderzoek zal er dan ook vanuit deze benadering gekeken worden naar deze vorm van 
samenwerking.  

2.3.3 Definitie netwerken 
Wat wordt er precies verstaan onder het begrip ‘netwerken’? In de literatuur zijn 
verschillende definities te vinden van het begrip ‘netwerken’. De Bruijn e.a. definiëren 
netwerken als: “patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich 
formeren rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma’s” (De Bruijn e.a., 1993: 19). 
De nadruk ligt hierbij op de wederzijdse afhankelijkheid van actoren. Godfroij definieert 
netwerken als volgt: “Het netwerk is een organisatorische vorm of constructie, 
waarbinnen de participatie van verschillende actoren aan besturingsprocessen met 
betrekking tot het beleidsveld wordt gestructureerd en waarin het (bestuurlijk) handelen 
op een of andere manier wordt gecoördineerd” (Godfroij, 1993: 33). Hufen & Ringeling 
(1990) hanteren de volgende definitie voor beleidsnetwerken: “Beleidsnetwerken zijn 
sociale systemen waarbinnen actoren interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, 
die enige duurzaamheid vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of 
beleidsprogramma’s” (Hufen & Ringeling, 1990: 6). En zo zijn er in de literatuur nog 
talloze definities te vinden die vaak ook overlap en gelijkenis met elkaar vertonen.  

In dit onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
ongevallen spelen een aantal elementen uit de verschillende definities een belangrijke 
rol. Zo is het van belang dat actoren interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen 
om een effectieve grensoverschrijdende rampenbestrijding tot stand te brengen. Een 
goede communicatie tussen de organisaties wordt vaak genoemd als één van de 
belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde grensoverschrijdende samenwerking bij 
rampen. Maar ook coördinatie tussen deze organisaties is een belangrijk element. De 
acties en visies van de verschillende disciplines dienen op de een of andere manier 
gecoördineerd te worden, om te komen tot een effectieve samenwerking. Daarom wordt 
er in dit onderzoek gekozen voor een definitie van netwerken die verschillende elementen 
van de definities uit de literatuur met elkaar verbindt. Op deze manier is het specifiek 
gericht op het definiëren van het netwerk rondom grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen. De definitie luidt als volgt: “Netwerken zijn een geheel van actoren die 
interactie- en communicatiepatronen met elkaar ontwikkelen rondom het beleidsthema 
grensoverschrijdende rampenbestrijding, waarbij het handelen van deze actoren op de 
een of andere manier wordt gecoördineerd”. 

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen de hiërarchische- en de 
netwerkbenadering nog eens schematisch weergegeven: 
  
Hiërarchie Netwerk 
Uniformiteit Pluriformiteit 
Eenzijdige afhankelijkheden Wederzijdse afhankelijkheden 
Openheid/ontvankelijkheid voor hiërarchische signalen Geslotenheid voor hiërarchische signalen 
Stabiliteit Dynamiek 
Tabel 2: kenmerken van hiërarchie en netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 18). 
 
Zoals bovenstaande tabel laat zien, veronderstelt de hiërarchische benadering dat er 
sprake is van een zekere vorm van uniformiteit binnen of tussen organisaties. 
Hiertegenover staat pluriformiteit van de netwerkbenadering die uitgaat van 
verschillende actoren, belangen en prioriteiten. Ook zijn de relaties in een hiërarchie 
anders dan in een netwerk. In een hiërarchie wordt namelijk uitgegaan van eenzijdig 
afhankelijke relaties, dat wil zeggen dat er sprake is van een actor die ondergeschikt is 
aan een leidinggevende (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 16-19). In de 
netwerkbenadering worden de relaties juist gekenmerkt door wederzijdse 
afhankelijkheden. Tevens is er binnen een netwerk vrijwel geen ruimte voor 
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hiërarchische interventies van een sturende actor. Binnen een netwerk zijn organisaties 
vaak gesloten voor sturende interventies, omdat iedere actor wil vasthouden aan de 
eigen kernwaarden van de organisatie. Deze kernwaarden vormen het referentiekader 
van de organisatie en zijn vaak diep geworteld en bepalen het handelen van de 
organisatie (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 19). Ten slotte kenmerken netwerken zich 
door dynamiek. De posities van actoren wisselen voortdurend, maar ook de omgeving 
van het netwerk, de belangen van actoren en de actoren zelf (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 
2007: 20). 

Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband bestaat uit een netwerk van 
verschillende wederzijds afhankelijke organisaties. Echter, deze benadering geeft nog 
weinig informatie over de motieven van organisaties om samen te werken en hoe deze 
samenwerking bevorderd kan worden. Om samenwerking of juist de afwezigheid van 
samenwerking te verklaren dient dieper ingegaan te worden op de prikkels die 
organisaties hebben om wel of niet samen te werken, en welke afwegingen zij hierbij 
maken. Daarom zullen hieronder een aantal theorieën aan bod komen die ingaan op de 
vraag waarom organisaties een samenwerking met elkaar aangaan en welke factoren 
hierbij een belangrijke rol spelen.  

2.4 Theorieën van samenwerking tussen organisaties  
Naast deze twee benaderingen van relaties binnen en tussen organisaties bestaan er ook 
theorieën die zich specifieker richten op de vraag waarom organisaties gaan 
samenwerken.  Volgens Alexander (1995) zijn er in grote lijnen drie stromingen binnen 
de organisatietheorie te onderscheiden die relevant zijn voor het verklaren van 
samenwerking tussen organisaties namelijk de Exchange theory, de Contingency theory 
en de Transaction cost theory (Alexander, 1995). Elk van deze theorieën verklaart 
samenwerking tussen organisaties op een andere manier. De Rijk e.a. trachten zelf een 
nieuw theoretisch model te ontwikkelen om samenwerking te evalueren en te verklaren. 
Dit model noemen zij het Resource Dependence Institutional Cooperation (RDIC) Model. 
Dit model hebben zij ontwikkeld vanuit vier theorieën van samenwerking namelijk de 
netwerktheorie, Organizational behavior theory, Resource dependency theory en New 
institutional theory.  

Bovenstaande theorieën richten zich elk op een ander aspect van de 
samenwerking, sommige theorieën hebben een overlapping met elkaar. Hieruit zijn vier 
hoofdaspecten naar voren gekomen. Het eerste aspect is bronafhankelijkheid. Zowel de 
Exchange theory van Alexander als de Resource dependency theory van De Rijke e.a. 
richten zich beiden op bronafhankelijkheid tussen actoren. Deze twee theorieën worden 
daarom aan elkaar gekoppeld en zullen in de volgende paragraaf onder het kopje 
“bronafhankelijkheid” nader toegelicht worden.  

Ten tweede is de omgeving van organisaties een belangrijk aspect bij 
samenwerking. De Contingency theory van Alexander en de New institutional theory van 
De Rijk e.a. richten zich beiden op de omgeving van organisaties en de instituties en 
regels waarbinnen organisaties opereren. Omdat de omgeving van organisaties een 
belangrijke invloed heeft op samenwerking, zullen deze twee theorieën onder het kopje 
“omgeving van organisaties” uiteengezet worden.  

Ten derde is de kosten-baten afweging van belang wanneer organisaties een 
samenwerking met elkaar aangaan. De Transaction cost theory van Alexander richt zich 
voornamelijk op dit aspect. Deze theorie zal daarom behandeld worden in de paragraaf 
“kosten-baten afweging”.  

Ten slotte speelt het gedrag van organisaties een grote rol bij samenwerking 
tussen organisaties. Op dit aspect concentreert de Organizational behavior theory zich. 
Deze theorie zal daarom nader toegelicht worden in de paragraaf “gedrag van 
organisaties”.  

De netwerktheorie die de Rijk e.a. hanteren voor hun RDIC-model, wordt met 
name gebruikt om het bestaan en de definitie van samenwerking te verklaren. Zij 
onttrekken hun definitie van samenwerking, die in dit hoofdstuk in paragraaf 2.2.1 
beschreven staat, aan de netwerktheorie. Samenwerking wordt bij deze definitie van 
samenwerking beschouwd als een intentionele daad, waardoor ongeplande ontmoetingen 
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niet tot samenwerking behoren. Deze definitie verklaart tevens het niveau van 
samenwerking door het aantal en de variëteit van de afspraken die er liggen en in welke 
mate er op deze afspraken een vervolg bestaat. Verder gaan De Rijk e.a. niet in op de 
netwerktheorie zelf, zij geven alleen aan dat zij de definitie van samenwerking vanuit de 
netwerktheorie hebben onttrokken.  

Door de indeling in vier hoofdaspecten kunnen de theorieën bijdragen aan de 
verklaring van samenwerking en de afwezigheid van samenwerking. Met behulp van de 
theorieën kunnen er factoren geïdentificeerd worden die van belang zijn voor 
samenwerking tussen organisaties. Door middel van deze theorieën kunnen relevante 
inzichten worden verkregen over de motieven van organisaties om samen te werken en 
welke factoren belangrijk zijn bij het tot stand komen van deze samenwerking.  

2.4.1 Bronafhankelijkheid 
De Exchange theory ziet de uitwisseling van bronnen als de hoofdfactor voor relaties 
tussen organisaties en voor het gedrag van organisaties bij samenwerking. De 
veronderstelling van de Exchange theory is dat overleven de voornaamste prikkel voor 
alle organisaties is om een samenwerking aan te gaan (Alexander, 1995: 7). 
Overheidsorganisaties bestaan in een omgeving waar bronnen altijd beperkt zijn (Lipsky, 
1980: 29; Alexander, 1995). Daarom zijn ze afhankelijk van andere organisaties voor 
bronnen die belangrijk zijn voor hun voortbestaan (Alexander, 1995: 7). Zo zijn bij de 
grensoverschrijdende rampenbestrijding de organisaties afhankelijk van elkaars bronnen, 
kennis en middelen om een rampenbestrijdingsorganisatie tot stand te kunnen brengen. 
De uitwisseling van bronnen en middelen vormt voor deze theorie een primaire reden 
voor organisaties om een samenwerking aan te gaan. De Exchange theory richt zich met 
name op vrijwillige samenwerking tussen organisaties en wederzijdse aanpassing. De 
Exchange theory is een breed geaccepteerde theorie voor het begrijpen van 
samenwerkingsrelaties tussen organisaties. Volgens Alexander is dit niet verrassend; het 
is immers logisch dat organisaties gaan samenwerken wanneer zij elkaars middelen en 
bronnen nodig hebben, zeker wanneer deze van belang zijn voor het voortbestaan van 
de organisatie (Alexander, 1995: 9). 
 De Resource dependency theory sluit nauw aan bij de Exchange theory en ziet 
bronafhankelijkheid tevens als voornaamste factor waarom organisaties met elkaar gaan 
samenwerken (De Rijk e.a., 2007: 1105). Alle organisaties streven doelen na en om deze 
doelen te bereiken zijn bronnen nodig zoals personeel, geld of informatie. De 
kernveronderstelling van deze theorie is dat actoren die niet zelf kunnen zorgen voor een 
constante stroom van de benodigde bronnen, hiervoor relaties aangaan met andere 
actoren. Deze noodzaak om de bronnen te verkrijgen, creëert afhankelijkheden tussen de 
actoren. Deze theorie legt meer de nadruk op de perceptie die actoren van de 
afhankelijkheid hebben (De Rijk e.a., 2007: 1105). In afhankelijkheidsrelaties kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten afhankelijkheidsrelaties (De 
Rijk e.a., 2007: Godfroij, 1981). Ten eerste is er asymmetrische afhankelijkheid die 
wordt gekarakteriseerd door een verschil in macht tussen de betrokken actoren. De actor 
die alle belangrijke bronnen bezit is machtiger en kan daarom de andere actor opdragen 
zich te gedragen naar zijn wensen. Een tweede soort is symbiotische afhankelijkheid, 
waarbij actoren elkaar nodig hebben om hun eigen doelen te bereiken en wanneer dit 
niet nadelig is voor de andere actor. Wanneer het behalen van een doel wel nadelig is 
voor de andere actor dan ontstaat de derde soort afhankelijkheidsrelaties namelijk 
competitieve afhankelijkheidsrelaties. In deze situatie ontstaat er het tegenovergestelde 
van samenwerking namelijk competitie. De kans op bereidheid tot intensieve 
samenwerking is bij symbiotische interdependentie het grootst (Godfroij, 1981; Leene, 
1999). Echter, omdat actoren vaak meerdere doelen nastreven kan de afhankelijkheid 
zowel symbiotisch als competitief van aard zijn (Leene, 1999; De Rijk e.a., 2007).  

De Exchange theory en Resource dependency theory zien de uitwisseling van 
bronnen en bronafhankelijkheid als de belangrijkste prikkel voor samenwerking tussen 
organisaties. Er zijn echter theorieën die samenwerking tussen organisaties op een 
andere manier verklaren en het zoeken in andere factoren. Daarom zullen hieronder nog 
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enkele belangrijke theorieën voor het begrijpen en verklaren van samenwerking 
uiteengezet worden.   

2.4.2 Omgeving van organisaties 
De Contingency theory (ook wel contingentiebenadering) is een andere stroming binnen 
de organisatietheorie die zich richt op het verklaren van samenwerking tussen 
organisaties. Deze theorie focust met name op het aanpassingsvermogen van 
organisaties aan de omgeving. De contingentiebenadering veronderstelt dat de 
effectiviteit van een organisatie afhankelijk is van de mate waarin er congruentie is 
tussen de organisatie en zijn omgeving. De omgeving wordt weergegeven in een aantal 
dimensies, zoals de dynamiek van de omgeving. Hiermee wordt bedoeld dat de omgeving 
onvoorspelbaar is en het gaat hierbij om veranderingen in de omgeving die niet goed te 
voorzien zijn. Een andere dimensie is de complexiteit van de omgeving van organisaties. 
Complexiteit heeft betrekking op de mate waarin de omgeving wel of niet kenbaar en te 
begrijpen is (Bovens e.a., 2001: 187). De omgeving van organisaties is echter wel iets 
wat door organisaties zelf wordt geconstrueerd. De manier waarop organisaties de 
omgeving zien en hierop reageren is iets wat organisaties zelf doen. De percepties die 
zowel de top van de organisatie als de lagere niveaus in de organisatie van deze 
omgeving hebben, zal ook bepalen hoe zij erop reageren en hoe zij zich aanpassen aan 
deze omgeving (Sauser e.a., 2009).  

De contingentiebenadering ziet de samenwerking met andere organisaties ook als 
een dimensie van de omgeving waaraan een organisatie zich in een zekere mate dient 
aan te passen. In het geval van samenwerking tussen organisaties maken de 
organisaties deel uit van elkaars omgeving en is aanpassing aan deze omgeving 
noodzakelijk voor een goede samenwerking. Maar met deze theorie kan samenwerking 
tussen organisaties ook als minder vrijwillig worden bekeken. Dit is het geval wanneer 
organisaties moeten samenwerken als gevolg van het ontstaan van nieuwe regels, 
formele structuren en veranderingen in de omgeving. Organisaties reageren op 
veranderingen in de omgeving en passen zich daaraan aan. Wanneer er dus 
samenwerking tussen organisaties voorkomt dan kan dat zijn doordat het een gevolg is 
van een gewijzigde omgeving waardoor de organisaties min of meer gedwongen zijn om 
samen te werken (Alexander, 1995: 10-11). 

De contingentiebenadering verschilt van de Exchange theory en Resource 
dependency theory in de zin dat het  een andere basismotivatie voor het gedrag van 
organisaties ziet. Organisaties gaan volgens de contingentiebenadering niet zozeer 
samenwerken vanwege de bronafhankelijkheid die zij hebben ten opzichte van andere 
organisaties, maar vanwege het feit dat het noodzakelijk is om aan de veranderende 
omgeving aan te passen (Alexander, 1995: 11-12). Deze veranderingen in de omgeving 
zouden bijvoorbeeld veranderingen in wetgeving kunnen zijn of een reorganisatie maar 
ook maatschappelijke veranderingen.  

De New Institutional Theory richt zich met name op instituties en regels en de 
invloed die deze hebben op samenwerking tussen organisaties. Deze theorie ziet 
instituties als de regels waarlangs menselijk gedrag wordt gevormd. Dit kan gaan om 
formele regels zoals wetgeving of om informele regels zoals sociale omgangsnormen 
binnen de organisatie. Deze theorie veronderstelt dat deze regels de bereidheid tot 
samenwerking van een actor bepalen. Ook kunnen regels de afhankelijkheid tussen 
actoren beïnvloeden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat organisaties door een wet 
gedwongen zijn met elkaar samen te werken en dus in zekere mate van elkaar 
afhankelijk zijn (doen zij dit bijvoorbeeld niet dan kunnen er sancties volgen) (De Rijk 
e.a., 2007: 1105-1106).   

Deze theorieën leggen dus vooral de nadruk op het aanpassingsvermogen van 
organisaties aan een omgeving. Een verandering in deze omgeving kan organisaties 
dwingen om met elkaar samen te werken. Een dergelijke verandering in de omgeving 
zou kunnen zijn dat er een wijziging in wet- of regelgeving is. Regels bepalen mede het 
gedrag van organisaties en zijn dus ook van invloed wanneer organisaties gaan 
samenwerken. Ook maatschappelijke veranderingen zijn van grote invloed op 
organisaties, zij moeten zich hier veelal aan kunnen aanpassen. Grote maatschappelijke 
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veranderingen hebben vaak invloed op organisaties, met name organisaties in de 
publieke sector. De toegenomen politieke en maatschappelijke aandacht voor 
rampenbestrijding en crisisbeheersing is bijvoorbeeld een maatschappelijke verandering 
als gevolg van een aantal incidenten en rampen waarbij er fouten zijn gemaakt of 
waarbij bleek dat de samenwerking beter gecoördineerd dient te worden.  

2.4.3 Kosten-baten afweging 
De Transaction cost theory (ook wel transactiekostenbenadering) is een relatieve 
nieuwkomer op het gebied van organisatie theorie en komt voort uit de economie 
(Alexander, 1995: 7). De Transaction cost theory legt de nadruk op het verlangen van 
organisaties om transactiekosten zo laag mogelijk te houden. Bij samenwerking tussen 
organisaties kunnen veel transactiekosten komen kijken zoals het vergaren van 
informatie, investeringskosten zoals het trainen van personeel of de aanschaf van 
materiaal en gebouwen. Deze theorie is in eerste instantie gericht op de private sector 
maar is ook door te trekken naar de publieke sector. Veel van de transacties waar deze 
theorie zich op richt, vereisen namelijk gecoördineerde actie door verschillende partijen 
die betrokken zijn bij de samenwerking. Op deze manier kunnen coördinatiekosten een 
belangrijke vorm van transactiekosten worden (Alexander, 1995:14). De verschillende 
acties en activiteiten van de samenwerkende organisaties moeten op de een of andere 
manier op elkaar afgestemd worden. Het coördineren van activiteiten brengt kosten met 
zich mee en deze kunnen dan ook worden aangeduid als transactiekosten (Bokkes, 1989: 
22). Coördinatie wordt binnen deze theorie als een manier gezien om de relaties en 
interacties tussen organisaties op zo’n manier te structureren dat de transactiekosten zo 
laag mogelijk blijven (Alexander, 1995: 14).  
 Bij de Transaction cost theory speelt de kosten-baten afweging een belangrijke 
rol.  De kosten-baten afweging kan opgevat worden als de uitkomst van een afweging die 
een organisatie maakt tussen hoeveel een samenwerking ‘kost’ en hoeveel het oplevert. 
De bereidheid tot samenwerking kan gezien worden als de uitkomst van de kosten-baten 
afweging. Kosten kunnen in dit geval worden opgevat als de mate waarin de actor de 
eigen identiteit moeten opgeven. Maar ook bovengenoemde transactiekosten zoals 
investeren in personeel, tijd en middelen worden gezien als kosten. De baten kunnen 
worden opgevat als de meerwaarde van de samenwerking; dat wil zeggen in hoeverre de 
samenwerking efficiënt is en bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de 
organisatie (Leene, 1999: 159; Alexander, 1995).  
 Deze theorie ziet samenwerking en de bereidheid tot samenwerking vooral als een 
uitkomst van de kosten-baten afweging die organisaties maken. Zij zullen nooit een 
samenwerking aangaan die hen meer kost dan dat het oplevert tenzij zij hiertoe 
gedwongen zijn bijvoorbeeld door een wet. Echter, de kosten-baten afweging speelt ook 
een rol tijdens de samenwerking. Organisaties zullen continu blijven evalueren of de 
samenwerking hen wel genoeg oplevert in verhouding tot de tijd en geld wat ze er in 
steken (Alexander, 1995). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een samenwerking op het 
eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, maar dat de kosten-baten afweging in de loop van de 
samenwerking negatief uitvalt, wat er toe kan leiden dat de samenwerking stagneert.  

2.4.4 Gedrag van organisaties  
Naast bovengenoemde theorieën is er ook een theorie die zich specifieker richt op het 
gedrag van organisaties en de bereidheid en mogelijkheid van een organisatie om een 
samenwerking aan te gaan. Volgens De Rijk e.a. kan samenwerking alleen plaatsvinden 
wanneer organisaties de bereidheid en de mogelijkheid hebben om de samenwerking aan 
te gaan. Samenwerking is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van professionals 
om onderling te communiceren en samen te werken (De Rijk e.a., 2007: 1104). De 
bereidheid of motivatie tot samenwerking kan zowel intrinsiek als extrinsiek van aard 
zijn. Intrinsieke motivatie komt vanuit de actor zelf en komt voort uit de wens tot het 
vervullen van een bepaalde behoefte. Daartegenover staat extrinsieke motivatie die van 
buiten de actor komt en voortkomt uit de perceptie dat een bepaalde actie zal leiden tot 
beloning of bestraffing. Een voorbeeld is wanneer samenwerking wordt opgelegd door 
nieuwe wetgeving, waarbij er sancties kunnen volgen als een organisatie deze wetgeving 
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niet naleeft. De mogelijkheid van een organisatie om samen te werken hangt af van de 
bronnen die de organisatie beschikbaar heeft voor de samenwerking zoals tijd, geld maar 
ook bijvoorbeeld trainingsmogelijkheden voor personeel die nodig zijn voor de 
samenwerking (De Rijk e.a., 2007: 1104-1105).  

Het gedrag van organisaties speelt aldus een belangrijke rol wanneer het gaat om 
samenwerking tussen organisaties. Veel samenwerkingsverbanden in het publieke 
domein richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken waarbij er verschillende 
complexe taken door verschillende organisaties uitgevoerd worden. Om deze complexe 
taken uit te voeren moet het gedrag van een groot aantal individuen gecoördineerd 
worden. Volgens het Organizational Behavior Model (OBM) (Allison & Zelikow, 1999) 
komt deze coördinatie tot stand door middel van standard operating procedures (SOPs). 
Deze bestaan uit regels van de organisatie waarlangs handelingen moeten worden 
gedaan en uitgevoerd (Allison & Zelikow, 1999: 143). Volgens het OBM hebben alle 
organisaties verschillende SOPs en programma’s. Het gedrag van deze organisaties wordt 
aldus bepaald door de routines van de organisatie met betrekkingen tot het onderwerp. 
Hierdoor worden er bepaalde doeleinden nagestreefd die door de leden van de 
organisatie gedeeld worden (Allison & Zelikow, 1999: 144). Er wordt bij dit model niet 
gericht op de individuen binnen de organisaties als actoren maar de organisatie als 
geheel als actor.  

Echter, wanneer we kijken naar het gedrag van organisaties dan spelen individuen 
binnen de organisatie volgens Lipsky (1980) ook een grote rol. Volgens Lipsky 
ontwikkelen individuen binnen een organisatie zelf routines en werkwijzen om met 
bepaalde omstandigheden van hun werk om te gaan. Kort samengevat stelt Lipsky in zijn 
boek “Street-level Bureaucracy” (1980) dat street-level bureaucrats, dat wil zeggen 
dienstverleners met een publieke functie zoals politie, leraren en bijstandswerkers, eigen 
routines en werkwijzen ontwikkelen om hun werk uit te voeren. Zij doen dit om om te 
gaan met omstandigheden die kenmerkend zijn voor het werk dat zij uitvoeren. 
Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn: werken onder tijdsdruk, gebrek aan 
voldoende middelen (geld, personeel, tijd), werken met onvrijwillige klanten (denk aan 
de politie) en een grote mate van autonomie. Volgens Lipsky ontwikkelen street-level 
bureaucrats bepaalde routines en werkwijzen om met deze werkomstandigheden om te 
gaan. De centrale these van Lipsky is dat de beslissingen, routines en instrumenten van 
street-level bureaucrats die zij ontwikkelen om met de onzekerheden en druk van hun 
werk om te gaan, het uiteindelijke beleid worden. Hij stelt dat beleid en gedrag van een 
organisatie niet bekeken moet worden als iets wat gevormd wordt door bestuurders of 
hoge functionarissen, omdat het in belangrijke mate wordt gevormd in de kantoren en 
dagelijkse contacten van street-level bureaucrats (Lipsky, 1980: xii). Lipsky legt aldus de 
nadruk op het individu, het beleid moet gezien worden als iets dat vorm krijgt door hoe 
individuele street-level bureaucrats het uitvoeren. Het gedrag van de organisatie is de 
optelsom van de individuele beslissingen, routines en werkwijzen van de street-level 
bureaucrats (Lipsky, 1980).  

Voor de samenwerking tussen organisaties betekent dit concreet dat de routines 
en werkwijzen van de verschillende organisaties een belangrijke rol spelen. Wanneer 
deze bijvoorbeeld met elkaar botsen kan dit een probleem voor de samenwerking 
opleveren. Deze routines kunnen een probleem opleveren voor de samenwerking omdat 
ze vaak moeilijk te veranderen zijn en erg in de organisatiecultuur ingebakken zitten. De 
organisatiecultuur vormt het gedrag van mensen binnen een organisatie op zo’n manier 
dat het conformeert aan zowel formele en informele normen binnen de organisatie 
(Allison & Zelikow, 1999: 144-145). Volgens Lipsky zou het ook van belang moeten zijn 
om te kijken naar de individuele professionals binnen de organisatie en hoe zij vorm 
geven aan de samenwerking. Zij hanteren namelijk vaak bepaalde werkwijzen en 
routines om met de omstandigheden die hun werk met zich meebrengt om te gaan. 
Wanneer verschillende organisaties, en dan met name publieke organisaties, gaan 
samenwerken dan kunnen de werkwijzen van individuen binnen deze organisaties 
verschillen en botsen met elkaar. Daarnaast speelt de bereidheid van professionals om te 
communiceren en samen te werken met professionals uit andere organisaties ook een 
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rol. Dit is tevens van invloed op het tot stand brengen van een samenwerkingsverband 
tussen organisaties.  

2.5 Koppeling theorie en fasen samenwerking 
Hierboven zijn vier hoofdaspecten die belangrijk zijn bij samenwerking tussen 
organisaties geïdentificeerd waaronder verschillende theorieën aan bod zijn gekomen die 
zich richten op dit aspect. Deze theorieën identificeren elk andere factoren die een 
belangrijke rol spelen bij samenwerking. Deze factoren hangen nauw met elkaar samen 
en kunnen met elkaar verbonden worden. De Rijk e.a. verbinden de factoren uit 
verschillende theorieën met elkaar in het Resource Dependence Institutional Cooperation 
(RDIC) model.  
 De Rijk e.a. hanteren een schema om het RDIC model te beschrijven. Dit schema 
laat zien hoe de factoren van verschillende theorieën van samenwerking met elkaar 
verbonden kunnen worden. Zo zijn de doelen van actoren van invloed op de 
afhankelijkheid die actoren ten opzichte van andere actoren hebben. Maar deze 
afhankelijkheid wordt ook beïnvloed door de bronnen waar de actoren over beschikken. 
De bereidheid tot samenwerking wordt onder meer bepaald door de percepties die 
actoren hebben van zowel andere actoren, van afhankelijkheden en van de 
samenwerking zelf. Maar ook de mate waarin actoren afhankelijk zijn van andere actoren 
zal bepalend zijn voor de bereidheid tot samenwerking. Daarnaast hebben de regels die 
het gedrag van actoren vormen invloed op de mate waarin een actor bereid is een 
samenwerking aan te gaan. De mogelijkheid tot samenwerking wordt mede bepaald door 
deze regels, maar ook door de bronnen waarover organisaties beschikken (bijvoorbeeld 
hebben ze genoeg tijd en geld om de samenwerking aan te gaan). Hoe groter de 
bereidheid en de mogelijkheid tot samenwerking van organisaties, des te gemakkelijker 
komt de samenwerking tot stand (De Rijk e.a., 2007).  

In het volgende schema staat weergegeven hoe deze factoren met elkaar 
verbonden kunnen worden: 
 

 
Schema 1: Weergave factoren voor samenwerking volgens het RDIC model (De Rijk e.a., 
2007: 1104).  
 
Zoals bovenstaand schema laat zien zijn er verschillende factoren die een rol spelen bij 
samenwerking tussen organisaties. Echter, niet alle factoren spelen in elke fase van 
samenwerking een belangrijke rol. Er zijn factoren die verklaren waarom organisaties 
besluiten een samenwerking aan te gaan, maar er zijn weer andere factoren die 
verklaren hoe deze samenwerking in de praktijk vorm krijgt. 

Doelen Percepties 

Afhankelijkheid 

Instituties/regels 

Bronnen 

Bereidheid tot 
samenwerking 

Mogelijkheid tot 
samenwerking 

Samenwerking 
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In paragraaf 2.2.2 van dit hoofdstuk zijn de verschillende fasen van 
samenwerking aan bod gekomen namelijk de expressiefase, de informatie-
uitwisselingsfase, de fase van het gezamenlijk produceren van goederen of diensten en 
de laatste fase waarbij er sprake is van (her)verdeling van macht, middelen, invloed en 
bevoegdheden. In elk van deze fasen spelen verschillende factoren een belangrijke rol. 
Maar welke theorieën en factoren verklaren nu het beste de verschillende fasen in 
samenwerking? En hoe kan dan verklaard worden waarom het voor organisaties vaak zo 
lastig is om over te gaan tot de fase waarin er gezamenlijk goederen of diensten 
geproduceerd worden en waar er dus daadwerkelijk sprake is van een 
praktijksamenwerking?   

De eerste en tweede fase kunnen het beste bekeken en verklaard worden vanuit 
de theorieën die zich richten op bronafhankelijkheid en de omgeving van organisaties 
(Exchange theory, Resource dependency theory, Contingency theory en New institutional 
theory). Deze theorieën richten zich op de beginfase van de samenwerking waarbij 
organisaties ‘ontdekken’ dat het voordelig voor hen is om samen te werken met andere 
organisaties vanwege de bronnen en middelen waarover deze organisaties beschikken.  
Het ‘lichtje’ dat volgens Soeters gaat branden en waarbij organisaties de voordelen van 
samenwerking ontdekken, kan een gevolg zijn van het besef dat organisaties elkaars 
middelen en bronnen nodig hebben. Daarom zijn de theorieën die zich richten op 
bronafhankelijkheid geschikt om fase één en twee te verklaren. Ook kunnen 
veranderingen in de omgeving verklaren waarom organisaties een samenwerking 
aangaan. Organisaties kunnen gedwongen zijn om samen te werken als gevolg van 
wetswijzigingen maar ook maatschappelijke veranderingen kunnen ervoor zorgen dat 
organisaties gaan samenwerken. Deze theorieën zijn dus relevant voor het verklaren van 
de beginfasen van een samenwerking. Ze zijn echter minder geschikt om fase drie en 
vier, waar de samenwerking al verder gevorderd is, te verklaren. Dit komt omdat deze 
theorieën zich voornamelijk richten op de motieven van organisaties om een 
samenwerking in eerste instantie aan te gaan, zoals het gebruiken van elkaars bronnen 
of als gevolg van een verandering in de omgeving. Deze theorieën zijn minder geschikt 
om te verklaren waarom organisaties, als ze eenmaal de eerste stap naar samenwerking 
hebben gezet, wel of niet komen tot de volgende stappen in de samenwerking waarbij er 
daadwerkelijk in de praktijk samenwerking plaatsvindt (fase drie en vier).  

De Transaction cost theory die zich met name richt op de kosten-baten afweging, 
kan tevens de eerste en tweede fase verklaren. Organisaties maken vrijwel altijd een 
kosten-baten afweging voordat zij een samenwerking aangaan. Volgens Leene (1999) 
bepaalt de uitkomst van deze kosten-baten afweging zelfs de bereidheid van de 
organisatie om samen te werken (Leene, 1999: 159). In dit geval biedt deze theorie dus 
een goed handvat om de motivatie van samenwerking te verklaren en om de 
expressiefase en informatie-uitwisselingsfase te verklaren. Echter, de kosten-baten 
afweging speelt ook een rol in het verklaren van de derde fase van samenwerking. De 
kosten-baten afweging is niet iets objectiefs, het is een perceptie die organisaties, met 
name de leiding van de organisaties, hebben over wat een samenwerking kost en wat het 
oplevert. Deze percepties kunnen gedurende het samenwerkingsproces veranderen. Het 
kan bijvoorbeeld zo zijn dat een samenwerking op het eerste gezicht heel voordelig lijkt, 
maar dat gedurende het proces de kosten toch hoger blijken dan gedacht ten opzichte 
van de baten. Dit zou kunnen verklaren waarom de stap naar daadwerkelijke 
samenwerking moeilijk of zelfs helemaal niet genomen wordt. Ook kunnen er binnen en 
tussen organisaties verschillende percepties bestaan van de kosten-baten afweging. 
Denk bijvoorbeeld aan de leiding van een organisatie die de samenwerking graag wil 
aangaan, maar dat er in de lagere niveaus weinig enthousiasme is voor samenwerking en 
waar de baten van de samenwerking niet of nauwelijks erkend worden. Er zal dan in de 
lagere niveaus weinig tot geen inzet zijn om deze samenwerking tot stand te brengen. 
De top van de organisatie kan dan wel te kennen geven dat ze willen samenwerken, het 
is ook van belang dat de mensen die de samenwerking in de praktijk moeten uitvoeren 
ook positief tegenover de samenwerking staan. Percepties van de kosten en baten van de 
samenwerking spelen hierbij aldus een belangrijke rol.  
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De theorieën die zich richten op bronafhankelijkheid en de omgeving van 
organisaties zijn dus erg behulpzaam wanneer men wil verklaren waarom organisaties 
besluiten om een samenwerking aan de gaan. Echter, in mijn onderzoek richt ik mij juist 
op de vraag waarom organisaties, wanneer zij eenmaal te kennen hebben gegeven om 
samen te werken, het vaak zo moeilijk vinden om de stap te zetten naar daadwerkelijke 
samenwerking waarin er gezamenlijk goederen of diensten worden geproduceerd. Er is al 
ingegaan op de kosten-baten afweging en dan met name de percepties hiervan als 
belangrijke factor voor het verklaren van het in de praktijk tot stand komen van 
samenwerking. Echter, de overgang naar de derde fase waarbij er daadwerkelijk wordt 
overgegaan op het gezamenlijk produceren van goederen of diensten kan ook goed 
verklaard worden vanuit het gedrag van organisaties. Dit speelt namelijk een zeer 
belangrijke rol wanneer de samenwerking in de praktijk uitgevoerd moet worden. Niet 
alleen de top binnen een organisatie bepaalt het gedrag van organisaties, maar ook de 
mensen in de lagere niveaus van de organisatie. De manier waarop zij vorm geven aan 
hun werk, hoe zij tegen de samenwerking aankijken en de contacten die zij hebben met 
andere organisaties zijn allemaal van invloed op de samenwerking. Ook zijn de routines 
en werkwijzen van het personeel van de verschillende samenwerkende organisaties van 
grote invloed op samenwerking. Deze routines kunnen namelijk zodanig verschillen of 
botsen dat zij de samenwerking belemmeren. In dat geval zou er een zekere mate van 
afstemming moeten plaatsvinden.  

Omdat dit onderzoek zich richt op de vraag hoe organisaties de stap van fase 
twee naar fase drie kunnen zetten, zal er in de volgende paragraaf nader in worden 
gegaan op de (percepties van) de kosten-baten afweging en het gedrag van organisaties. 
Aan de hand van deze theorieën zullen een aantal factoren worden geïdentificeerd die 
van invloed zijn op het in de praktijk tot stand brengen van samenwerking.   

2.6 Factoren voor samenwerking 
Er zijn verschillende theorieën die samenwerking tussen organisaties elk op een andere 
manier verklaren. Deze theorieën leggen de nadruk op andere aspecten van 
samenwerking en verklaren samenwerking vanuit een verschillend perspectief. In de 
vorige paragraaf is uiteengezet dat de theorieën die zich richten op de kosten-baten 
afweging en het gedrag van organisaties in dit onderzoek het meest relevant zijn om te 
verklaren waarom het voor organisaties in sommige gevallen zo lastig is om de 
samenwerking in de praktijk tot stand te brengen. Daarom zal in deze paragraaf 
ingezoomd worden op de factoren die in deze theorieën onderscheiden worden. Aan de 
hand van deze factoren zullen er enkele hypothesen worden geformuleerd die vervolgens 
aan de praktijk worden getoetst.  

2.6.1 Kosten-baten afweging 
De Transaction cost theory legt de nadruk op het verlangen van organisaties om 
transactiekosten zo laag mogelijk te houden wanneer zij een samenwerking aangaan. De 
kosten-baten afweging is hierbij een zeer belangrijke factor. Alexander (1995) ziet de 
kosten-baten afweging van organisaties als een van de belangrijkste factoren die 
bepalend zijn voor samenwerking tussen organisaties. Het gaat hierbij zowel om de 
perceptie van de kosten-baten afweging als de werkelijke kosten en baten. Wanneer 
organisaties bijvoorbeeld van mening zijn dat de samenwerking hen meer kost dan dat 
het oplevert dan zal de samenwerking zeer moeizaam of helemaal niet tot stand komen 
(Alexander, 1995: 22). Tevens kan het zo zijn dat de leiding van een organisatie bepaalt 
dat ze een samenwerking aangaan omdat in hun perceptie de kosten hoger zijn dan de 
baten. Dit betekent echter niet dat de personen op uitvoerend niveau deze perceptie 
delen. Het kan zo zijn dat de personen die de samenwerking in de praktijk moeten 
brengen het tijdsverspilling vinden en liever hun tijd aan andere zaken besteden. In dit 
geval is er een verschil in de perceptie van de kosten en baten binnen een organisatie en 
dit kan verklaren waarom er in sommige gevallen wel een samenwerking gestart wordt, 
maar in de praktijk heel moeizaam tot stand komt.  

Wanneer organisaties een kosten-baten afweging maken, kunnen zij ook een 
afweging maken van prioriteiten. Wanneer samenwerking vereist is om een bepaalde 
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doelstelling te behalen die een hoge prioriteit heeft, dan zullen organisaties sneller 
geneigd zijn deze samenwerking aan te gaan. Ook hierbij spelen percepties een 
belangrijke rol. Binnen en tussen organisaties kunnen verschillen bestaan in percepties 
over wat prioriteit moet hebben. Wanneer bijvoorbeeld in het geval van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen een aantal organisaties 
hoge prioriteit geven aan deze samenwerking en een aantal organisaties een lage 
prioriteit geven aan deze samenwerking, dan zal deze samenwerking in de praktijk 
moeizamer tot stand komen. Maar ook binnen organisaties kunnen er verschillen bestaan 
tussen de percepties van prioriteiten. Wat bij de perceptie van de kosten-baten afweging 
geldt, kan hier ook gelden. Wanneer de top van een organisatie een hoge prioriteit geeft 
aan samenwerking en dus te kennen geeft deze samenwerking aan te gaan, kan deze 
samenwerking in de praktijk moeizaam tot stand komen wanneer de personen die het 
moeten uitvoeren er weinig prioriteit aan geven. Zij kunnen dan wel aangestuurd worden 
door de top en samenwerking opgelegd krijgen, wanneer er weinig inzet en 
enthousiasme op uitvoerend niveau is zal dat de samenwerking zeker niet ten goede 
komen. Er kunnen binnen organisaties aldus verschillende percepties bestaan van 
prioriteiten. Deze percepties zullen ook bepalend zijn voor de samenwerking en dan met 
name voor de daadwerkelijke totstandkoming van deze samenwerking in de praktijk. 
Want niet alleen de top van de organisatie bepaalt wat organisaties doen, ook de mensen 
in de lagere niveaus binnen de organisatie zijn van belang voor het succes van een 
samenwerking omdat zij vaak degenen zijn die het in de praktijk moeten uitvoeren.  

Ook bij grensoverschrijdende rampenbestrijding worden afwegingen van 
prioriteiten gemaakt. Uit verkennende gesprekken bleek al dat de veiligheidsregio’s 
momenteel weinig prioriteit geven aan de grensoverschrijdende samenwerking bij 
rampen, omdat zij prioriteit geven aan het inrichten van de veiligheidsregio’s als gevolg 
van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s. Tevens is de voorbereiding op 
grensoverschrijdende rampenbestrijding een noodzakelijke, maar wel een vrij 
ondankbare taak. Wanneer een ramp zich voordoet, ligt de nadruk vaak meer op de 
fouten die gemaakt zijn dan op de goede prestaties. De kans dat een ramp zich 
daadwerkelijk voor doet, is vrij klein maar toch zijn voorbereidingen erop noodzakelijk. 
Sommige organisaties zullen het zien als een verspilling van tijd en kosten. Het kost 
namelijk veel tijd en inzet van de organisaties maar de resultaten ervan blijven vrijwel 
altijd onzichtbaar. Dit kan er toe leiden dat samenwerking bij rampenbestrijding voor de 
betrokken organisaties wordt gezien als bijzaak. Er zijn bij rampenbestrijding en de 
voorbereiding hierop veel organisaties betrokken en de kans dat een ramp zich voordoet 
is miniem. Daarom zal de voorbereiding op een dergelijke gebeurtenis voor de meeste 
betrokken organisaties een klein deel van het takenpakket zijn (Boogers e.a., 2006: 11). 
Omdat een grootschalige ramp zich vrijwel nooit voordoet, zullen de meeste organisaties 
niet de hoogste prioriteit aan geven aan de voorbereiding hierop. Zij zullen zich meer 
richten op en meer prioriteit geven aan hun dagelijkse werkzaamheden zoals de politie 
op opsporing en handhaving en de brandweer op brand- en incidentenbestrijding. Dit 
richt zich specifiek op de voorbereiding op rampenbestrijding, op het moment dat zich 
daadwerkelijk een grootschalige ramp voordoet waarbij gecoördineerde inzet van 
diensten noodzakelijk is, zullen hoogstwaarschijnlijk al deze organisaties prioriteit geven 
aan hulpverlening en aan het redden van zoveel mogelijk mensenlevens.  

De kosten-baten afweging, de percepties hiervan en van de prioriteiten zijn aldus 
allemaal factoren die kunnen verklaren waarom een samenwerking in de praktijk moeilijk 
tot stand komt. Echter, het succes van samenwerking wordt ook grotendeels bepaald 
door factoren binnen de organisaties zelf. Hier speelt het gedrag van organisaties een 
grote rol, waarbij met name wordt gekeken naar het uitvoerende niveau van de 
organisatie. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.  

2.6.2 Gedrag van organisaties 
Het gedrag van organisaties is een belangrijke factor die van invloed is op 
samenwerking. Hierbij gaat het om de bereidheid en mogelijkheden van de 
organisatie om samen te werken, maar ook om de routines, werkwijzen en visies die 
zich binnen de organisatie ontwikkelen. De karakteristieken van een organisatie hangen 
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hier nauw mee samen. Volgens Alexander (1995) moet een organisatie open zijn naar 
zijn omgeving wil er een goede samenwerking tot stand komen (Alexander, 1995: 22). 
Dit geldt zowel voor de organisatiecultuur, -structuur als voor het gedrag van de 
organisatie. Een gesloten en moeilijk toegankelijke organisatie zal de samenwerking 
eerder belemmeren. Tevens blijkt dat wanneer organisaties dezelfde motieven en 
prikkels hebben tot samenwerking, dat deze samenwerking dan sneller en succesvol 
bereikt kan worden, ongeacht de structuur van het netwerk (McCubbins e.a., 2009: 900).  

Ook de rampenbestrijding bestaat uit verschillende organisaties en disciplines met 
elk eigen visies en werkwijzen. Tegen rampenbestrijding wordt dan ook zeer verschillend 
aangekeken. Sommigen stellen dat ‘rampen’ en ‘beheersing’ onverenigbaar zijn met 
elkaar en dat hulpverleners zich daarom zo goed mogelijk moeten blijven voorbereiden 
op een ramp door veel te oefenen en zich te blijven professionaliseren. Door anderen 
wordt meer de nadruk gelegd op het organisatorische aspect en dan met name de op de 
samenwerking tussen de operationele hulpverleningsdiensten. Sommigen geven bij een 
ramp prioriteit aan het helpen van slachtoffers en het zo snel en ordelijk mogelijk 
verwijderen van de slachtoffers van de rampplek. Weer anderen kijken primair naar de 
overlevingskansen van slachtoffers en richten zich op het voorkomen van invaliditeit bij 
slachtoffers (Van der Aa & Konijn, 2001: 42-43).  
 De wijze waarop men naar rampen kijkt, heeft alles te maken met de organisatie 
waarbinnen iemand zit en de professionele achtergrond die iemand heeft. Hulpverlening 
bij rampen verbindt verschillende werelden, namelijk die van de geneeskundige 
hulpverleners, de politie en de brandweer. Deze verschillende werelden zorgen voor 
verschillende denkkaders wat leidt tot andere visies op bijvoorbeeld hulpverlening of 
samenwerking bij rampen. Artsen komen uit een wereld van zelfstandige professionals 
die vooral bezig zijn met hulpverlening aan een individuele patiënt. Onderlinge 
samenwerking is niet vanzelfsprekend. Bij de brandweer en de politie is dit juist 
tegenovergesteld. Hier werkt men veelal in teamverband en de organisaties zijn vaak 
ingericht aan de hand van hiërarchische structuren. Zij werken vanuit een publieke 
verantwoordelijkheid van de overheid. De geneeskundige zorg handelt veel minder vanuit 
dit georganiseerde verband (Van der Aa & Konijn, 2001: 43).  Deze verschillende visies 
op hulpverlening en samenwerking hebben uiteraard hun invloed op de samenwerking en 
hoe deze vorm krijgt. De samenwerking kan flink belemmerd worden wanneer er door de 
samenwerkende organisaties verschillend wordt gekeken naar de manier waarop deze 
samenwerking vorm zou moeten hebben. In sommige gevallen kunnen organisaties zelfs 
besluiten zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband, wanneer zij niet op één 
lijn kunnen komen met de andere organisaties.  

Volgens van der Aa en Konijn (2001) is een moeizame samenwerking bij rampen 
niet zozeer het gevolg onwil maar door verschillen in organisatiecultuur en door 
communicatieproblemen. Iedereen spreekt een andere professionele taal en denkt vanuit 
een andere organisatie (Van der Aa & Konijn, 2001: 54). Volgens Lipsky (1980) vormt 
het gedrag van individuen binnen een organisatie uiteindelijk het gedrag van de 
organisatie zelf. Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de routines en 
werkwijzen die individuen binnen de organisatie ontwikkelen om deze voor de 
samenwerking op elkaar te kunnen afstemmen.  

De relaties tussen organisaties zijn volgens Alexander (1995) tevens een 
bepalende factor bij samenwerking tussen deze organisaties. Deze relaties dienen positief 
te zijn wil de samenwerking een kans van slagen hebben. Hierbij gaat het om een 
positieve houding van organisaties ten opzichte van elkaar (Alexander, 1995: 22). Deze 
houding wordt veelal veroorzaakt door de percepties die actoren van elkaar hebben. 
Wanneer actoren een positieve perceptie van elkaar hebben, zullen zij vrijwel 
automatisch ook een positieve houding ten opzichte van elkaar hebben. Actoren die een 
positieve perceptie van elkaar hebben, zullen meer bereid zijn om met elkaar samen te 
werken (De Rijk e.a., 2007: 1105). Deze percepties zijn vaak het gevolg van 
interdependenties tussen organisaties als gevolg van bijvoorbeeld bronafhankelijkheden. 
Ook hebben organisaties vaker een goede relatie wanneer er gelijkheden bestaan in de 
organisatiestructuur, -taal en taken en wanneer er een gemeenschappelijk verleden van 
interactie bestaat (Alexander, 1995: 22).  
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Betrouwbaarheid is een factor die een grote rol speelt bij relaties tussen 
organisaties en samenwerking binnen netwerken. Hoe betrouwbaar is een actor? Wat zijn 
de werkelijke bedoelingen van een actor om in een netwerk te participeren? Kan 
informatie toevertrouwd worden aan andere actoren? Dit zijn allemaal vragen die partijen 
zich binnen een netwerk van samenwerking zullen afvragen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 
2007: 111). Met name op het gebied van rampenbestrijding zullen er binnen organisaties 
zoals de politie gevoeligheden bestaan met betrekking tot bijvoorbeeld het delen van 
informatie met andere actoren.  
 De factor betrouwbaarheid is iets wat de samenwerking kan compliceren. De 
Bruijn & Ten Heuvelhof spreken in hun boek (2007) onder andere van de 
betrouwbaarheidsparadox. De paradox is hierbij dat actoren enerzijds in een netwerk 
gebruik maken van strategieën, maar dat deze strategieën anderzijds wantrouwen 
kunnen oproepen bij de andere actoren waardoor ze het vertrouwen verliezen. Volgens 
de Bruijn & Ten Heuvelhof maken actoren om effectief te kunnen functioneren in 
netwerken gebruik van bepaalde strategieën. Wanneer deze strategieën echter zonder 
terughoudendheid worden toegepast kan het zijn dat andere actoren het vertrouwen in 
een actor verliezen. Wanneer het vertrouwen van een actor is aangetast bemoeilijkt dit 
de interactie met andere actoren en belemmert dit de effectieve samenwerking binnen 
een netwerk. De vraag is dus: hoe kunnen actoren gebruik maken van strategieën en 
toch hun betrouwbaarheid behouden? (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 113). Om dit 
probleem op te lossen dragen de Bruijn & Ten Heuvelhof enkele ‘spelregels’ aan waar de 
actoren binnen een netwerk zich in ieder geval aan moeten houden. Op deze wijze weten 
actoren ook waar ze aan toe zijn en wat ze van andere actoren kunnen verwachten. 
Voorbeelden van deze spelregels zijn: het respecteren van een op verlies staande actor 
(dus niet gaan ‘pronken’ met winst), de kernwaarden van andere actoren niet aantasten 
en het kunnen legitimeren van de uitkomsten en besluiten in het netwerk en de actoren 
dienen proportioneel te handelen. De spelregel van proportionaliteit heeft betrekking op 
het feit dat informatie achterhouden, overdrijven, doseren en verstrekken allemaal mag 
zolang het maar in proportie is (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: 117-128).  
 Onderling vertrouwen tussen actoren is zo belangrijk in een netwerk omdat 
actoren in een netwerk wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Vertrouwen is bij de 
samenwerking noodzakelijk omdat partijen die elkaar wantrouwen niets aan elkaar 
durven over te laten. Wanneer deze basis van vertouwen ontbreekt zal dit leiden tot 
dubbelconstructies waarin taken en handelingen dubbel worden gedaan omdat partijen 
het niet aan elkaar durven over te laten. De samenwerking kan dan eerder worden 
ervaren als een last dan als een voordeel. Om dit vertrouwen tussen actoren te 
bewerkstelligen moeten medewerkers van de samenwerkende organisaties elkaars werk 
en visies beter leren kennen (Van der Aa & Konijn, 2001: 99). Kennismaking en 
communicatie tussen samenwerkende organisatie zijn een basis voor het bewerkstelligen 
van onderling vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door uitwisselingsdagen te organiseren 
voor de medewerkers van de organisaties. In het geval van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen gebeurt dit ook in sommige gevallen: nieuwe medewerkers bij 
de politie en meldkamers in de regio Twente moeten bijvoorbeeld verplicht een stage in 
Duitsland volgen (Pater, 2007). Op deze wijze ontstaat er inzicht in elkaars 
bekwaamheden en ontstaat er respect voor de waarden en manier van werken van 
partners.  

Naast betrouwbaarheid spelen in de relaties tussen actoren ook 
machtsverhoudingen een grote rol. De interactie binnen een netwerk speelt zich af in 
een situatie waar geen duidelijke gezagsstructuur aanwezig is. De relaties tussen 
organisaties in een netwerk kenmerken zich doordat er niet expliciet één organisatie is 
aangewezen die het recht krijgt om beslissingen te nemen die ook bindend zijn voor de 
andere organisaties binnen het netwerk. Dat wil echter niet zeggen dat zich binnen het 
netwerk geen machtsverhoudingen ontwikkelen. Organisaties beïnvloeden elkaar op 
grond van de posities die zij in het netwerk innemen (Van Gils, 1977: 15). Er kunnen 
machtsverhouding ontstaan bijvoorbeeld door de middelen waarover een actor beschikt 
en de mate waarin andere actoren hiervan afhankelijk zijn. Tevens kunnen organisaties 
binnen een netwerk coalities gaan vormen wanneer zij bijvoorbeeld gezamenlijke 
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doelstellingen nastreven en op deze manier sterker staan. Ook kunnen sommige 
organisaties binnen een netwerk beschikken over meerdere bronnen dan andere 
organisaties. Dit kan de organisatie een zekere vorm van macht geven binnen het 
netwerk (Wassenberg, 1980: 27-28). Machtsverhoudingen binnen een netwerk hangen 
samen met de wederzijdse afhankelijkheden binnen een netwerk. Wanneer één 
organisatie binnen het netwerk over veel kennis, middelen of geld beschikt en de andere 
organisaties hiervan afhankelijk zijn, dan heeft deze organisatie relatief veel macht 
binnen het netwerk.  

Machtsverhoudingen hangen ook samen met de duur van de aanwezigheid van 
een actor binnen een netwerk. Het is vaak moeilijk te zeggen wanneer en door wie een 
netwerk rondom een bepaald probleem precies is geïnitieerd. Het kan zijn dat er 
betrokkenen en belanghebbenden zijn die vanaf het begin een centrale plaats in het 
netwerk innemen waardoor er machtsverhoudingen ontstaan. Wanneer er later actoren 
tot het netwerk toetreden zal het voor deze actoren lastig zijn de bestaande 
machtsverhoudingen te veranderen (Nelissen, 1993: 171). Dit kan gevolgen hebben voor 
de samenwerkingen omdat de nieuwe machtsverhoudingen niet direct worden 
geaccepteerd.  

2.7 Hypothesen 
Na de theorieën te hebben behandeld en de factoren die van belang zijn voor 
samenwerking te hebben uiteengezet, kan er een aantal verwachtingen worden 
geformuleerd met betrekking tot het tot stand komen van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zware ongevallen. Deze hypothesen richten zich met name 
op de vraag waarom het in sommige gevallen voor organisaties zo moeilijk is om de stap 
naar fase drie, het gezamenlijk produceren van goederen of diensten, te nemen. Daarom 
zullen de hypothesen zich voornamelijk richten op de factoren die voortkomen uit de 
theorieën met betrekking tot de kosten-baten afweging en het gedrag van organisaties. 
Deze theorieën zijn namelijk het meest relevant voor het verklaren van de overgang van 
fase twee naar fase drie. 

2.7.1 Kosten-baten afweging 
Zoals uit de theorie is gebleken, maken organisaties altijd een kosten-baten afweging 
wanneer zij een samenwerking aangaan. Organisaties zullen altijd afwegen hoeveel een 
samenwerking hen kost (in termen van bijvoorbeeld tijd, geld en personeel) en hoeveel 
het hen oplevert (in termen van bijvoorbeeld bijdragen aan het behalen van de 
organisatiedoelstelling). De uitkomst van deze afweging vormt uiteindelijk de bereidheid 
tot samenwerking. De kosten-baten afweging hangt nauw samen met een afweging van 
prioriteiten. Wanneer een samenwerking vrijwel niet bijdraagt aan de prioriteiten die de 
organisatie op dat moment heeft, zal de bereidheid tot samenwerking minder groot zijn. 
De percepties van kosten-baten en prioriteiten spelen een belangrijke rol wanneer 
organisaties gaan samenwerken. Er kunnen zowel binnen als tussen organisaties 
verschillen bestaan in de percepties van kosten en baten en prioriteiten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de top van organisaties die een hoge prioriteit geven aan 
samenwerking, maar het uitvoerende niveau van de organisatie deelt deze prioriteit niet. 
Hoewel de top waarschijnlijk de samenwerking wel kan afdwingen, zal er op uitvoerend 
niveau dan toch sprake zijn van weinig inzet en enthousiasme, wat de samenwerking niet 
zal bevorderen. Wanneer er grote verschillen bestaan tussen de samenwerkende 
organisaties in de percepties van de kosten en baten en de prioriteiten, dan zal dit de 
samenwerking vermoedelijk ook niet ten goede komen. Wanneer de ene organisaties 
bijvoorbeeld een hoge prioriteit geeft aan de samenwerking en een andere samenwerking 
niet, dan zal er in de praktijk moeilijk samenwerking tot stand komen. Of er bij 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen ook verschillen zijn in de 
percepties van kosten-baten en prioriteiten zal empirisch onderzoek verder moeten 
uitwijzen.  
 
Hypothese 1: Naarmate één of meerdere actoren in het samenwerkingsverband niet 
overtuigd zijn dat de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking groter zijn dan 
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eventuele nadelen waardoor de kosten-baten afweging negatief uitvalt, des te lastiger zal 
samenwerking tussen deze organisaties in de praktijk tot stand komen.  
 
Hypothese 2: Naarmate één of meerdere organisaties weinig noodzaak zien in de 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en er een lage prioriteit aan geven, des 
te moeilijker is het  om de overgang van fase twee naar fase drie te bereiken.  

2.7.2 Gedrag van organisaties  
Binnen een netwerk van samenwerking tussen verschillende organisaties bestaan er 
vrijwel altijd verschillende visies op zowel het probleem, de oplossingen en de vorm die 
de samenwerking zou moeten hebben. Pluriformiteit vormt een belangrijk onderdeel van 
een netwerk (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). Ook zijn verschillende visies en 
zienswijzen kenmerkend voor de rampenbestrijdingsorganisatie (Van de Aa & Konijn, 
2001). Deze visies kunnen met elkaar botsen, voor een effectieve samenwerking is het 
van belang dat organisaties op dezelfde lijn zitten wat betreft de visie op het probleem, 
de oplossing en de samenwerking (Van der Aa & Konijn, 2001; De Bruijn & Ten 
Heuvelhof, 2007). Ook hebben professionals binnen organisaties eigen routines en 
werkwijzen, wanneer organisaties samen gaan werken is het van belang van elkaars 
werkwijzen op de hoogte te zijn. Afstemming tussen deze verschillende routines en 
werkwijzen wordt door velen als een belangrijke factor gezien voor het tot stand komen 
van de samenwerking. Deze factoren zijn van invloed op de daadwerkelijke 
totstandkoming van samenwerking in de praktijk. Wanneer er bijvoorbeeld botsende 
visies bestaan op de samenwerking zullen de organisaties moeilijker de stap van fase 
twee naar fase drie kunnen zetten dan wanneer ze volledig op één lijn zitten. De 
volgende hypothesen kunnen worden geformuleerd rondom het gedrag van organisaties: 
 
Hypothese 3: Wanneer er tussen het leidinggevend en uitvoerend niveau binnen en 
tussen de samenwerkende organisaties verschillende visies bestaan op de 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, dan zal de samenwerking in de praktijk 
moeilijker tot stand komen.  
 
Hypothese 4: De verschillende organisatieculturen (politie, brandweer, GHOR, 
gemeenten) en denkkaders en werkwijzen van de professionals binnen deze organisaties, 
zullen het tot stand komen van samenwerking tussen deze organisaties bemoeilijken.   
 
Relaties tussen actoren spelen ook een grote rol bij samenwerking. Hierbij is vertrouwen 
tussen de actoren een belangrijke factor. Er moet immers informatie met elkaar gedeeld 
worden, uitwisselingen worden gedaan, materieel uitgeleend worden etc. Dat doe je niet 
met een organisatie waar je geen vertrouwen in hebt. Ook moeten organisaties taken 
aan elkaar kunnen overlaten en dat gebeurt alleen wanneer er een stevige 
vertrouwensbasis is. Tevens is er bij grensoverschrijdende samenwerking sprake van 
samenwerking met een ander land, in dit geval Duitsland. Een goede vertrouwensrelatie 
tussen deze twee landen en de organisaties uit deze landen is van groot belang voor het 
tot stand komen van de grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk. De factor 
vertrouwen is aldus van groot belang voor het verklaren van de overgang van fase twee 
naar fase drie bij samenwerking.  
 
Hypothese 5: Hoe groter het vertrouwen tussen de actoren binnen het netwerk van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen is, des te sneller en gemakkelijker zullen 
organisaties overgaan tot fase drie in de samenwerking.  
 
 
Of deze verwachtingen ook daadwerkelijk kloppen zal empirisch onderzoek moeten 
uitwijzen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de methode en technieken die 
gehanteerd zijn voor het empirisch onderzoek.  
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3. Methoden en technieken 
 

3.1 Inleiding 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek en om de 
hypothesen te toetsen heeft er een empirisch onderzoek plaatsgevonden. Dit empirisch 
onderzoek bestond uit een vergelijkende studie tussen de regio’s Drenthe en IJsselland, 
waar grensoverschrijdende samenwerking bij rampen nog nauwelijks in de praktijk 
plaatsvindt, en de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland waar reeds een vruchtbaar 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband bestaat, juist ook in de praktijk. Om deze 
vergelijkende studie te kunnen doen, zijn er interviews gehouden met personen die in 
deze regio’s betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
ongevallen.  
 In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de selectie van de regio’s 
(paragraaf 3.2), de methode van onderzoek en de selectie van respondenten (paragraaf 
3.3) en er zal worden ingegaan op de manier waarop de interviews zijn verwerkt en 
geanalyseerd (paragraaf 3.4). Vervolgens zullen er enkele kanttekeningen bij dit 
onderzoek worden geplaatst (paragraaf 3.5). 

3.2 Selectie regio’s 
Dit onderzoek betreft een vergelijkende studie tussen verschillende regio’s aan de Duitse 
grens. In sommige van deze regio’s is grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
reeds ver ontwikkeld, terwijl er in andere regio’s nog nauwelijks grensoverschrijdend 
wordt samengewerkt. Door middel van een casestudy wordt getracht deze verschillen in 
regio’s te verklaren. Hiervoor zijn er twee regio’s geselecteerd waar vrijwel nog geen 
grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk bestaat (IJsselland en Drenthe) en 
twee regio’s waar dit in de praktijk wel veel voorkomt (Twente en Noord-Oost 
Gelderland). Deze regio’s zijn geselecteerd op basis van een analyse van de 
samenwerkingsovereenkomsten die in deze regio’s bestaan voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en op basis van oriënterende gesprekken met personen die 
betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerking in deze regio’s.  
 De regio’s IJsselland en Drenthe zijn geselecteerd, omdat de overeenkomst voor 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen die in oktober 2009 in deze regio’s is 
gesloten in feite het startpunt vormde van deze scriptie. Mijn afstudeerstage vindt plaats 
binnen de gemeente Hardenberg en deze gemeente heeft samen met de gemeente 
Coevorden, Landkreis Grafschaft Bentheim en de veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe 
op 26 oktober 2009 een overeenkomst getekend voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zware ongevallen. In deze regio’s vindt in de praktijk nog 
vrijwel geen grensoverschrijdende samenwerking bij rampen plaats. Omdat men dit wel 
willen verbeteren, is de overeenkomst in oktober 2009 getekend. Er wordt een 
deskundigencommissie gevormd waarin de vertegenwoordigers van de verschillende 
partijen zitting hebben, die hebben de taak om de overeenkomst praktijkgericht uit te 
werken. Op basis van verschillende oriënterende gesprekken met betrokkenen uit deze 
regio’s bleek dat er in de praktijk inderdaad vrijwel nog niets aan grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen wordt gedaan.  
 De regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland zijn onder meer geselecteerd op 
basis van gesprekken met betrokkenen, waaruit bleek dat deze regio’s al een stuk verder 
zijn op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Deze regio’s kunnen gelden 
als ‘best practices’ op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
ongevallen. Ook na een analyse van de verschillende overeenkomsten, 
gemeenschappelijke bijstandsplannen en werkafspraken die er in de vier regio’s bestaan 
met betrekking tot grensoverschrijdende rampenbestrijding, kon geconcludeerd worden 
dat de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland op dit gebied een stuk verder zijn. 
Tevens kwam de regio Zuid-Limburg in de gesprekken een aantal keren naar voren als 
een regio waar een goede en praktijkgerichte grensoverschrijdende samenwerking 
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bestaat. Deze regio wordt in dit onderzoek echter niet meegenomen in de vergelijking 
omdat deze regio weer in een heel ander gebied ligt. Het is juist interessant om te kijken 
hoe het kan dat regio’s die allemaal aan hetzelfde gebied met Duitsland grenzen (alle 
vier de geselecteerde regio’s hebben bijvoorbeeld een overeenkomst met de Landkreis 
Grafschaft Bentheim) zo verschillend zijn in de samenwerking die er met deze Duitse 
grensregio’s bestaat. Tevens liet het tijdsbestek van dit onderzoek het simpelweg niet toe 
dat er nog een regio in de vergelijking werd meegenomen.  
 
Afbeelding 1: de vier geselecteerde regio’s IJsselland, Drenthe, Twente en Noord-Oost 
Gelderland (Wikipedia, 2010).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de verschillen tussen de regio’s en de manier waarop er 
grensoverschrijdend samen wordt gewerkt, zijn deze vier regio’s geselecteerd. Om 
verwarring te voorkomen moet er gezegd worden dat de regio’s waaraan ik refereer niet 
per definitie alleen de veiligheidsregio’s zijn. De namen die ik voor de regio’s hanteer zijn 
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wel gelijk aan die van de veiligheidsregio’s, maar in mijn onderzoek betrek ik ook 
gemeenten en de operationele hulpverleningsdiensten uit de betreffende regio’s. Ik 
onderzoek dus niet de veiligheidsregio’s maar de grensregio’s (bijvoorbeeld niet de 
veiligheidsregio Twente maar de grensregio Twente). De veiligheidsregio’s zijn uiteraard 
een belangrijke partner bij grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zijn ook 
geïnterviewd, zij zijn echter niet het object van onderzoek. Met de regio’s bedoel ik hier 
de grensregio’s en in welke mate er in deze grensregio’s wordt samengewerkt met de 
Duitse buren bij ongevallen en rampen.  

3.3 Methode van onderzoek 

3.3.1 Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van een casestudy waarbij er 
verschillende cases, in dit geval de verschillende regio’s, met elkaar vergeleken worden. 
Binnen deze methode van de casestudy is gekozen voor een kwalitatief onderzoek door 
middel van interviews. Op deze wijze kan er dieper ingegaan worden op de visies die de 
verschillende organisaties hebben op deze vorm van samenwerking. Ook kan er door 
middel van interviews dieper worden ingegaan op verschillende factoren die een rol 
spelen bij samenwerking. Op deze wijze kan gekeken worden in welke mate deze 
factoren een rol spelen bij de grensoverschrijdende samenwerking en de totstandkoming 
hiervan. Tevens heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden. Hiervoor zijn de 
samenwerkingsoverkomsten voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
ongevallen die in de vier regio’s bestaan, geanalyseerd. Op deze wijze kon gekeken 
worden wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de samenwerkingsovereenkomsten 
die in deze regio’s bestaan, wat tevens van belang is voor het vergelijkend onderzoek. 
Daarnaast is het gemeenschappelijk bijstandsplan dat de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland hebben met Duitsland, geanalyseerd. Hierin staan de concrete afspraken voor 
bijstand die tussen deze regio’s zijn gemaakt. In de regio’s IJsselland en Drenthe bestaat 
een dergelijk gemeenschappelijk bijstandsplan nog niet. Omdat deze wel moet worden 
ontwikkeld door de deskundigencommissie leek het mij van belang om te kijken hoe dat 
in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland is aangepakt en welke afspraken daar 
concreet zijn gemaakt.  

Er is niet gekozen voor de methode van bijvoorbeeld een enquête omdat deze 
methode minder de mogelijkheid biedt om het ‘hoe’ en ‘waarom’ te achterhalen. Voor dit 
onderzoek is het juist van belang de visies en percepties van de verschillende 
samenwerkende partners op de grensoverschrijdende samenwerking te achterhalen, 
daarvoor biedt een enquête onvoldoende ruimte. Door de methode van interviewen te 
hanteren, kon er dieper worden ingegaan op de achterliggende visies, percepties en 
ideeën die de betrokkenen van de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
hebben. Op deze manier kon er gekeken worden welke factoren een rol spelen bij het tot 
stand komen van deze vorm van samenwerking. Ook biedt het interview de mogelijkheid 
om door te vragen wanneer daar aanleiding voor is. Door middel van het interview kon 
gedetailleerde informatie verkregen worden over de samenwerking zelf (feitelijk), de 
perceptie van de samenwerking, de perceptie van andere actoren, de relaties met andere 
organisaties en de visies op de samenwerking. Enkele van deze gegevens waren al 
vastgesteld door onder andere documentenonderzoek van de bestaande 
samenwerkingsverbanden. Echter, om de visies en percepties van de actoren op de 
samenwerking te achterhalen is de methode van interviews het meest geschikt. Er is 
tevens niet gekozen voor de methode van non-participerende observatie, omdat 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen geen deel uitmaakt van het dagelijkse 
takenpakket van de organisaties. Wanneer bijvoorbeeld een politieman, brandweerman 
of een ambtenaar openbare orde en veiligheid zijn dagelijks werk verricht, dan zal slechts 
een heel klein deel daarvan betrekking hebben op grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen. Daarom is deze onderzoeksmethode geen bruikbare methode om gegevens 
te achterhalen met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking bij rampen.  

Voor de interviews is gekozen voor een half-gestructureerde opzet; dat wil zeggen 
dat er per geïnterviewde dezelfde vragen gesteld zijn maar wanneer er aanleiding voor 
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was, kon er ook worden doorgevraagd op een bepaald aspect. Op deze manier kon er 
dieper worden ingegaan op de antwoorden van de geïnterviewden. Er zijn eerst 
voornamelijk gesloten vragen gesteld om te voorkomen dat de vraag een sturend 
element bevatte en om de geïnterviewde geheel de gelegenheid te bieden zijn eigen 
mening en visie te geven. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is: “Vindt u dat er 
sprake is van verschillende organisatieculturen?”, in plaats van “Welke invloed hebben 
volgens u de verschillende organisatieculturen?”. In de eerste vraag wordt de 
geïnterviewde volledig de ruimte geboden om zijn mening te geven. Sommigen zullen 
grote verschillen zien in organisatieculturen terwijl anderen dit misschien wel mee vinden 
vallen. De tweede vraag is al sturend en daarbij ga je er als interviewer al van uit dat de 
respondent wel zal vinden dat er een groot verschil zit in de organisatieculturen. Dat is 
de reden dat er gekozen is om eerst een gesloten vraag te stellen, waar vervolgens 
dieper op in werd gegaan door middel van open vragen. Dan werd er bijvoorbeeld 
gevraagd naar welke invloed deze verschillen volgens de respondent op de 
samenwerking hadden. Voor een overzicht van de interviewvragen verwijs ik naar bijlage 
2. 

De interviews hebben allemaal plaatsgevonden op de kantoren van de 
respondenten. Het feit dat de respondenten in hun eigen omgeving zaten, heeft er 
wellicht voor gezorgd dat de geïnterviewden meer op hun gemak waren, wat kan 
bijdragen aan de kwaliteit van de interviews. De interviews zijn opgenomen met een 
recorder zodat ze later uitgewerkt konden worden. Vóór de aanvang van elk interview is 
nadrukkelijk toestemming gevraagd om het interview op te nemen. Hier had niemand 
bezwaar tegen. Tijdens de interviews zijn er aantekeningen gemaakt zodat deze bij het 
uitwerken ook als hulpmiddel konden dienen. De interviews zijn elke keer zo snel 
mogelijk na het interview op de computer uitgewerkt, omdat het gesprek dan nog ‘vers’ 
in het geheugen zit. De interviews zijn niet exact per vraag uitgewerkt, maar per aspect. 
De interviews waren namelijk gestructureerd aan de hand van verschillende aspecten 
zoals visies, percepties kosten-baten, percepties prioriteiten en organisatieculturen. Bij 
de uitwerkingen is onder elk van deze kopjes een gedetailleerde samenvatting gegeven 
van de antwoorden van de geïnterviewde. Hoe deze verder zijn verwerkt en geanalyseerd 
wordt beschreven in paragraaf 3.4. 

3.3.2 Selectie respondenten 
Nu duidelijk is waarom juist deze vier regio’s zijn geselecteerd, wordt er dieper ingegaan 
op de verschillende partijen die binnen deze regio’s die zijn geïnterviewd. Hiervoor is de 
formele overeenkomst die in oktober 2009 is getekend, als uitgangspunt genomen voor 
het selecteren van de partijen die geïnterviewd dienen te worden in de regio’s IJsselland 
en Drenthe. In het geval van de overeenkomst die in oktober 2009 is gesloten, zijn de 
belangrijkste partijen de gemeenten Coevorden en Hardenberg, de veiligheidsregio’s 
Drenthe en IJsselland en Landkreis Grafschaft Bentheim. Van elk van deze partijen is de 
persoon geïnterviewd die betrokken is (geweest) bij het opzetten van deze overeenkomst 
en die zich nu bezighouden met de praktijkuitwerking ervan. In de 
deskundigencommissie zitten echter ook vertegenwoordigers van de politie, de 
brandweer en de GHOR uit de betreffende regio’s. Deze zijn ook belangrijk voor dit 
onderzoek om te interviewen, omdat het van groot belang is om te onderzoeken hoe er 
op operationeel niveau tegen deze vorm van samenwerking wordt aangekeken en wat de 
percepties hiervan zijn. Om ook het operationele niveau vertegenwoordigd te hebben, 
zijn de brandweercommandanten van de gemeenten Hardenberg en Coevorden 
geïnterviewd, een GHOR-medewerker van de veiligheidsregio IJsselland en de teamchef 
van de politie Hardenberg wat valt onder politie IJsselland. Op deze wijze kon er ook 
inzicht verkregen worden hoe er op operationeel niveau tegen deze vorm van 
samenwerking wordt aangekeken. Er is niet voor gekozen om bijvoorbeeld 
brandweermensen uit het korps zelf te interviewen, omdat zij dit vaak als vrijwilliger 
doen en daarnaast nog gewoon een andere baan hebben. Grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen is aldus iets waar zij zich vrijwel niet mee bezig houden. In 
sommige gevallen alleen wanneer er een inzetoefening met Duitsland plaatsvindt, of 
wanneer er zich iets voordoet in de praktijk. Dit gebeurt echter heel weinig en maar 
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weinig mensen uit het korps zelf hebben überhaupt te maken met grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen. Daarom is er voor gekozen om de brandweercommandanten 
te interviewen, omdat zij zich wel meer bezig houden met grensoverschrijdende 
samenwerking. Het operationele niveau kan hier aldus worden opgevat als de brandweer, 
politie en GHOR en daarbinnen zijn de personen geïnterviewd die zich het meeste met 
grensoverschrijdende samenwerking bezighouden.  
 In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland is geprobeerd om de personen van 
gelijke organisaties te spreken als in de regio’s Drenthe en IJsselland, om zo een goede 
vergelijking te kunnen maken. Er zijn daarom interviews gehouden met de betrokkene 
van de veiligheidsregio Twente, de ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) van de 
gemeente Winterswijk en de brandweercommandant van de gemeente Winterswijk. Deze 
gemeente valt onder de regio Noord-Oost Gelderland en heeft als meest oostelijke 
gemeente in deze regio erg veel te maken met Duitsland.  In deze regio’s heeft de GHOR 
zich gebundeld in de Kring Oostelijke Regio’s (KOR). De GHOR uit deze regio’s werken 
aldus samen met de GHOR uit de buurregio’s. Bij de politie zie je eenzelfde principe 
ontstaan, waarbij er een coördinator grensoverschrijdende samenwerking is voor 
meerdere politieregio’s. Deze personen van de GHOR en de politie zijn tevens 
geïnterviewd waardoor er ook in deze regio’s inzicht verkregen kon worden in het 
operationele niveau. Er stond een interview gepland met een medewerker van de 
veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, echter vanwege ziekte van deze persoon kon dit 
interview helaas niet meer door gaan. Daarom is er uiteindelijk geen interview meer 
gehouden bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Echter, omdat er voldoende 
andere respondenten van organisaties in deze regio zijn geïnterviewd, vormt dit geen 
groot probleem voor dit onderzoek.  

De selectie van respondenten is met name gemaakt op basis van gesprekken en 
e-mails met betrokken personen, waarin namen genoemd werden van personen die een 
grote rol spelen bij grensoverschrijdende rampenbestrijding. Zo heb ik via de 
contactpersonen bij de veiligheidsregio’s Twente en Noord-Oost Gelderland de 
contactgegevens van de betrokken personen bij de politie, brandweer, GHOR en 
gemeenten in die regio’s verkregen. Er is gekozen voor een aanpak waarbij het 
perspectief ligt op de Nederlandse kant van de samenwerking. Dat wil zeggen dat er aan 
Duitse kant geen interviews gehouden zijn met de politie, brandweer en de GHOR-
equivalent uit de verschillende Kreisen. Om toch een input van de Duitse kant te hebben, 
is er een interview gehouden met de vertegenwoordiger van Landkreis Grafschaft 
Bentheim, die ook zeer nauw betrokken is bij de overeenkomst die in oktober 2009 is 
getekend. Tevens is er een interview gehouden met de brandweercommandant van de 
Ortsgemeinde Wilsum, die met de brandweer van de gemeente Hardenberg een 
overeenkomst heeft. Op deze wijze is er ook aan Duitse zijde een input vanuit de 
operationele kant. Dit interview heeft echter telefonisch plaatsgevonden, omdat het voor 
deze respondent niet meer mogelijk was om een afspraak te plannen waarbij het 
interview persoonlijk afgenomen kon worden.  

In de volgende tabel staan de geselecteerde respondenten per twee regio’s 
weergegeven.  

 
Tabel 3: overzicht van de geselecteerde respondenten 

 Regio’s IJsselland en Drenthe Regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland 

Veiligheidsregio’s Medewerkers Veiligheidsregio’s 
IJsselland en Drenthe 

Medewerker Veiligheidsregio Twente 

Gemeente(n) AOV-ers Gemeenten Hardenberg en 
Coevorden 

AOV-er Gemeente Winterswijk 

Brandweer Brandweercommandanten Hardenberg 
en Coevorden 

Brandweercommandant Winterswijk 

GHOR GHOR-medewerker IJsselland GHOR-medewerker Kring Oostelijke 
Regio’s 

Politie Politiechef Hardenberg, politieregio 
IJsselland 

Coördinator Interregionaal Bureau 
Internationale Betrekkingen ( I.B.I.B.) 
Politieregio's Gelderland-Midden, 
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Zoals uit de tabel blijkt, is er een tweedeling gemaakt: enerzijds de regio’s waar in de 
praktijk nog vrijwel geen grensoverschrijdende samenwerking bij rampen bestaat 
(IJsselland en Drenthe) en anderzijds de regio’s waar wel praktijkgerichte 
grensoverschrijdende samenwerking bestaat (Twente en Noord-Oost Gelderland). Van 
elk van deze regio’s zijn de betrokken personen bij de veiligheidsregio’s geïnterviewd. 
Tevens zijn de ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV) van een aantal 
grensgemeenten in deze regio’s geïnterviewd. In de regio Drenthe is de AOV-er van de 
gemeente Coevorden geïnterviewd, alsmede de voormalig AOV-er van de gemeente 
Coevorden. Deze laatste heeft nu een andere functie binnen de gemeente Coevorden, 
maar is zeer nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het convenant en 
vond ik daarom ook relevant om te interviewen. Uit de regio IJsselland is de AOV-er van 
de gemeente Hardenberg geïnterviewd. Tevens is de AOV-er van de gemeente 
Winterswijk geïnterviewd, dit is de meest oostelijke gemeente van de regio Noord-Oost 
Gelderland. Om ook de operationele kant vertegenwoordigd te hebben, zijn er in de vier 
regio’s de betrokken personen bij de brandweer, de GHOR en de politie geïnterviewd. 
Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zijn aldus een belangrijke partij om te interviewen. Aan 
Duitse zijde is de vertegenwoordiger van de Landkreis Grafschaft Bentheim geïnterviewd 
alsmede de brandweercommandant van de Ortsgemeinde Wilsum. In totaal zijn er 
zestien interviews afgenomen.  

3.4 Methode van analyse 
In dit hoofdstuk is al ingegaan op de interviews en de manier waarop ze gehouden zijn. 
In deze paragraaf zal nader in worden gegaan op de manier waarop de interviews zijn 
uitgewerkt en geanalyseerd.  
 De interviews zijn allereerst in Word uitgewerkt per aspect. Deze aspecten hangen 
samen met de aspecten die naar voren kwamen uit de theorie en op basis waarvan de 
hypothesen geformuleerd zijn. De aspecten waarnaar de interviews gestructureerd en 
uitgewerkt zijn, zijn de volgende: algemeen/inleidend, motieven samenwerking, 
perceptie kosten-baten, perceptie prioriteit, visies binnen en tussen organisaties, 
organisatieculturen en vertrouwen tussen organisaties. Deze aspecten houden direct 
verband met de hypothesen die in het vorige hoofdstuk geformuleerd zijn; op deze 
manier konden deze hypothesen aan de praktijk getoetst worden. 

De eerste verwerking van de interviews is gedaan door middel van een 
Excelbestand waarin een schema is gemaakt waar verticaal alle personen die zijn 
geïnterviewd zijn genoteerd en horizontaal bovengenoemde aspecten. Vervolgens kon 
per aspect in trefwoorden weergegeven worden wat de respondent erover gezegd had. 
Op deze manier ontstond er een overzicht wat iedere respondent per aspect geantwoord 
had en kon er geanalyseerd worden wat de verschillen en/of overeenkomsten in de 
antwoorden waren. Vervolgens is er een ander schema gemaakt waar verticaal de 
verschillende regio’s genoteerd staan en horizontaal wederom bovengenoemde aspecten. 
Er is gekeken wat de respondenten uit dezelfde regio op ieder aspect hebben geantwoord 
en dit is wederom in trefwoorden in het Excelbestand genoteerd. Op deze wijze kon er 
gekeken worden of er binnen een regio overeenkomsten of juist grote verschillen 
bestonden, maar nog belangrijker: er kon een vergelijking gemaakt worden tussen de 
verschillende regio’s. 
 Aan de hand van deze resultaten kunnen de hypothesen die in hoofdstuk 2 
geformuleerd zijn, weerlegd of bevestigd worden. Tevens kan er door middel van de 
verkregen data antwoord gegeven worden op de deelvragen en op de onderzoeksvraag. 

Gelderland-Zuid, Noord- en Oost 
Gelderland, Twente en IJsselland  

Duitse partij Vertegenwoordiger Landkreis 
Grafschaft Bentheim 

Vertegenwoordiger Landkreis Grafschaft 
Bentheim 

Operationele kant 
Duitsland 

Brandweercommandant Samtgemeinde 
Uelsen 
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Het volgende hoofdstuk zal de resultaten van het empirisch onderzoek behandelen en 
vervolgens zullen de conclusies aan bod komen.   

3.5 Kanttekeningen bij het onderzoek 
Er zijn bij dit onderzoek en de onderzoeksmethode ook een aantal kanttekeningen te 
plaatsen. Deze worden in deze paragraaf besproken.  
 Een eerste kanttekening betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Er is 
een beperkt aantal regio’s en respondenten geselecteerd. Er is met zestien respondenten 
gesproken waarvan de meerderheid uit de regio’s IJsselland en Drenthe. Voor een 
vollediger vergelijking en betere generaliseerbaarheid van het onderzoek zou het wellicht 
beter zijn om alle grensregio’s te onderzoeken (van Groningen tot Limburg). Op deze 
manier kan gekeken worden in hoeverre de factoren die uit dit onderzoek naar voren zijn 
gekomen daadwerkelijk een grote rol spelen, ook in andere regio’s. Daarnaast zou een 
onderzoek van een dergelijke grote omvang een meer solide basis bieden waardoor de 
conclusies meer gefundeerd zijn.  
 Daarnaast kan een kanttekening worden geplaatst bij de selectie van de 
respondenten. De respondenten zijn geselecteerd omdat zij zich binnen de organisatie 
het meeste bezighielden met grensoverschrijdende samenwerking. Hierdoor is met name 
gesproken met de mensen die zich meer op leidinggevend niveau of op het niveau van 
beleid zitten (zoals de brandweercommandant of de veiligheidsconsulent) en niet de 
mensen die echt op het uitvoerende niveau zitten, zoals de brandweermensen op de 
auto. Dit komt ook omdat grensoverschrijdende samenwerking maar een heel klein deel 
van de dagelijkse taken van personen op uitvoerend niveau uitmaakt en omdat 
bijvoorbeeld bij de brandweer het korps ook grotendeels uit vrijwilligers bestaat. Echter, 
toch is de hypothese over verschillen in visies tussen uitvoerend en leidinggevend niveau 
hierdoor in feite eenzijdig onderzocht. Vervolgonderzoek zou zich daarom ook kunnen 
richten op de mensen die echt op uitvoerend niveau zitten zoals de politieman op straat 
of de brandweerman op de auto. Op deze wijze kan een vollediger beeld verkregen 
worden van de percepties en visies van deze mensen op grensoverschrijdende 
samenwerking.  
 Ten slotte kan een kanttekening worden geplaatst bij de vraagstelling en 
begrippen in de interviews. Uit de interviews is gebleken dat sommige begrippen niet 
helder genoeg gedefinieerd waren of dat begrippen voor verschillende mensen 
verschillende betekenissen hebben zoals het begrip ‘visie’. Bij de vragen over relaties en 
vertrouwen is gemerkt dat de respondenten niet gauw direct antwoorden dat ze iemand 
niet vertrouwen of dat er slechte relaties zijn. Dit schemert meer impliciet door in het 
interview en daarom kan getwijfeld worden aan de waarde van de data die hierbij naar 
voren is gekomen. Dit komt omdat het te maken heeft met interpretaties die ik maak van 
andere antwoorden. Omdat er bij de vraag over relaties en vertrouwen niet direct werd 
geantwoord, maar in sommige andere delen van het interview wel degelijk bleek dat er 
spanningen of andere kwesties speelden, heb ik dat op die manier geïnterpreteerd. Het is 
daarom niet per definitie een direct antwoord van de respondent, als wel impliciet door 
de interviews doorgeschemerd en door mij op die wijze geïnterpreteerd.  
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4. Praktijkbevindingen regio’s IJsselland en Drenthe  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de empirische resultaten van het onderzoek. Er zal  
worden ingegaan op de praktijkbevindingen in de regio’s IJsselland en Drenthe. Voor 
deze regio’s wordt besproken wat de resultaten zijn met betrekking tot de praktijk van 
grensoverschrijdende samenwerking en de factoren die deze samenwerking beïnvloeden.  

Allereerst worden er voor de verschillende regio’s de bestaande afspraken met 
betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking uiteengezet. Vervolgens wordt er 
ingegaan op de verschillende aspecten die zijn onderzocht. Voor de verschillende regio’s 
zal worden aangegeven wat de resultaten zijn per aspect. Aan het einde van de 
bespreking zal een deelconclusie volgen waarin een kort overzicht wordt gegeven van de 
belangrijkste bevindingen in deze regio’s.   

4.2 Bestaande grensoverschrijdende activiteiten en afspraken 
In de regio’s IJsselland en Drenthe bestaan verschillende convenanten voor 
grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen convenanten die gericht zijn op samenwerking bij rampen en grootschalige 
ongevallen en convenanten die gericht zijn op samenwerking op kleinschaliger niveau en 
basiszorg.  

Zoals reeds in vorige hoofdstukken geïntroduceerd, is in de regio’s IJsselland en 
Drenthe op 26 oktober 2009 een convenant getekend voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en ongevallen. Deze samenwerking is nog niet operationeel en 
bestaat vooralsnog alleen op papier. Het is de bedoeling dat er een 
deskundigencommissie gevormd wordt die binnen twee jaar na ondertekening het 
convenant praktijkgericht gaat uitwerken en een gemeenschappelijk bijstandsplan gaat 
opstellen voor de grensoverschrijdende inzet bij grootschalige rampen en zware 
ongevallen. De deskundigencommissie is tot op heden nog niet bij elkaar gekomen. 
Verschillende betrokkenen uit deze regio’s gaven aan dat er nog geen bericht is geweest 
over een bijeenkomst van de deskundigencommissie.  
 In het convenant voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en 
grootschalige ongevallen zijn de verschillende disciplines (brandweer, GHOR, politie en 
gemeenten) betrokken. Echter, een aantal van deze disciplines heeft ook nog aparte 
afspraken gemaakt met Duitsland voor grensoverschrijdende samenwerking.  
 De brandweer Hardenberg, wat valt onder de regio IJsselland, heeft een 
convenant met de brandweer in de Samtgemeinde Uelsen en de Ortsgemeinde Wilsum. 
Dit convenant is meer gericht op basis brandweerzorg en op incidenten op een wat 
kleinere schaal. Dit convenant is op 21 maart 2002 getekend. In de praktijk vindt 
operationele samenwerking tussen deze brandweerkorpsen weinig plaats. De 
brandweercommandant van Hardenberg, Martin Cuperus, gaf aan dat de samenwerking 
vooral symbolisch en informeel van aard is: “Informeel contact is heel belangrijk. Als wij 
bijvoorbeeld een nieuwe auto hebben dan rijden we daar wel eens langs om het te laten 
zien. Het is heel weinig echte samenwerking, maar vooral informeel, zorgen dat je elkaar 
kent.” (Cuperus, interview 9, 2010) De bedoeling is dat er tussen de brandweerkorpsen 
één maal per jaar wordt geoefend, het ene jaar in Nederland en het andere jaar in 
Duitsland. Dit komt nog niet goed van de grond. Martin Cuperus geeft aan dat dat vooral 
ligt aan de Duitse brandweer, omdat hun organisatie minder professioneel is opgezet en 
zij meer moeite hebben om een grote oefening te organiseren. Martin Cuperus: “Dat ligt 
ook aan een verschil in capaciteit. Ik zit hier met 150 mensen dus ik heb daar wel aparte 
mensen voor. Mensen die heel specifiek met opleiden en oefenen bezig zijn. Dat hebben 
ze in Uelsen en Wilsum niet.” (Cuperus, interview 9, 2010) 
 De brandweer van Coevorden, wat onder de regio Drenthe valt, heeft afspraken 
gemaakt met de brandweer in Emlichheim. Deze overeenkomst is op 11 september 2005 
ondertekend door de gemeenten Coevorden en Emlichheim en geldt alleen voor het 
grondgebied van beide gemeenten. Er is overeengekomen dat de brandweerkorpsen 
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elkaar kunnen bijstaan in geval van brand of andere calamiteiten. Tevens is er 
afgesproken om geen kosten bij elkaar in rekening te brengen en dat de commandanten 
van beide korpsen tenminste één maal per jaar bijeenkomen (Overeenkomst Coevorden-
Emlichheim, 2005). De brandweercommandant uit Coevorden, Folkert Sinnema, gaf aan 
dat deze overeenkomst met name tot stand is gekomen vanwege het Europark, een 
industrieterrein dat zowel op Nederlands als op Duits grondgebied ligt. Daarnaast bevindt 
zich binnen de Samtgemeinde Emlichheim een afvalverbrandingsinstallatie, wat voor de 
brandweer nog meer urgentie gaf om goede afspraken te maken. De oorspronkelijke 
samenwerking tussen Emlichheim en Coevorden bestaat al wel langer, die dateert nog 
van voor de gemeentelijke herindeling van januari 1998. Het was een mondelinge 
afspraak tussen de toenmalige commandanten van Coevorden en Emlichheim en later is 
dat geformaliseerd in een overeenkomst. Met de komst van de afvalverbrander en het 
Europark werd de noodzaak voor een formele samenwerking dringender en werd er aldus 
een convenant afgesloten (Sinnema, interview 1, 2010). Er komen regelmatig incidenten 
voor bij de vuilverbrandingsinstallatie en op het Europark en er wordt in de praktijk ook 
bijstand ingeroepen door Duitsland. De Nederlandse brandweer is sneller ter plaatse bij 
de vuilverbrandingsinstallatie dan de Duitse brandweer. Er is afgesproken dat in het 
geval van een incident zowel de Nederlandse als Duitse brandweer wordt gealarmeerd en 
dat er vanaf beide zijden wordt aangereden. Daarnaast wordt er één keer per jaar 
geoefend, het ene jaar op Duits grondgebied en het andere jaar op Nederlands 
grondgebied. Deze oefening wordt georganiseerd door het land waar het dat jaar 
plaatsvindt, die heeft de leiding en bepaalt wat er gaat gebeuren. Folkert Sinnema: “Dit 
gaat tot nu toe nog altijd goed, het is nooit dat een ander het laat afweten. De 
oefeningen zijn ook goed om elkaars gebied te kennen en met elkaar in gesprek te 
blijven.” (Sinnema, interview 1, 2010). In tegenstelling tot de brandweer in Hardenberg 
is er in Coevorden dus meer sprake van operationele samenwerking waarbij ook het 
oefenen jaarlijks wordt gedaan. Dit kan te maken hebben met het hogere urgentiegevoel 
in Coevorden en Emlichheim vanwege een grensoverschrijdend industrieterrein en de 
vuilverbrandingsinstallatie.  
 Voor de politie liggen er landelijke afspraken voor grensoverschrijdende 
samenwerking. Op 2 maart 2005 is het Verdrag van Enschede voor grensoverschrijdende 
justitiële en politiële samenwerking tussen Nederland en Duitsland tot stand gekomen, 
waarmee er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot grensoverschrijdende 
samenwerking tussen Nederlandse en Duitse politiediensten. Dit verdrag is voornamelijk 
gericht op het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit maar maakt het ook 
mogelijk dat de politie gezamenlijk middelen en materieel inzet voor het handhaven van 
de openbare orde en veiligheid (Tweede Kamer, 2005: 3). De politie in Hardenberg werkt 
met name samen met de Duitse politie in operationele zaken. Het politieteam 
Hardenberg is het enige team in de politieregio IJsselland dat samenwerkt met Duitsland. 
De medewerkers hebben een cursus grensoverschrijdende samenwerking gehad, waarin 
ook de regelgeving en bevoegdheden in Duitsland zijn toegelicht. Volgens Gonda Bruns, 
de teamchef van de politie Hardenberg is dit echter meer gericht op gezamenlijke 
grensoverschrijdende opsporing en handhaving en niet zozeer op samenwerking bij 
grootschalige rampen. Er worden nooit oefeningen gedaan door de politie Hardenberg 
samen met de Duitse politie (Bruns, interview 4, 2010).  
 De GHOR heeft in de regio’s IJsselland en Drenthe geen aparte formele 
overeenkomsten met de Duitse Rettungsdienst of Notarzt. De GHOR IJsselland gaf aan 
wel aparte informele werkafspraken te hebben met Duitsland. Er is in deze regio sinds 
zo’n vier jaar sprake van informele grensoverschrijdende samenwerking. Deze 
samenwerking bestaat uit werkafspraken voor wederzijdse geneeskundige bijstand in 
GRIP 1 tot en met GRIP 4 situaties. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale 
Incidentenbestrijding Procedure. Dit is een landelijke afspraak over de opschaling van 
incidenten- en rampenbestrijding voor de professionele hulpverleningsdiensten. De 
procedure voorziet in opschaling op operationeel niveau en op bestuurlijk niveau. GRIP 1 
situaties zijn bijvoorbeeld kleinschalige incidenten maar waar wel afstemming tussen de 
verschillende disciplines nodig is. GRIP 4 is bijvoorbeeld een gemeente-, provincie- of 
landsgrensoverschrijdende ramp of incident met dreiging op uitbreiding en mogelijke 
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schaarste. In dit geval is er een hoge mate van afstemming nodig zowel op operationeel 
als op bestuurlijk niveau en worden er verschillende teams ingericht zoals het Regionaal 
Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). In de praktijk is het nog 
nooit voorgekomen dat de ambulances in de regio IJsselland bijstand hebben verleend 
over de grens. Ook is er nog nooit door Nederland hulp vanuit Duitsland ingeroepen. 
Volgens Lindy Veeneman van de GHOR IJsselland komt dat ook omdat de opkomsttijden 
voor de Duitse ambulances vrij hoog zijn en omdat er in het grensgebied bij Hardenberg 
weinig aan geneeskundig materieel beschikbaar is (Veeneman, interview 2, 2010).  
 Tenslotte hebben de veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe, net als alle andere 
veiligheidsregio’s die aan Duitsland grenzen, afspraken met het Duitse Technisches 
Hilfswerk (THW). De THW is een Duitse rampenbestrijdingsorganisatie. In Duitsland is de 
rampenbestrijding ook ondergebracht bij de THW en niet zozeer alleen bij de brandweer, 
zoals in Nederland wel het geval is. De THW beschikt over zeer specialistisch materieel 
en personeel voor technische hulpverlening, bijvoorbeeld voor de berging van ingestorte 
gebouwen of voor het herstellen van vitale infrastructuren zoals drinkwater- en 
stroomvoorzieningen. In Nederland is dergelijk materieel alleen bij het leger beschikbaar, 
en dan nog niet in de mate waarin de THW het beschikbaar heeft. Het materieel en 
personeel van de THW is ook in het grensgebied gestationeerd waardoor hulp van de 
THW veel sneller aanwezig kan zijn dan bijvoorbeeld hulp uit (het westen van) Nederland 
(Pater, 2007: 17). De THW is onder meer ingezet bij de vuurwerkramp in Enschede in 
2000 en bij een grote stroomstoring in Denekamp in 2003. Op 10 juli 2007 zijn de 
afspraken tussen de Nederlandse grensregio’s en de THW geconcretiseerd. Deze 
afspraken zijn eenzijdig, de THW kan bijstand verlenen in geval van nood. De afspraken 
met de THW bestaan niet in een convenant, maar het is een soort "aanbod", omdat een 
convenant uitgaat van een wederzijdse afspraak, terwijl deze afspraken eenzijdig zijn 
van de THW. Dat ligt aan de positie van de THW in Duitsland; zij kunnen zelf geen hulp 
aanvragen, dus zij kunnen daarvoor ook geen overeenkomst sluiten. Met de THW in 
Niedersachsen is door de regionaal commandanten van de veiligheidsregio’s Groningen, 
Drenthe, IJsselland en Twente wel een soort oorkonde ondertekend bij deze afspraken 
met de THW (Pater, interview 12, 2010). Opvallend is wel dat de betrokkene van de 
veiligheidsregio Drenthe die voor dit onderzoek is geïnterviewd, niets afwist van 
afspraken met de THW.  

Alle betrokkenen uit de regio’s IJsselland en Drenthe gaven aan dat er in deze 
regio’s nog nooit een grootschalige multidisciplinaire grensoverschrijdende oefening is 
geweest.  

4.3 Motieven en doelen grensoverschrijdende samenwerking 

4.3.1 Motieven voor grensoverschrijdende samenwerking 
In het empirisch onderzoek is ook onderzocht wat de belangrijkste motieven voor de 
verschillende organisaties waren om een grensoverschrijdend samenwerkingsverband 
aan te gaan. Tevens is onderzocht waarom de organisaties het noodzakelijk achtten dat 
de grensoverschrijdende samenwerking werd geformaliseerd.  
 In de regio’s IJsselland en Drenthe lag de noodzaak in formalisering van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen met name bij de gemeenten Hardenberg 
en Coevorden. De gemeente Coevorden heeft de hoogste urgentie bij een samenwerking 
met Duitsland op het gebied van rampenbestrijding, vanwege het grensoverschrijdende 
industriegebied Europark. Dit vormde de directe aanleiding voor de gemeente Coevorden 
om hier nadere afspraken over te gaan maken. Ook de vuilverbrandingsinstallatie in 
Emlichheim, die heel dicht tegen Coevorden aanligt, verhoogde de urgentie voor de 
gemeente om op het gebied van grootschalige incidenten- en rampenbestrijding nadere 
afspraken te maken met de Landkreis Grafschaft Bentheim. De voormalig ambtenaar 
openbare orde en veiligheid (AOV) van Coevorden, Jan Buurman, geeft aan dat er vanuit 
de gemeenteraad in Coevorden met de aanleg van het Europark en de oplevering van de 
vuilverbrandingsinstallatie vragen werden gesteld met betrekking tot eventuele 
incidenten en rampen bij het Europark of de vuilverbrander. Er werd gevraagd in 
hoeverre de gemeente Coevorden en de burgemeester hier op voorbereid was en in 
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hoeverre er afspraken waren gemaakt met Duitsland met betrekking tot 
rampenbestrijding in dit gebied (Buurman, interview 6, 2010). De gemeente Coevorden 
heeft dan ook het initiatief genomen tot het opzetten en ondertekenen van een 
convenant voor grensoverschrijdende rampenbestrijding met de Landkreis Grafschaft 
Bentheim. De gemeente Hardenberg grenst ook aan de Landkreis Grafschaft Bentheim 
maar voelde de urgentie minder sterk dan de gemeente Coevorden. Het grensgebied bij 
Hardenberg is een vrij dunbevolkt gebied met weinig risico-objecten. Echter, ervaringen 
met wateroverlast, MKZ en het feit dat zich een kerncentrale in Lingen bevindt, circa 40 
kilometer van Hardenberg, vormden voor de gemeente Hardenberg genoeg aanleiding 
om een convenant met betrekking tot rampenbestrijding af te sluiten. De AOV-er van de 
gemeente Hardenberg, Hans Nieboer, geeft aan dat ze door de gemeente Coevorden 
over de streep zijn getrokken: “We zijn enthousiast gemaakt door de gemeente 
Coevorden die zelf een grote noodzaak ziet vanwege het Europark dat zowel op 
Nederlands als op Duits grondgebied ligt. Dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Bij de 
gemeente Hardenberg was de behoefte minder maar wij zien ook wel de noodzaak van 
een sluitende aanpak langs de grens, dat is eigenlijk een hele logische zaak.” (Nieboer, 
interview 3, 2010).   
 In de regio Drenthe stond de gemeente Coevorden er eigenlijk alleen voor. De 
veiligheidsregio Drenthe zag totaal geen noodzaak in een convenant voor 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen. Echter, de gemeente Coevorden had 
wel een groot belang bij het formaliseren van grensoverschrijdende samenwerking, 
vanwege de zichtbare risico-objecten in en nabij Coevorden. De veiligheidsregio Drenthe 
geeft aan dat ze wel degelijk het belang zien dat Coevorden bij grensoverschrijdende 
samenwerking heeft, maar dat er vanuit de gemeente Coevorden geen druk op hen 
wordt uitgeoefend om op dit gebied meer en beter samen te werken met Duitsland. Jan 
Jorritsma, hoofd van het multidisciplinair veiligheidsbureau van de veiligheidsregio 
Drenthe geeft aan: “Ik heb geen idee waarom men het noodzakelijk achtte om de 
grensoverschrijdende samenwerking te formaliseren. Hier binnen de organisatie bestond 
er geen noodzaak om het te formaliseren, we zijn eigenlijk een beetje meegegaan met 
de andere partijen. […]  Het kwam echt van Coevorden en Hardenberg uit en de regio 
heeft dat voor een deel in de laatste fase ondersteund. Ik snap wel dat Coevorden er 
meer belang en noodzaak bij heeft vanwege het Europark en de vuilverbrander, maar ik 
voel die druk vanuit Coevorden niet.” (Jorritsma, interview 13, 2010). Het feit dat de 
veiligheidsregio Drenthe geen belang had bij een convenant voor grensoverschrijdende 
samenwerking werd ook door andere partijen opgemerkt, onder meer door Henk 
Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland die ook nauw betrokken was bij het 
convenant: “De veiligheidsregio Drenthe had er sowieso geen belang bij en dat snap ik 
niet want die hebben ook een behoorlijk grensgebied. Maar vanuit de provincie Drenthe 
was gezegd dat ze daar geen belang bij hebben, alleen Coevorden had er belang bij. 
Coevorden stond er in Drenthe een beetje alleen voor.” (Schreuders, interview 10, 
2010).  

De aanloop naar de ondertekening van het convenant liep nogal stroef zoals 
bovenstaand ook al laat zien. Alle partijen geven aan dat er nogal wat verwarring en 
onbegrip bestond aan Duitse kant, omdat zij niet begrepen waarom de gemeenten 
Hardenberg en Coevorden ook nog apart bij het convenant betrokken waren. In 
Duitsland ligt rampenbestrijding niet op gemeenteniveau, maar op Kreisniveau. 
Daarnaast was het voor de Landkreis Grafschaft Bentheim nieuw dat grensgemeenten 
nog apart het convenant ondertekenen, want bij de overeenkomst die de Landkreis 
Grafschaft Bentheim heeft met regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland zijn er ook geen 
aparte grensgemeenten die het convenant hebben ondertekend. Zij waren vanuit daar 
aldus gewend om alleen met de regio’s afspraken te maken. Echter, de veiligheidsregio’s 
IJsselland en Drenthe wilden de gemeenten Coevorden en Hardenberg niet voor het 
hoofd stoten omdat zij het convenant hadden geïnitieerd en al het voorwerk al hadden 
gedaan. In de beginfase van het traject van het convenant hebben de veiligheidsregio’s 
zich er dan ook niet veel mee bemoeid. Echter, met de komst van de Wet op de 
veiligheidsregio’s kregen de veiligheidsregio’s een grotere verantwoordelijkheid bij 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De veiligheidsregio heeft namelijk primair een 
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verantwoordelijkheid bij grootschalig optreden bij rampen en grootschalige incidenten. 
Op operationeel niveau ligt het opperbevel bij de burgemeester maar de inzet van 
mensen en materieel ligt bij de veiligheidsregio. De veiligheidsregio’s moesten dus wel 
degelijk betrokken worden bij het convenant voor grensoverschrijdende 
rampenbestrijding. Vanuit Duitsland ontstond hierdoor verwarring omdat ze enerzijds 
met gemeenten aan tafel zaten en anderzijds ook nog met de veiligheidsregio’s 
(Schreuders, interview 10, 2010). Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland: 
“Wederzijds zat er wat onbegrip en spanning. De gemeenten wilden graag verder en 
ervoeren de betrokkenheid van de veiligheidsregio’s als een vertragende factor. Van de 
veiligheidsregio Drenthe zaten ze ook vaak niet aan tafel en ik vanuit IJsselland liep me 
er tegenaan te bemoeien. Enerzijds wilden we wel graag die samenwerking maar er 
moesten een aantal dingen nog goed besproken worden voor we dat convenant gingen 
tekenen.” (Schreuders, interview 10, 2010). De beleidsmedewerker brand- en 
crisisbestrijding van de Landkreis Grafschaft Bentheim, Matthias Woltering, bevestigt dit: 
“We begrepen het eerst niet waarom we met gemeenten én met de veiligheidsregio’s aan 
tafel zaten, maar het is nu geen probleem meer. Het betrof ook een 
bevoegdheidsprobleem, in Nederland liggen de bevoegdheden anders dan hier in 
Duitsland, in Nederland spelen de gemeenten en burgemeesters ook een grotere rol bij 
rampen. Dat was ons in het begin niet helemaal duidelijk.” (Woltering, interview 11, 
2010).  

De belangrijkste motieven voor formalisering van grensoverschrijdende 
samenwerking liggen dus met name in de aanwezigheid van directe risicobronnen in de 
omgeving. De hoogste noodzaak voor grensoverschrijdende samenwerking ligt bij de 
gemeente Coevorden en in iets mindere mate de gemeente Hardenberg. Verder worden 
door de respondenten uit deze regio’s als belangrijke motieven voor formalisering van de 
samenwerking genoemd: de juridische kaders, dat het qua verzekering en kosten goed 
vastgelegd is en dat je kunt profiteren van elkaars professionaliteit en capaciteit.  

4.3.2 Doelen van de grensoverschrijdende samenwerking 
Daarnaast is ook gevraagd wat de respondenten als belangrijkste doelen van de 
samenwerking zien. Opvallend vaak werden als doelen “kennen en gekend worden” en 
“dat je elkaar weet te vinden in het geval van een ramp” genoemd. Dit is opvallend 
omdat de doelen met name op symbolisch vlak liggen en minder op het operationele 
vlak. De doelen hangen met name samen met symbolische en informele contacten, en 
liggen minder op het vlak van operationele voordelen die de samenwerking kan bieden. 
De meerderheid van de respondenten uit deze regio’s zag als belangrijkste doelen van de 
samenwerking aldus kennen en gekend worden, het hebben van goede contacten en 
elkaar weten te vinden. “Elkaar kennen werkt als smeerolie voor samenwerking”,  aldus 
Marinus Anemaet AOV-er van de gemeente Coevorden (Anemaet, interview 5, 2010). 
Ook de brandweercommandant van Coevorden geeft aan dat informele contacten erg 
belangrijk zijn voor de samenwerking omdat je daarmee de basis legt voor de rest. Door 
deze contacten kent men elkaar beter, accepteert men elkaar sneller en dat is goed voor 
de samenwerking (Sinnema, interview 1, 2010). De voormalig AOV-er van de gemeente 
Coevorden, Jan Buurman, deelt deze visie. Volgens hem zorgt het feit dat je elkaar kent 
er ook voor dat je sneller aan het werk kunt met de Duitsers: “Belangrijke doelen zijn dat 
je elkaar goed weet te vinden op de momenten dat het nodig is. Dat je ook gezamenlijk 
een adequate aanpak van een incident hebt. Daarom zijn informele contacten ook heel 
belangrijk om elkaar te kennen. Kennen en gekend worden is heel belangrijk, ook voor 
de Duitsers dan hoef je niet uit te leggen wie je bent maar kun je meteen aan het werk.” 
(Buurman, interview 6, 2010).  

Ook gaf een aantal respondenten aan dat bestuurlijk contact een belangrijk doel is 
van de samenwerking. Marinus Anemaet gaf aan dat het bestuurlijke contact een 
belangrijk doel is van de samenwerking: “Onze burgemeester ziet een hoog 
urgentiebesef in het goed bekend zijn bij de buren en in Duitsland vinden ze dat ook 
belangrijk. […] Informele contacten zijn heel belangrijk om de grensoverschrijdende 
samenwerking warm te houden. Op het moment dat je een afspraak op papier maakt 
maar je investeert vervolgens niet effectief in het persoonlijk contact, dan heb je een 
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leuk stukje papier maar verder niks. Het gaat erom op het moment dat het er toe doet 
dat je elkaar kent en goed kunt samenwerken. Dan moeten de lijnen kort zijn.” 
(Anemaet, interview 5, 2010). Volgens de brandweercommandant van Hardenberg is 
elkaar kennen ook een erg belangrijk doel van de samenwerking maar is het ook van 
belang dat het meer wordt dan alleen dat, dat er ook in de praktijk daadwerkelijk een 
vruchtbare samenwerking ontstaat: “Kennen is echt heel erg belangrijk voor de 
samenwerking. Maar waar we nu ook wat meer aandacht voor moeten hebben is het 
kunnen.” (Cuperus, interview 9, 2010). Het bestuurlijke contact staat bij hem ook hoog 
op het doelenlijstje: “Het bestuurlijke moet ook meer handen en voeten krijgen. Als er nu 
iets aan de hand is net over de grens dan rijden wij er zo heen en dan redden we het 
allemaal wel, maar bestuurlijk weet ik het allemaal nog niet. Dat is heel ingewikkeld, ik 
weet niet of het duidelijk is wie je moet hebben en wie verantwoordelijk is. En of de 
burgemeester van hier de burgemeester net over de grens kent, ik denk het niet.” 

De AOV-er van de gemeente Hardenberg, Hans Nieboer, geeft aan dat het 
belangrijkste doel van de samenwerking is dat je elkaar structureel terzijde kunt staan, 
omdat je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. Zo ontspringt de Vecht in 
Duitsland dus als er hoogwater is heb je daar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
in. Daarnaast gaat er veel jeugd uit Hardenberg in Duitsland uit waardoor je ook 
gezamenlijk een verantwoordelijkheid deelt en daar moet je goede afspraken over maken 
(Nieboer, interview 3, 2010).  

Een ander doel dat door een aantal respondenten werd genoemd is het feit dat je 
door een convenant de bevoegdheden en de juridische kaders duidelijk hebt. Folkert 
Sinnema, de brandweercommandant van Coevorden geeft aan dat een belangrijk doel 
van de samenwerking is dat je een document hebt waar de afspraken over bepaalde 
zaken in vastgelegd zijn. Op die manier biedt het houvast dat er afspraken zijn over 
bijvoorbeeld het hebben van tussenstukken ten behoeve van de verschillen in 
maatvoering van de brandslangen of voor het hebben van een gezamenlijke portofoon 
(Sinnema, interview 1, 2010). De politiechef van Hardenberg, Gonda Bruns, geeft aan 
dat voor de politie een doel van het convenant is dat de bevoegdheden duidelijk zijn 
vastgelegd en dat helder is vastgelegd wat je wel en niet mag in een ander land, zodat 
de mensen die daar aan het werk gaan ook juridisch gedekt zijn (Bruns, interview 4, 
2010). Daarnaast geeft zij aan dat het formeel vastleggen van de samenwerking ervoor 
zorgt dat je nu echt iets kunt verwachten van de andere partijen op het moment dat het 
nodig is: “[…] Dat de intentie is uitgesproken om het samen te doen, dat is erg 
belangrijk. Het zweefde er altijd wel tussendoor maar het is nooit echt uitgesproken. Nu 
is echt de stap genomen om het formeel te regelen en nu mag je ook wat van de ander 
verwachten op het moment dat er iets is.” (Bruns, interview 4, 2010).  

Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland geeft aan dat een belangrijk 
doel van de grensoverschrijdende samenwerking is dat de slagkracht en kwaliteit van 
grootschalig optreden wordt vergroot. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat men meer 
moet beseffen dat in Duitsland ook veel hulp aanwezig is: “Het zou raar zijn als er nu iets 
is en je moet iets helemaal uit Amsterdam weg halen terwijl het in Duitsland vlak over de 
grens ook staat. Maar dat is wel hoe het nu gaat. En dat is ook nog wel een 
aandachtspunt. Men moet meer om zich heen kijken en ook naar Duitsland kijken, dat is 
ook gewoon een buurregio.” (Schreuders, interview 10, 2010). Matthias Woltering van de 
Landkreis Grafschaft Bentheim geeft aan dat in Duitsland ook nog niet bij iedereen het 
besef bestaat dat er gemakkelijk met Nederland samengewerkt kan worden: “Nederland 
is ook een buur, dus wij vonden het goed om daarmee ook afspraken te maken. Maar dat 
is nog niet bij iedereen geland, dat besef dat Nederland ook gewoon een buurregio is en 
dat samenwerking daarmee normaal is.” (Woltering, interview 11, 2010). Daarnaast 
noemt hij het uitbreiden van de capaciteit als doel van de grensoverschrijdende 
samenwerking.  

Jan Jorritsma van de veiligheidsregio Drenthe geeft aan dat hij geen concrete 
doelen van grensoverschrijdende in de regio Drenthe kan bedenken: “Ik heb ooit eens 
uitgezocht wat het doel voor dit gebied en Emmen zou kunnen zijn, want aan beide 
kanten van de grens is het leeg. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren zoals een 
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vliegtuigcrash, maar het was heel moeilijk om echt een doel te bepalen.” (Jorritsma, 
interview 13, 2010).  
 De belangrijkste doelen van grensoverschrijdende samenwerking liggen in deze 
regio’s dus met name op het symbolische vlak. Elkaar kennen en gekend worden waren 
veelgehoorde doelen in deze regio’s. De respondenten gaven in mindere mate doelen aan 
die op operationele samenwerking zijn gericht. Slechts een paar respondenten gaf aan 
dat bijstand verlenen, het uitbreiden van de eigen capaciteit en het verhogen van de 
slagkracht doelen waren van de grensoverschrijdende samenwerking. De respondent van 
de veiligheidsregio Drenthe kon geen concreet doel van grensoverschrijdende 
samenwerking voor de regio Drenthe bedenken.  

4.4 Kosten-baten afweging van grensoverschrijdende samenwerking 
Om te kunnen toetsen in hoeverre kosten en baten het gedrag van organisaties bij een 
samenwerking beïnvloeden, is gevraagd naar wat de organisaties als de belangrijkste 
kosten en baten zagen en hoe dit de samenwerking volgens hen beïnvloedde. In deze 
paragraaf zal worden ingegaan op de kosten-baten afweging die organisaties maken bij 
grensoverschrijdende samenwerking en in hoeverre dit de samenwerking beïnvloedt.  

De voordelen die de respondenten van de verschillende organisaties in de 
grensoverschrijdende samenwerking zagen, hingen veelal samen met de doelen die zij 
aan de samenwerking verbonden. Zo werden als voornaamste voordelen door de 
respondenten genoemd: het profiteren van elkaars capaciteit, sneller contact met de 
mensen in Duitsland, afstemming met Duitsland, het snel organiseren van extra bijstand 
en het gebruik maken van elkaars diensten wat leidt tot kostenbesparing. “Door gebruik 
te maken van elkaars diensten, spreid je de kosten en bezuinig je ook”, aldus de AOV-er 
van de gemeente Coevorden (Anemaet, interview, 2010). Ook het delen van informatie 
en de juiste contacten hebben aan Duitse zijde werden als voordelen genoemd. Hierdoor 
wordt volgens de respondenten de snelheid van handelen vergroot, omdat je direct met 
de juiste persoon om tafel zit.  

Opvallend is dat alleen de brandweercommandanten van Hardenberg en 
Coevorden de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking ook direct op een 
voordeel voor de burgers betrekken. De brandweercommandant van Coevorden, Folkert 
Sinnema, geeft aan: “De burger heeft recht op de snelste hulp en dat kan door deze 
samenwerking bereikt worden. Dat is voor de brandweer heel belangrijk.” (Sinnema, 
interview 1, 2010). Martin Cuperus, de brandweercommandant van Hardenberg, denkt 
hier net zo over: “Het is niet alleen voor ons beter maar ook voor de burger is het beter, 
ze kunnen sneller hulp krijgen.” (Cuperus, interview 9, 2010). Echter, de Duitse 
brandweer is hier nog niet volledig van doordrongen. Martin Cuperus geeft aan dat de 
Duitse brandweer niet wil dat de brandweer van Hardenberg direct gealarmeerd wordt, 
ook al kunnen zij ergens sneller aanwezig zijn. Ook Folkert Sinnema had deze ervaringen 
met de brandweer in Duitsland. Zij wilden niet dat wanneer er bijvoorbeeld iets gebeurt 
bij de vuilverbrander dat de brandweer in Coevorden als eerste gealarmeerd wordt. Dat 
gaat via een omweg van de meldkamer in Nordhorn naar de meldkamer in Assen. De 
brandweer Coevorden kon heel precies aantonen aan de hand van berekeningen dat zij 
sneller ter plaatse kunnen zijn maar toch wilde Duitsland niet dat Coevorden als eerste  
gealarmeerd wordt. De Duitse brandweer houdt heel erg vast aan hun eigen gebied en 
hecht minder waarde aan het tijdsaspect. Volgens Folkert Sinnema denkt de Duitse 
brandweer nog onvoldoende vanuit operationele grenzen maar echt nog vanuit 
gemeente- en landgrenzen (Sinnema, interview 1, 2010). Opvallend is dat Matthias 
Woltering van de Landkreis Grafschaft Bentheim hetzelfde aangeeft. Volgens hem is de 
noodzakelijkheid van een grensoverschrijdende samenwerking nog niet volledig ‘geland’ 
bij de leiding van de operationele hulpverleningsdiensten. Het besef dat 
grensoverschrijdende samenwerking ook een mogelijkheid is, is nog niet volledig in de 
hoofden geïmplementeerd. Het is volgens hem doorslaggevend dat de leiding van de 
politie, brandweer en Rettungsdienst dit bewustzijn hebben. Deze personen dragen door 
hun handelen een grote verantwoordelijkheid en moeten volgens Matthias Woltering de 
grensoverschrijdende bijstand als een verdere optie voor de bestrijding van grootschalige 
ongevallen in overweging nemen (Woltering, interview 11, 2010).  
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Bijna geen enkele respondent zag concrete nadelen in de grensoverschrijdende 
samenwerking. Doordat er in deze regio’s ook weinig grensoverschrijdende 
samenwerking in de praktijk plaatsvindt, ervaren de organisaties ook nog niet de kosten 
ervan. Sommige respondenten konden door gebrek aan concrete ervaringen met 
grensoverschrijdende samenwerking dan ook geen nadelen noemen. Echter, in het 
voortraject van grensoverschrijdende samenwerking wordt ook een investering van 
organisaties gevraagd en daarin maken organisaties ook een kosten-baten afweging 
bijvoorbeeld hoeveel tijd en energie erin gestoken wordt. 

Wanneer we kijken naar de kosten-baten afweging die de organisaties in deze 
regio’s maken bij het aangaan van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, 
kunnen we concluderen dat de kosten-baten afweging voor de meerderheid van de 
organisaties positief is uitgevallen. Vrijwel alle respondenten uit de regio’s IJsselland en 
Drenthe zagen uiteindelijk meer voordelen dan nadelen in grensoverschrijdende 
samenwerkingen en tekenden daarom het convenant. Echter, wanneer het gaat om het 
intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking en het uitwerken van het 
convenant wordt er ook een kosten-baten afweging gemaakt. Dit vraagt immers extra 
investeringen qua tijd, energie en personeel. Alleen de veiligheidsregio Drenthe geeft aan 
dat zij op grond van een kosten-baten afweging geen prioriteit hebben gegeven aan het 
verder uitwerken van de grensoverschrijdende samenwerking. Jan Jorritsma van de 
veiligheidsregio Drenthe geeft aan dat de voordelen van grensoverschrijdende 
samenwerking nog niet overtuigend genoeg zijn om er veel tijd en mankracht in te 
steken. Het is niet zozeer dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, maar dat ze bij de 
veiligheidsregio Drenthe op dit moment nog niet overtuigd zijn van de voordelen en van 
het feit dat ze Duitsland nodig hebben. Jan Jorritsma: “Ik heb eens uitgezocht wat de 
voordelen voor dit gebied en Emmen kunnen zijn. […] In Coevorden ligt echt een 
urgentie met de vuilverbrandingsinstallatie en het Europark. Maar in andere gebieden ligt 
dat veel lastiger, daar heb je niet echt een effectgebied of brongebied, dus heb je die 
Duitsers daar nou zo hard bij nodig? Misschien moet je informatie hebben van Duitsland 
maar je zult toch zelf je hulpverlening en dienstverlening op gang moeten brengen, los 
van Duitsland. Wat heb je dan aan het gemeenschappelijke, ik ben daar zelf nog niet 
achter. Op grond van deze afweging heb ik er dan ook geen prioriteit aan gegeven.” 
(Jorritsma, interview 13, 2010). Dit heeft ook te maken met het feit dat de 
veiligheidsregio Drenthe zich nu primair richt op het op orde brengen van de eigen 
rampen- en crisisorganisatie, een opdracht die zij ook vanuit het Rijk hebben gekregen. 
Daar steken zij momenteel dus alle tijd en energie in.  

Bovenstaand stuk laat al zien dat de veiligheidsregio Drenthe op grond van een 
kosten-baten afweging heeft besloten momenteel geen verdere tijd en energie te steken 
in het verder uitwerken van de grensoverschrijdende samenwerking. De GHOR IJsselland 
geeft aan dat ze geen concrete nadelen in de samenwerking zien, maar er wordt wel 
degelijk een kosten-baten afweging gemaakt. Zo zijn er volgens de GHOR IJsselland voor 
hen weinig voordelen bij deze vorm van samenwerking. Er is in het grensgebied bij 
Hardenberg weinig geneeskundig materieel beschikbaar en de opkomsttijden van de 
Duitse partners zijn erg hoog. Daarnaast is het grensgebied bij Hardenberg dunbevolkt. 
De baten van de samenwerking zijn voor de GHOR IJsselland dus gering. Daarnaast 
vraagt grensoverschrijdende samenwerking altijd kosten qua tijd, geld en mankracht. In 
verhouding met de baten van de samenwerking is de GHOR IJsselland niet bereid 
dergelijke kosten te maken, en geeft daarom ook aan dat verdere afspraken met 
Duitsland geen prioriteit hebben. Er zijn verder geen andere organisaties die concreet 
aangeven op grond van een kosten-baten afweging geen prioriteit te geven aan verdere 
uitwerking van de grensoverschrijdende samenwerking. Vrijwel de meeste organisaties 
geven aan dat voor hen de baten hoger zijn dan de kosten. Echter, de ‘echte’ kosten van 
de samenwerking hebben de organisaties in de regio’s IJsselland en Drenthe nog niet 
ervaren, omdat het in de praktijk nog nauwelijks voorkomt. Dus wanneer de 
samenwerking geïntensiveerd zal worden en er in de praktijk meer investeringen van de 
organisaties zal worden gevraagd, zal deze kosten-baten afweging wellicht anders 
uitpakken. Een aantal respondenten geeft aan dat ze graag in beeld gebracht zien hoe in 
Duitsland de bevoegdheden liggen, dat er afstemming komt, en dat ze daarvoor bereid 
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zijn een investering te doen qua tijd en energie. Zo geven zowel de AOV-er van 
Coevorden als van Hardenberg aan dat ze als groot voordeel zien dat er afstemming 
komt met Duitsland en dat je weet wie op welk niveau eindverantwoordelijke is. De 
kosten-baten afweging van de brandweer van Hardenberg valt ook positief uit. Martin 
Cuperus geeft namelijk aan dat hij het heel belangrijk vindt dat de afspraken meer 
operationeel worden en dat hij daar best in wil investeren qua tijd en energie: “De 
afspraken bestaan voornamelijk op papier. De contacten zijn weinig operationeel, maar 
vooral informeel. Het is meer op het gebied van gezelligheid en elkaar kennen dan op het 
gebied van het operationele verhaal. Maar ik denk wel dat het groeit, nu ook het 
convenant is gesloten. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is en daar wil ik best energie 
in steken.” (Cuperus, interview 9, 2010). De kosten van de grensoverschrijdende 
samenwerking en de verdere uitwerking ervan wegen voor Martin Cuperus aldus niet op 
tegen de baten van deze samenwerking. Volgens Martin Cuperus moet je er nu wel veel 
kosten in steken zoals tijd maar levert dat voor de toekomst weer voordelen op.  

Uit het interview met Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland valt op 
te maken dat hij wel degelijk grote voordelen ziet in het verder ontwikkelen en uitwerken 
van het convenant maar dat de kosten om dat te doen momenteel voor de 
veiligheidsregio IJsselland te hoog zijn. De tijd, energie en mankracht die nodig is voor 
de verdere uitwerking van het convenant en het intensiveren van grensoverschrijdende 
samenwerking, steken zij, net als de veiligheidsregio Drenthe, op dit moment liever in de 
verdere inrichting van de eigen organisatie (Schreuders, interview 10, 2010).  

Er zijn dus een aantal organisaties waar de kosten-baten afweging negatief uitvalt 
waardoor deze organisaties weinig tot geen tijd willen of kunnen steken in de verdere 
ontwikkeling en praktijkuitwerking van het convenant. De veiligheidsregio Drenthe geeft 
expliciet aan dat ze op grond van een kosten-baten afweging momenteel geen prioriteit 
geven aan intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. Hoewel de 
respondent van de veiligheidsregio IJsselland aangeeft dat de baten van 
grensoverschrijdende samenwerking groot kunnen zijn, weegt het momenteel voor hen 
niet op tegen de kosten qua tijd, geld en mankracht dat er in gestoken zou moeten 
worden.  Wellicht verandert deze afweging wanneer de veiligheidsregio’s de interne 
organisaties hebben ingericht en op orde hebben, zodat ze ook meer tijd en energie in 
andere projecten kunnen steken. Wanneer de kosten-baten afweging van beide 
veiligheidsregio’s al negatief uitvalt, is dat niet bevorderlijk voor de verdere 
praktijkuitwerking van het convenant en de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking. Zij zijn namelijk zeer belangrijke partners bij het uitvoeren en 
ontwikkelen van grensoverschrijdende samenwerking. Wanneer zij momenteel meer 
kosten zien dan baten zal de verdere intensivering van de samenwerking 
hoogstwaarschijnlijk stagneren. 

De kosten-baten afweging van organisaties hangt ook samen met de prioriteit die 
organisaties geven aan de samenwerking. In de volgende paragraaf zal nader worden 
ingegaan op de prioriteit die organisaties geven aan grensoverschrijdende 
samenwerking. 

4.5 Prioriteit grensoverschrijdende samenwerking 
De kosten-baten afweging die organisaties maken leidt vaak tot een bepaalde mate van 
prioriteit die organisaties aan de samenwerking geven. Volgens de theorie is de uitkomst 
van de kosten-baten afweging bepalend voor de mate waarin organisaties bereid zijn om 
samen te werken (Leene, 1999). Daarom is ook onderzocht in hoeverre de verschillende 
samenwerkende organisaties prioriteit geven aan grensoverschrijdende samenwerking. 

In de vorige paragraaf is al duidelijk geworden dat de veiligheidsregio Drenthe op 
grond van een kosten-baten afweging op dit moment geen prioriteit geeft aan de 
grensoverschrijdende samenwerking. De veiligheidsregio Drenthe heeft namelijk naar 
aanleiding van een inspectie vanuit het Rijk de opdracht gekregen om eerst de eigen 
crisisorganisatie op orde te brengen. Jan Jorritsma van de veiligheidsregio Drenthe: “Wij 
staan zo’n beetje als minste crisismanagementorganisatie van Nederland te boek, dus 
het heeft eerst prioriteit om de eigen organisatie op orde te brengen. We hebben de 
opdracht om voor eind 2011 een lopende crisisorganisatie te hebben. Dat heeft de 
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urgentie. We behoren tot de zes regio’s waarvan het ministerie hoopt dat we aan de 
verplichtingen kunnen gaan voldoen. Daarom komt de grensoverschrijdende 
samenwerking nu niet in beeld hier” (Jorritsma, interview 13, 2010).   
 Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland geeft eveneens aan dat de 
veiligheidsregio IJsselland op dit moment ook meer prioriteit geeft aan het inrichten en 
op orde brengen van de eigen organisatie: “Wanneer je kijkt naar de uitwerking en 
ontwikkeling van het convenant dan denk ik dat dat gezien de ontwikkelingen binnen de 
veiligheidsregio zelf, dit jaar geen prioriteit heeft. We hebben natuurlijk wel het 
convenant getekend dus het heeft ergens wel prioriteit ook vanuit de directie en het 
bestuur”. (Schreuders, interview 10, 2010). Voor de GHOR IJsselland heeft 
grensoverschrijdende samenwerking een zeer lage prioriteit. De regio IJsselland  grenst 
maar voor een klein deel aan Duitsland, bovendien is dit geen druk bewoond gebied en 
heeft de Duitse partner (Rettungsdienst) weinig geneeskundig materieel beschikbaar. 
“De GHOR IJsselland geeft verdere afspraken met Duitsland op dit moment dan ook geen 
prioriteit”, aldus Lindy Veeneman van de GHOR IJsselland (Veeneman, interview 2, 
2010).  

Voor de gemeente Hardenberg heeft grensoverschrijdende samenwerking bij 
rampen niet een hele hoge prioriteit. Het wordt bijvoorbeeld niet genoemd in de 
coalitiebespreking maar veiligheid is wel één van de speerpunten. Maar prioriteit heeft 
het niet, ook omdat een ramp niet veel gebeurt. Volgens AOV-er Hans Nieboer moet de 
rampenbestrijding en de voorbereiding hierop wel op orde zijn en dat heeft binnen de 
gemeente Hardenberg wel goede aandacht (Nieboer, interview 3, 2010). De brandweer 
en politie in de gemeente Hardenberg geven wel meer prioriteit aan 
grensoverschrijdende samenwerking dan de andere partijen. Echter, voor de politie is dit 
met name gericht op grensoverschrijdende opsporing en handhaving. De brandweer richt 
zich juist meer op incidentenbestrijding en daarom heeft grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen voor hen hoge prioriteit. De brandweercommandant van 
Hardenberg geeft aan dat het volgens hem sowieso prioriteit heeft, dat blijkt alleen al uit 
het feit dat het convenant is getekend. Martin Cuperus: “Alleen hoge prioriteit wil niet 
zeggen dat het allemaal snel gaat, het kost allemaal wel wat tijd. Maar dat levert ook 
weer wat op, al die tijd die je er nu in steekt die levert voor de toekomst weer op dat het 
wat makkelijker gaat”, aldus Martin Cuperus (Cuperus, interview 9, 2010).  Echter, alleen 
het tekenen van een convenant wil niet zeggen dat de verdere uitwerking van deze 
afspraken in de praktijk ook een hoge prioriteit heeft voor de organisaties. Dat blijkt 
onder meer uit bovenstaand stuk waarin verschillende organisaties aangeven geen 
prioriteit te geven aan de uitwerking en intensivering van grensoverschrijdende 
samenwerking terwijl zij het convenant wel hebben ondertekend.  Opvallend is dat de 
brandweercommandant van Coevorden er een zeer lage prioriteit aan geeft, terwijl in 
Coevorden meer zichtbare risicobronnen aanwezig zijn zoals het Europark en de 
vuilverbrandingsinstallatie. Er zijn daar zelfs al een paar keer incidenten geweest waarbij 
gezamenlijk is opgetreden. Echter, dat betekent niet dat grensoverschrijdende 
samenwerking een groot deel van het werk van de brandweer in beslag neemt: “We 
hebben er genoeg werk aan om de eigen organisatie op de been te houden, om adequaat 
geoefend te zijn en te blijven, en te investeren in opleiding. In procenten is dit 99 
procent van de bezigheden, daar heb je je handen méér dan vol aan. 
Grensoverschrijdende samenwerking is dan nog maar één procent van het takenpakket. 
Mocht het een keer voorkomen dan vinden we elkaar wel en zijn we er ook, maar er 
wordt weinig prioriteit gegeven aan de voorbereiding hierop.”  
 De voormalig AOV-er van de gemeente Coevorden, Jan Buurman, geeft aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking vooral qua tijd en mankracht geen prioriteit heeft 
(Buurman, interview 6, 2010). De huidige AOV-er van de gemeente Coevorden, Marinus 
Anemaet, geeft juist aan dat grensoverschrijdende samenwerking wel een hoge prioriteit 
heeft voor de gemeente Coevorden: “Het heeft voor ons wel een prioriteit. Als er nu een 
aanvraag komt vanuit Duitsland dan zal de burgemeester daar zeker alert op reageren. 
Wij doen er alles aan om de samenwerking goed te laten verlopen.” (Anemaet, interview 
5, 2010). Echter, bij een daadwerkelijke aanvraag voor bijstand is de kans groot dat alle 
organisaties daar alert op zullen reageren en ook bijstand zullen verlenen. Dit zegt aldus 
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niet zo heel veel over de prioriteit die de gemeente Coevorden geeft aan de 
voorbereiding op rampen en de verdere praktijkuitwerking van het convenant. 
 Aan Duitse zijde is ook gevraagd in hoeverre de organisaties in Duitsland prioriteit 
geven aan grensoverschrijdende samenwerking. Matthias Woltering van de Landkreis 
Grafschaft Bentheim geeft aan dat politiek gezien grensoverschrijdende samenwerking 
een hoge prioriteit heeft. De momenteel zittende Landrat (de hoogste bestuursambtenaar 
van een Landkreis in Duitsland) vindt grensoverschrijdende samenwerking belangrijk en 
daardoor is het ook weer hoger op de agenda gekomen. Volgens Matthias Woltering is er 
bij prioriteit voor grensoverschrijdende samenwerking altijd sprake van een op en neer 
gaande beweging, de ene keer is er meer aandacht voor en de andere keer wat minder. 
De huidige Landrat staat er dus achter en vindt grensoverschrijdende samenwerking 
belangrijk. Echter, ook in Duitsland moet bezuinigd worden, er is weinig geld beschikbaar 
dus op die manier bezien krijgt het minder prioriteit (Woltering, interview 11, 2010). Ook 
Jan Jorritsma van de veiligheidsregio Drenthe bevestigt dit beeld dat het in Duitsland 
vooral ook politiek belang heeft: “Het viel mij op dat in Duitsland de urgentie met name 
op het politieke vlak lag. Er waren vorig jaar toen wij bezig waren met dat convenant 
landelijke verkiezingen in Duitsland en de Herr Innenminister wilde zo graag in de 
verkiezingsperiode het convenant getekend hebben. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar 
op die manier kon de minister nog even de publiciteit innemen en laten zien dat ze heel 
Europees bezig zijn.” (Jorritsma, interview 13, 2010). De brandweercommandant van 
Ortsgemeinde Wilsum geeft aan dat grensoverschrijdende samenwerking voor de 
brandweer wel een hoge prioriteit heeft, omdat ze daardoor de burgers in het 
grensgebied de snelste hulp kunnen verlenen.  
 Er bestaan aldus grote verschillen in de prioritering die organisaties aan 
grensoverschrijdende samenwerking geven. In deze regio’s geeft de meerderheid van de 
organisaties aan weinig tot geen prioriteit te geven aan grensoverschrijdende 
samenwerking en de verdere praktijkuitwerking van het convenant. Er is ook gevraagd 
naar de percepties van de prioriteit die andere organisaties aan de samenwerking geven. 
Bijna alle respondenten dachten dat de brandweer het meeste prioriteit aan de 
grensoverschrijdende samenwerking geeft, dan de politie en dan de GHOR. Sinnema: 
“Het zijn voornamelijk brandweerinzetten over de grens. De brandweer richt zich 
specifiek op branden, ongevallen en rampenbestrijding. Ik heb nog nooit meegemaakt 
dat er een grensoverschrijdend incident was waar de GHOR een rol in speelde.” 
(Sinnema, interview 1, 2010). 

Ook werd door een aantal respondenten genoemd dat het voor de gemeenten 
Hardenberg en Coevorden wel een hogere prioriteit heeft en dat die er direct belang bij 
hebben. Verschillende respondenten, met name de personen die betrokken waren bij het 
opstellen van het convenant, gaven aan dat volgens hen de veiligheidsregio Drenthe 
weinig tot geen prioriteit geeft aan de samenwerking. Dit beeld komt overeen met wat de 
veiligheidsregio Drenthe zelf ook aangeeft. Jan Jorritsma van de veiligheidsregio Drenthe 
geeft daarnaast ook nog aan dat niemand zich volgens hem eigenaar van de 
overeenkomst voelt en dat hierdoor ook niemand het initiatief neemt tot nadere 
uitwerking van het convenant (Jorritsma, interview 13, 2010).  

De meerderheid van de organisaties geeft aldus weinig tot geen prioriteit aan de 
verdere praktijkuitwerking van het convenant en de intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit zou kunnen verklaren waarom de stap van fase 
twee naar fase drie in de samenwerking niet genomen wordt. Zeker gezien het feit dat 
belangrijke partners uit het samenwerkingsverband, zoals de veiligheidsregio’s en 
gemeenten, aangeven er weinig of geen prioriteit aan te geven. 

4.6 Verschillen in visies tussen leidinggevend en uitvoerend niveau 
Het gedrag van organisaties is een belangrijke factor die van invloed is op samenwerking 
en visies binnen en tussen organisaties spelen daar een belangrijke rol in. Volgens de 
theorie spelen individuen binnen een organisatie ook een grote rol en bepalen zij ook in 
grote mate het gedrag van organisaties. In het empirisch onderzoek is daarom gekeken 
in hoeverre er verschillende visies bestaan tussen het leidinggevende en het uitvoerende 
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niveau op grensoverschrijdende samenwerking en welke invloed dit heeft op de 
samenwerking.  

Een aantal respondenten geeft aan geen verschillen in visies tussen de 
samenwerkende organisaties gemerkt te hebben maar dat dit wellicht nog naar voren 
komt tijdens de uitwerking van het convenant in de deskundigencommissie. Bijna alle 
respondenten uit deze regio’s zagen de deskundigencommissie als de juiste plek om een 
gemeenschappelijke visie te creëren tussen de samenwerkende organisaties. Martin 
Cuperus: “Het convenant is getekend om een gemeenschappelijke visie te creëren. De 
veiligheidsregio vormt daarin de basis waarin de multidisciplinaire partners samen 
komen.” (Cuperus, interview 9, 2010). Henk Schreuders van de veiligheidsregio 
IJsselland gaf aan dat er wel verschillende visies bestonden tussen de samenwerkende 
organisaties, maar dat die er met het convenant wel zijn uitgehaald “Het convenant is op 
een dusdanige manier opgesteld dat die verschillen geen struikelblok meer zijn”, aldus 
Henk Schreuders (Schreuders, interview 10, 2010).  
 Voor dit onderzoek is het echter ook belangrijk om te weten in hoeverre er binnen 
organisaties verschillende visies bestaan tussen het leidinggevende en het uitvoerende 
niveau. Volgens de theorie heeft de manier waarop het uitvoerende niveau tegen 
grensoverschrijdende samenwerking aankijkt en de manier waarop zij hier vorm aan 
geven, invloed op het gedrag van de organisatie in het samenwerkingsverband. 

De respondenten van de GHOR IJsselland en de veiligheidsregio Drenthe gaven 
aan dat er binnen hun organisaties geen verschillen in visies bestaan tussen het 
leidinggevende en uitvoerende niveau op grensoverschrijdende samenwerking. De visie 
binnen de organisatie is dat het nu niet belangrijk is en die wordt zowel op leidinggevend 
als op uitvoerend niveau gedeeld. Dat kon volgens hen gezien worden als een gedeelde 
visie binnen de organisatie. Jan Jorritsma: “Er zitten geen verschillen in visies tussen het 
uitvoerende en leidinggevende niveau, op dit moment is iedereen binnen de organisatie 
het er wel over eens dat het nu geen prioriteit heeft. Ze zijn helemaal niet bezig met 
visies of ideeën daarover, het is helemaal geen onderwerp.” (Jorritsma, interview 13, 
2010). Volgens Jan Jorritsma heerst binnen de veiligheidsregio Drenthe de mentaliteit 
dat je grensoverschrijdende samenwerking moet afhouden, omdat je daar achteraf alleen 
maar een hoop gedoe en problemen van krijgt (Jorritsma, interview 13, 2010). De GHOR 
is daarnaast een ‘lege’ organisatie die samenwerkt met ketenpartners. Je kunt daarom 
niet echt spreken van een uitvoerend niveau. De GHOR heeft bijvoorbeeld geen 
ambulancepersoneel vast in dienst. Ze werken samen in een keten van verschillende 
organisaties en op het moment van een ramp werken deze namens de GHOR. Volgens 
Lindy Veeneman van de GHOR IJsselland is dit ook de reden dat men er binnen de GHOR 
voornamelijk op beleidsniveau mee bezig is.  
 Binnen de gemeente Hardenberg bestaan er volgens AOV-er Hans Nieboer niet 
echt verschillende ideeën of visies over deze vorm van samenwerking. De burgemeester 
is voorstander, hij heeft het convenant ook ondertekend en heeft de portefeuille 
openbare orde en veiligheid. Ook is er binnen de gemeente Hardenberg een subsidioloog 
die bij het proces is betrokken en die met name via de Euregio subsidies probeert te 
krijgen voor grensoverschrijdende samenwerking. Maar ook de brandweercommandant 
en de politiechef in Hardenberg hebben er mee te maken. Het uitvoerende niveau is er 
volgens Hans Nieboer zeker bij betrokken, niet alleen via de deskundigencommissie 
omdat ze daar in zitten maar ook door middel van oefeningen. Bij de ondertekening van 
het convenant waren ook een aantal brandweer- en politiemensen aanwezig, niet alleen 
leidinggevenden maar ook mensen die echt op het uitvoerende niveau zitten (Nieboer, 
interview 2, 2010). Dat geeft aan dat de mensen op operationeel niveau er ergens toch 
wel mee bezig zijn. Hans Nieboer geeft aan dat hij het erg belangrijk vindt dat het 
uitvoerende niveau van de verschillende organisaties er bij betrokken wordt en blijft. Hij 
probeert ze daarom steeds te motiveren en hij is onder meer bezig met het ontwikkelen 
van een nieuwsbrief waarin de vorderingen van het convenant worden geschetst, zodat 
ze op de hoogte blijven en betrokken blijven.   

De voormalig AOV-er van de gemeente Coevorden, Jan Buurman, schetst 
eenzelfde beeld. Binnen de gemeente Coevorden bestonden ook niet echt verschillende 
visies op de grensoverschrijdende samenwerking. Er was één visie en dat was dat je het 
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samen moet doen met de Duitsers. Op dezelfde manier waarop het binnen Drenthe is 
geregeld, moest het ook zo met Hardenberg en Nordhorn geregeld worden. Iedereen 
binnen de gemeente Coevorden vond het volgens Jan Buurman heel belangrijk dat 
wanneer er iets aan de hand is dat je met buurregio’s samen kunt werken. Daarnaast is 
men op uitvoerend niveau er volgens hem binnen de eigen kolom wel mee bezig. Zo 
heeft de brandweer bijvoorbeeld koppelstukken voor de brandslangen en heeft de Duitse 
brandweer een C2000 portofoon die ze in Nederland kunnen gebruiken. Dat zijn 
praktische dingen die echt op uitvoerend niveau plaatsvinden, dus die zijn daar wel 
degelijk mee bezig (Buurman, interview 6, 2010).  

De huidige AOV-er van Coevorden, Marinus Anemaet, geeft aan dat de mate van 
urgentie van samenwerking op het politieke vlak wel hoger ligt dan op de werkvloer. 
“Vanuit de politiek zit er best wel een drive op. Terwijl het er op de werkvloer gewoon om 
gaat dat je goed je werk doet. Het is dus een iets andere insteek.” (Anemaet, interview 
5, 2010). Volgens Marinus Anemaet is binnen de gemeente Coevorden echter zowel het 
uitvoerende als het leidinggevende niveau betrokken bij de grensoverschrijdende 
samenwerking. Het uitvoerende niveau moet bijvoorbeeld notities voorbereiden. De ene 
keer is de bestuurder aan het woord, dan speelt de ondersteuner weer een rol (Anemaet, 
interview 5, 2010). 

Volgens Folkert Sinnema wordt binnen de brandweer Coevorden de visie dat de 
burger het recht heeft op de snelste hulp door iedereen gedeeld. Dit is echter wel een vrij 
algemene visie en waarschijnlijk is iedere organisatie het wel met de visie eens dat 
iedere burger recht heeft op de snelste hulp. Bij de brandweer Coevorden zijn de 
medewerkers op uitvoerend niveau wel betrokken bij grensoverschrijdende 
samenwerking, maar meer op het moment van een inzet of een oefening. De mensen die 
op de auto zitten, willen overal wel naar toe of dat nou in Nederland of in Duitsland is. 
Volgens Folkert Sinnema willen zij altijd wel uitrukken en zien ze het als een uitdaging als 
er in Duitsland een incident is bijvoorbeeld bij de vuilverbrander. Folkert Sinnema geeft 
aan dat de mensen op uitvoerend niveau het wel belangrijk vinden om met de Duitse 
brandweer te oefenen (Sinnema, interview 1, 2010). Martin Cuperus de 
brandweercommandant van Hardenberg geeft eveneens aan dat men op het uitvoerende 
niveau niet echt bezig is met visies of beleid maar meer op het informele niveau 
betrokken is: “De visie zit meer op het leidinggevende niveau en het uitvoerende niveau 
die gaan daar wel in mee, die rijden er wel heen als dat moet. Als de visie is dat we 
elkaar moeten helpen dan deelt iedereen wel die visie. […] Ze zitten niet op het niveau 
van visies en beleid. Dat speelt zich echt meer af in de leidinggevende sfeer. Maar ze 
gaan er wel in mee, ze vinden het leuk en interessant.” (Cuperus, interview 9, 2010). De 
beide brandweercommandanten geven aan dat informele contacten met de Duitse 
brandweer heel belangrijk zijn en dat die ook met name op het uitvoerende niveau 
liggen. Folkert Sinnema: “Informele contacten is echt iets van het korps, die gaan één 
keer per jaar op een zaterdag klootschieten. De ene keer bij ons, het andere jaar bij hun. 
De leiding is er dan vaak niet bij. […] Maar deze informele contacten zijn wel heel 
belangrijk voor de samenwerking.” (Sinnema, interview 1, 2010). Ook Martin Cuperus 
geeft aan dat informele contacten voor het uitvoerende niveau heel belangrijk zijn: “[…] 
bijvoorbeeld daar even heenrijden met de nieuwe wagen vinden ze hartstikke leuk. Echt 
meer de informele contacten.” (Cuperus, interview 9, 2010). Er zijn zelfs een aantal oud-
vrijwilligers die nog steeds contacten onderhouden met de voormalige vrijwilligers van 
het Duitse brandweerkorps en die een paar keer per jaar bij elkaar komen. De mensen 
op het uitvoerende niveau vinden het volgens Martin Cuperus niet erg om tijd te steken 
in de grensoverschrijdende samenwerking bijvoorbeeld bij oefeningen. Bij de brandweer 
Hardenberg zit ook iemand die contactpersoon is voor Duitsland en dat verloopt prima. 
Op die manier is het uitvoerende niveau er bij betrokken. Echter, de voorbereiding op 
bijvoorbeeld het convenant is wel iets wat zich meer op leidinggevend niveau afspeelt 
(Cuperus, interview 9, 2010).  

De politiechef van Hardenberg, Gonda Bruns geeft aan dat zowel op leidinggevend 
als op uitvoerend niveau waarde wordt gehecht aan grensoverschrijdende samenwerking. 
Op het moment dat er hulp verleend moet worden staat iedereen daar achter. Op 
operationeel niveau is er samenwerking maar op tactisch niveau is ook uitgesproken dat 
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de politie wil samenwerken met de Duitse politie. Het uitvoerende en leidinggevende 
niveau stemmen goed op elkaar af en hebben regelmatig terugkoppelingen. Volgens 
Gonda Bruns dient grensoverschrijdende samenwerking een algemeen belang en hecht 
iedereen binnen het politieteam Hardenberg daarom waarde aan grensoverschrijdende 
samenwerking. “Het uitvoerend niveau is hier erg betrokken bij de grensoverschrijdende 
samenwerking, omdat het een grensgemeente is. Als je dat bijvoorbeeld in Zwolle gaat 
vragen dan is het niet zo”, aldus Gonda Bruns (Bruns, interview 4, 2010).  Er is voor de 
medewerkers op operationeel niveau een cursus geweest voor grensoverschrijdende 
samenwerking, deze cursus is echter wel meer gericht op grensoverschrijdende 
samenwerking bij opsporing en handhaving dan bij rampen. Maar het geeft wel aan dat 
ze betrokken worden en zijn bij grensoverschrijdende samenwerking en er ook mee bezig 
zijn in de praktijk. 

Marinus Anemaet geeft echter aan dat hij zelf uit de politiewereld komt en sinds 
hij bij de gemeente werkt, merkt hij hoe star de politieorganisatie kan zijn. Hij is bezig 
met een project om zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid beter af te 
stemmen met Duitsland en daarbij merkt hij vooral op het uitvoerende niveau verzet 
vanuit de politie. Ze vinden het allemaal niet zo nodig en zijn ook bang dat hij op hun 
werkterrein komt en in hun verantwoordelijkheden treedt (Anemaet, interview 5, 2010). 
Daaruit zou je kunnen concluderen dat niet iedereen binnen de politieorganisatie er even 
positief tegenover staat en dat niet iedereen op uitvoerend niveau de toegevoegde 
waarde van grensoverschrijdende samenwerking inziet.  

Een aantal respondenten gaf ook aan dat het op operationeel niveau vaak een 
kwestie is van mogelijkheden. Wat kun je wel en wat kun je niet doen? Henk Schreuders 
van de veiligheidsregio IJsselland: “Op leidinggevend niveau is men het qua visies wel 
eens, op operationeel niveau is het meer een discussie over wat kunnen we doen. Het 
uitvoerende niveau is nu eigenlijk aan zet in de deskundigencommissie, daarin zijn ze 
betrokken. De leidinggevenden hebben gezegd we tekenen het convenant en in de 
deskundigencommissie zitten dan de mensen die er mee bezig zijn in de praktijk. Maar 
nog niet door middel van grote grensoverschrijdende oefeningen waar ook echt de 
brandweermensen betrokken zijn, dat moet allemaal nog zijn vorm krijgen.” 
(Schreuders, interview 10, 2010). Volgens de AOV-er van Coevorden Marinus Anemaet 
kan de uitvoering soms anders uitpakken waardoor dingen anders moeten worden 
gedaan en waardoor er onlogische lijnen moeten worden gevolgd wat weer kosten met 
zich meebrengt. Ook Jan Jorritsma van de veiligheidsregio Drenthe geeft aan dat beleid 
vaak niet goed uitgevoerd kan worden omdat het niet goed is afgestemd op de 
praktische mogelijkheden. Bestuurders maken theoretische plannen en denken dat ze er 
dan zijn. Maar voor de mensen in de praktijk is dat pas het begin. Deze plannen zijn vaak 
ook te hoog gegrepen in vergelijking met wat in de praktijk mogelijk is, waardoor 
mensen op uitvoerend niveau niet gemotiveerd zijn ermee aan de slag te gaan. Volgens 
Jan Jorritsma is het van belang dat mensen in de praktijk de toegevoegde waarde 
ervaren en daarom moet je klein en van onderop beginnen (Jorritsma, interview 13, 
2010).   

Matthias Woltering gaf aan dat er binnen de Landkreis Grafschaft Bentheim wel 
wat verschillen bestaan in visie op de samenwerking, maar dan tussen de operationele 
hulpverleningsdiensten. Dit komt met name omdat ze verschillende interessegebieden 
hebben: “De brandweer interesseert het niet zo heel veel wat de politie doet en de politie 
interesseert het niet zoveel wat de brandweer of Notarzt doet. De interessegebieden zijn 
gewoon anders.” (Woltering, interview 11, 2010). Andere organisaties hebben volgens 
hem altijd een andere achtergrond, andere landdelen, ander personeel en ander 
materieel dus daaruit vloeien ook verschillende visies voort. Het zijn ook andere 
vakgebieden dus daardoor zijn er ook verschillen. “Ze vinden de samenwerking op zich 
wel belangrijk, maar wij willen het vooral als Landkreis. Zij doen gewoon voornamelijk 
hun dagelijks werk. Op operationeel niveau zijn ze er niet zo heel veel mee bezig, ze zijn 
met andere vraagstukken bezig.” (Woltering, interview 11, 2010). Hiermee doelt hij met 
name op de operationele diensten zoals de brandweer, politie en de Rettungsdienst. 
Volgens Matthias Woltering is het echter wel van belang dat er tussen de operationele 
hulpverleningsdiensten afstemming komt en daarom is oefenen ook erg belangrijk. 
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Concluderend kan gesteld worden dat de respondenten zeer verschillende antwoorden 
hebben gegeven met betrekking tot visies. Een aantal respondenten gaf aan dat men op 
uitvoerend niveau helemaal niet bezig is met of betrokken is bij grensoverschrijdende 
samenwerking. Echter, de meerderheid van de respondenten geeft aan dat men op 
uitvoerend niveau wel op een aantal manieren betrokken is bij grensoverschrijdende 
samenwerking, met name bij oefeningen, een inzet en door middel van informele 
contacten. De meeste respondenten gaven aan dat men het op uitvoerend niveau ook 
wel belangrijk vindt om grensoverschrijdend samen te werken en samen te oefenen met 
Duitsland.  

Ook de deskundigencommissie werd door een aantal respondenten gezien als de 
plek waarin het operationele niveau betrokken wordt. Dit zijn dan echter wel de 
leidinggevenden van de hulpverleningsdiensten zoals de brandweercommandanten en de 
politiechef en niet de brandweer- of politiemensen die op de auto zitten of op straat zijn. 
Zoals de meeste respondenten ook aangaven zijn deze mensen verder ook niet bezig met 
grensoverschrijdende samenwerking, behalve bij een inzet of een oefening. Dit laatste 
geldt dan alleen voor de brandweer aangezien de politie nooit met Duitsland oefent.  

Een beperking van dit onderzoek is dat er met name bij de operationele 
hulpverleningsdiensten mensen van leidinggevend niveau geïnterviewd zijn (politiechef, 
brandweercommandant) waardoor de visies en ideeën van het uitvoerende niveau 
onderbelicht blijven. Er kan echter op basis van de verkregen informatie geconcludeerd 
worden dat het uitvoerende niveau wel degelijk betrokken is bij grensoverschrijdende 
samenwerking en dat ze daar ook wel hun ideeën over hebben (sommigen vinden het 
leuk en onderhouden veel informele contacten, anderen vinden het niet zo nodig) en dat 
het leidinggevende niveau met name betrokken is op de voorbereiding op 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen zoals het ontwikkelen van het 
convenant.  

4.7 Verschillen in organisatieculturen en werkwijzen 
Organisatieculturen en de daarbij behorende verschillende routines en werkwijzen van 
personen binnen die organisatie, kunnen hun invloed hebben op de vormgeving en de 
praktijk van een samenwerking. Daarom is de respondenten ook gevraagd naar hun 
percepties van de organisatieculturen en werkwijzen van de samenwerkende 
organisaties, of daar volgens hen grote verschillen in zitten en welke invloed dat op de 
samenwerking heeft. 
 Vrijwel alle respondenten gaven aan dat er wel degelijk verschillen zitten in de 
organisatieculturen, en dat met name de brandweer, politie en GHOR hele verschillende 
werelden zijn. Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland geeft aan dat de drie 
kolommen brandweer, politie en GHOR heel verschillende soorten organisaties zijn. De 
politie is een regionale organisatie, de brandweer is lokaal georganiseerd en de regionale 
brandweer is er om samenwerking te bevorderen. De GHOR is een lege organisatie die 
werkt met ketenpartners (Schreuders, interview 10, 2010). Volgens Henk Schreuders 
heeft dit ook invloed op de routines en werkwijzen van de mensen binnen deze 
organisaties: “Dat zijn verschillen waar je toch mee te maken hebt en die je in je 
dagelijks werk toch merkt. Zo legt de politie helemaal niks in procedures vast, terwijl de 
brandweer veel meer van tevoren uitdenkt en vastlegt en de GHOR laat veel meer de 
ketenpartners het werk doen. De invloed die dit op de samenwerking heeft, is dat je heel 
veel moet afstemmen en afspraken moet maken. En daar hebben we nu de 
veiligheidsregio voor. Om te zorgen dat dat gewoon structureel aandacht krijgt en om 
gezamenlijk multidisciplinair de rampen- en crisisbestrijding op orde te krijgen.” 
(Schreuders, interview 10, 2010).  

Meerdere respondenten geven aan dat door de veiligheidsregio de verschillen 
tussen de kolommen kleiner zijn geworden en dat de organisaties meer naar elkaar zijn 
toegegroeid. Martin Cuperus: “Ik denk dat er aan Nederlandse kant wel verschillen zijn 
geweest tussen de verschillende kolommen maar dat is met de komst van de 
veiligheidsregio’s veel meer naar elkaar toegegroeid.” (Cuperus, interview 9, 2010). Ook 
de brandweercommandant van Coevorden, Folkert Sinnema geeft aan dat de 
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verschillende kolommen nu ondergebracht zijn bij de veiligheidsregio. Volgens hem is de 
politie wel een hele andere wereld maar bij een brand of een ramp is vrijwel altijd de 
brandweer leidend en de politie volgt daarin (Sinnema, interview 1, 2010). 

Gonda Bruns, de teamchef van de politie Hardenberg, vindt tevens dat de politie, 
brandweer en GHOR hele verschillende organisaties zijn. In Nederland is de brandweer 
opgebouwd uit heel veel vrijwilligers dus dat is een hele andere organisatie dan de 
politieorganisatie. En de GHOR is weer een veel kleinere organisatie. Daarom is het 
volgens Gonda Bruns ook belangrijk om af en toe samen te oefenen, zodat de rollen weer 
duidelijk worden en de samenwerking ook makkelijker gaat op het moment dat het er 
echt op aan komt (Bruns, interview 4, 2010). Echter, verschillende routines en 
werkwijzen leiden volgens haar niet tot problemen met de samenwerking: “Ik merk niet 
dat het lastig gaat of dat er bepaalde routines en werkwijzen botsen. En botst het een 
keer dan zijn daar na afloop gewoon gesprekken over, waar ligt het aan en hoe heeft het 
kunnen ontstaan.” (Bruns, interview 4, 2010).  Jan Jorritsma van de veiligheidsregio 
Drenthe geeft eveneens aan dat de brandweer, politie en GHOR verschillende 
organisaties zijn met verschillende organisatieculturen. Volgens hem uit zich dat ook in 
prioriteitenstelling van de organisaties. De politie legt bijvoorbeeld heel weinig accent op 
crisisbeheersing. Maar uiteindelijk valt het volgens Jan Jorritsma wel mee met de 
verschillen in organisatieculturen en de invloed daarvan op de samenwerking, als je 
dingen maar samen doet en afstemt met elkaar (Jorritsma, interview 13, 2010).  
 Volgens de AOV-er van Hardenberg, Hans Nieboer, zitten er ook verschillen in de 
organisatieculturen van de gemeente enerzijds en de operationele diensten anderzijds. 
Een voorbeeld is dat de gemeente geen commandostructuur heeft. De gemeente heeft 
ook politieke verantwoording en dan met name de burgemeester. De democratische 
legitimiteit is ook een belangrijk aspect voor de gemeenten. Je moet goed onderzoeken 
hoe dit geregeld is en hoe je hiermee om moet gaan en hoe je bijvoorbeeld na een ramp 
politieke verantwoording aflegt (Nieboer, interview 3, 2010). 
 De AOV-er van Coevorden, Marinus Anemaet komt zelf uit de politiewereld en hij 
geeft aan dat hij sinds hij bij de gemeente werkt, merkt hoe star de politieorganisatie 
eigenlijk is. Zoals reeds is genoemd bestaat er vooral op uitvoerend niveau soms verzet 
tegen grensoverschrijdende samenwerking, dat men op uitvoerend niveau het niet zo 
nodig vindt en bang is dat anderen op hun werkterrein komen. Daarnaast moet je 
volgens hem bij samenwerking met organisaties altijd goed nadenken met wie je praat 
en wat de bevoegdheden zijn. “Er zijn zeker verschillen tussen organisatieculturen, maar 
je moet goed elkaars plek en belangen weten zodat je daar goed tussendoor kunt 
koersen, zonder dat je elkaar schaadt”, aldus Marinus Anemaet (Anemaet, interview 5, 
2010).  
 
Daarnaast is ook gevraagd of de respondenten grote verschillen zien in 
organisatieculturen tussen de Nederlandse en Duitse organisaties. Velen gaven aan dat 
er tussen de Nederlandse en Duitse organisaties wel degelijk verschillen in 
organisatieculturen en werkwijzen zitten.  

Zo gaf Lindy Veeneman van de GHOR IJsselland aan dat er tussen de Duitse en 
Nederlandse partners grote verschillen zitten in de werkwijze. Medewerkers van een 
Duitse Rettungswagen mogen veel minder dan Nederlandse ambulanceverpleegkundigen. 
Dit ondervangen de Duitse partners door een Notarzt mee te laten komen naar de plaats 
van een ongeval. Dit is dus een andere werkwijze dan in Nederland gehanteerd wordt. 
Ook is er volgens Lindy Veeneman sprake van een cultuurverschil, als je iets wilt 
formaliseren heb je Duitse partners ‘op niveau’ nodig. In Nederland liggen de 
bevoegdheden vaak al op een lager niveau (Veeneman, interview 2, 2010). Jan Jorritsma 
van de veiligheidsregio Drenthe bevestigt dit beeld. Volgens hem zijn de organisaties in 
Duitsland heel erg hiërarchisch, nog meer dan de politie en brandweer in Nederland. Ze 
zijn ook heel formeel, eerst moet van hoger niveau alles goedgekeurd worden. In 
Nederland wordt veel meer met algemene opdrachten gewerkt. Volgens Jan Jorritsma 
heeft dat niet echt invloed op de samenwerking. Je moet de verschillen erkennen en 
daarmee rekening houden. Volgens hem heeft het geen zin om de verschillen als een 
belemmering te zien want ze zijn er nu eenmaal en daar kun je weinig aan veranderen 
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(Jorritsma, interview 13, 2010). Gonda Bruns, de teamchef van de politie Hardenberg, 
geeft aan dat qua politieorganisatie er ook grote verschillen zijn tussen de 
organisatieculturen van de Nederlandse en Duitse politie: “Het is in Duitsland gewoon 
een hele andere organisatie. Ze zijn een stuk hiërarchischer dan hier in Nederland. Ze 
hebben van de basis uit andere bevoegdheden dus dat houdt in dat je op een andere 
manier werkt.” (Bruns, interview 4, 2010). Daarom wordt voor de politie goed op elkaar 
afgestemd wat je in een ander land wel en niet mag doen. Daarvoor hebben de 
medewerkers van het politiekorps in Hardenberg ook een cursus grensoverschrijdende 
samenwerking gehad, om inzicht te krijgen in de andere organisatie en de bevoegdheden 
in een ander land. Echter, zij geeft wel aan dat het feit dat je op hetzelfde werkterrein zit 
en dezelfde belangen hebt ervoor zorgt dat samenwerking in de praktijk wel goed 
verloopt en dat verschillen geen barrière vormen: “Er zijn wel verschillende werkwijzen, 
maar het blijft toch vaak in de opsporingshoek en dan heb je ook wel dezelfde belangen, 
dus in de praktijk komt het dan wel bij elkaar.” (Bruns, interview 4, 2010).  

Jan Buurman van de gemeente Coevorden geeft eveneens aan dat er verschillen 
in werkwijzen zitten tussen de Duitse en Nederlandse organisaties. Volgens hem kijken 
ze in Duitsland anders naar bepaalde incidenten en beleven ze het anders. Zo waren er 
demonstraties bij de vuilverbrander in Coevorden en dan merk je een heel verschillende 
aanpak tussen de Duitse en Nederlandse politie: “Wij sturen er dan drie of vier 
politieauto’s heen. De Duitsers zijn wat dat betreft heel anders, er was nog niks aan de 
hand en ze sturen er meteen ME op af en stuk of 10/12 politieauto’s, ze gaan er met z’n 
allen op af, “Deutsche Gründlichkeit”.” (Buurman, interview 6, 2010).  
 Henk Schreuders van de veiligheidsregio IJsselland geeft daarnaast aan dat er 
grote verschillen zitten in de bestuurlijke en leidinggevende structuur tussen Nederland 
en Duitsland: “In Duitsland is het ‘bevel is bevel’. In Nederland hebben we een 
ingewikkelde bestuurlijke structuur. Wij bouwen ons hele crisisstructuur om de gemeente 
en de burgemeester heen. Dat heeft wel zijn weerslag op de samenwerking, vooral bij 
bevoegdheden en wie waar over gaat”. Volgens Henk Schreuders kun je dat oplossen 
door te kijken welke personen in deze regio bij een ramp de leiding hebben en wie dat in 
Duitsland zijn en zo zorgen dat bij een incident de juiste personen aan elkaar gekoppeld 
worden. Als er nu een grote ramp gebeurt dan is het heel erg improviseren en vooral 
achteraf kunnen er dan problemen ontstaan. Daar moeten van tevoren afspraken over 
gemaakt worden zodat  je weet wie wat kan en mag en wat voor mandaat je hebt. Dat 
ziet hij voor de uitwerking van het convenant ook als een nuttige opdracht (Schreuders, 
interview 10, 2010). Ook Marinus Anemaet, de AOV-er van Coevorden, merkt verschillen 
tussen de organisatieculturen van de Duitse en Nederlandse organisaties: “De Duitse 
organisaties zijn meer plichtsgetrouw, bevel is bevel. Ze zijn meer alert op hun eigen 
organisatie”. Volgens hem werkt het echter niet belemmerend voor de samenwerking en 
is er op het moment van een ramp altijd heel veel mogelijk.  

Een ander verschil tussen de Nederlandse en Duitse organisaties is dat men in 
Duitsland heel erg hecht aan hoge rang en status. Jan Buurman, voormalig AOV-er van 
Coevorden, geeft aan dat de Duitsers het bijvoorbeeld heel belangrijk vonden dat bij de 
ondertekening van het convenant ook de minister van Binnenlandse Zaken van de 
deelstaat Niedersachsen kwam. Daarom moest er aan Nederlandse zijde ook weer 
iemand gevonden worden op niveau die ook kwam tekenen en daarom hebben de 
Commissarissen van de Koningin van Drenthe en Overijssel het convenant ook getekend. 
Jan Buurman: “Dat is echt typisch Duits, heel formeel hoge mensen uitnodigen en er een 
beetje een show van maken. Nederlanders zijn daar wat nuchterder in. […] Dat is cultuur 
in Duitsland, zij beleven het anders. Maar het heeft verder geen invloed op de 
samenwerking” (Buurman, interview 6, 2010). Martin Cuperus bevestigt dit beeld: “In 
Wilsum hebben ze een hele grote brandweer, het is maar een heel klein dorpje maar de 
brandweer is daar echt de kern van zo’n dorpje. Die organiseren dan ook feesten waar 
het hele dorp naar toe komt en dan worden wij ook altijd uitgenodigd. Er was toen ook 
iemand van het ministerie, de Duitsers zijn heel erg op rang en formele status. Dat 
vinden ze heel belangrijk. Ze nodigen veel hoge mensen uit en die moeten dan ook 
allemaal toespraken houden. Ze zijn overal wel heel precies en formeel in, hier zijn we 
wat makkelijker en losser.” (Cuperus, interview 9, 2010). 
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 Hans Nieboer AOV-er van de gemeente Hardenberg geeft als voornaamste verschil 
tussen de Nederlandse en Duitse organisaties dat de Nederlandse organisaties 
rampenbestrijding wat hoger op de agenda hebben staat. In Nederland wordt er volgens 
Hans Nieboer meer geld voor uitgetrokken en dat uit zich ook in de staat van het 
materieel, dat is in Duitsland allemaal wat ouder. Dit bevestigen de 
brandweercommandanten van Coevorden en Hardenberg. Martin Cuperus, 
brandweercommandant van Hardenberg geeft aan niet zoveel te merken van 
verschillende routines en werkwijzen tussen de Nederlandse en de Duitse brandweer, 
maar wel dat het materieel in Duitsland allemaal wat ouder is: “Als ik het materieel zie 
dan denk ik dat wij daar verder in zijn dan dat zij daar in zijn. […] Maar dat heeft verder 
geen invloed op de samenwerking want in wezen blijft het hetzelfde, er komt gewoon 
water uit de slangen.” (Cuperus, interview 9, 2010).  Folkert Sinnema geeft ook aan dat 
het Duitse materieel op een ander niveau ligt dan het Nederlandse materieel en dat dit 
wel invloed heeft op hoe er samengewerkt kan worden: “Duitsland is qua uitrusting niet 
op hetzelfde niveau. Ze kunnen de klus wel klaren, maar het sluit niet aan op het 
Nederlandse materieel en niveau. Uitwisseling van materiaal kan daarom niet” (Sinnema, 
interview 1, 2010). Ook geeft Folkert Sinnema aan dat de bevelstructuur en 
opschalingsmethodiek in Duitsland heel anders is, daarom vraagt hij bij een incident 
altijd gewoon naar de bevelvoerder van Duitse zijde en dan komen ze er vaak wel uit. 
Maar in Duitsland weten ze bijvoorbeeld niet wat het betekent als je GRIP-2 geeft, de 
definities en opschalingsmethoden stemmen niet overeen. Volgens hem zou het wel 
makkelijker zijn wanneer hier meer uniformiteit in zou zitten, dat er bijvoorbeeld vanuit 
de Europese Unie voor elk land één norm qua materiaal, bevelstructuur en 
opschalingsmethodiek voorgeschreven zou worden (Sinnema, interview 1, 2010).  
 Aan Duitse zijde gaven de respondenten aan dat ze geen verschillen merken in 
organisatieculturen tussen de Nederlandse en Duitse organisaties. In de kern zijn ze 
hetzelfde. Volgens Matthias Woltering heeft vooral de brandweer goede afstemming met 
de Nederlandse brandweer. Beide brandweerorganisaties hebben dezelfde hiërarchische 
structuur en de werkwijze is ook hetzelfde. Beide brandweerorganisaties accepteren een 
vorm van bevelvoering (Woltering, interview 11, 2010). Gerd Nyhof, 
brandweercommandant van Wilsum, geeft aan dat de politie wel een wat andere 
organisatie is dan de brandweer, maar dat er verder geen grote verschillen zitten tussen 
organisatieculturen of werkwijzen. Ook tussen de Nederlandse en Duitse organisaties 
ervaart hij geen verschillen. Hij geeft wel aan dat de Nederlandse en Duitse brandweer 
verschillende communicatiesystemen hanteren, maar dat deze wel op elkaar zijn 
afgestemd (Nyhof, interview 16, 2010).   
 
Concluderend kan gesteld worden dat vrijwel alle respondenten verschillen zagen in 
organisatieculturen tussen zowel de kolommen aan Nederlandse zijde als tussen 
Nederlandse en Duitse organisaties. Opvallend is dat de Duitse respondenten geen 
verschillen zagen in organisatieculturen tussen Nederlandse en Duitse organisaties. 
Volgens de meeste respondenten hadden deze verschillen geen grote invloed op de 
samenwerking, als je maar goed met elkaar afstemt. Respondenten gaven aan dat je van 
elkaar weet dat er verschillen zijn, die respecteert en er rekening mee houdt en onderling 
met elkaar afstemt.    

4.8 Relaties en vertrouwen tussen organisaties 
Uit de theorie kwam naar voren dat de relaties tussen organisaties en dan met name het 
vertrouwen tussen organisaties een belangrijke factor is voor het tot stand komen van 
samenwerking. Daarom is onderzocht hoe de respondenten de relaties tussen de 
samenwerkende organisaties beoordeelden en in welke mate er vertrouwen of gevoelens 
van wantrouwen zijn tussen de organisaties. 
 Geen enkele respondent gaf te kennen dat er sprake was van slechte relaties 
tussen de samenwerkende organisaties, of dat ze zich niet prettig voelden bij de 
samenwerking. Wanneer dit echter zo direct gevraagd wordt dan geven mensen daar 
wellicht niet gauw een negatief antwoord op. Echter, in sommige interviews kwam toch 
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wel enigszins naar voren dat de relaties tussen organisaties niet altijd even goed zijn en 
dat er soms ook vertrouwenskwesties of machtskwesties spelen.  
 Zo gaf Folkert Sinnema, de brandweercommandant van Coevorden, te kennen dat 
er tussen de Nederlandse en Duitse brandweer wat moeilijkheden waren met betrekking 
tot de directe alarmering van Coevorden. De brandweer Coevorden kon aan de hand van 
exacte berekeningen aantonen dat zij sneller ter plaatse kunnen zijn bij een incident bij 
de vuilverbrander dan de brandweer van Emlichheim. Toch wilde de Duitse brandweer 
niet vastleggen dat Coevorden in het vervolg als eerste gealarmeerd wordt, het blijft via 
een omweg gaan via de meldkamer in Nordhorn naar Assen. Volgens Folkert Sinnema 
ziet de Duitse brandweer het echt als hun gebied waar zij uiteraard de 
verantwoordelijkheid hebben en waar ze vanuit de operationele kant gezien geen 
verzorgingsgebieden van willen overdragen: “In Duitsland denken ze nog niet vanuit 
operationele grenzen, maar toch vanuit gemeente- en landgrenzen. Duitsland twijfelt ook 
aan de tijden die Nederland opgeeft, terwijl deze toch heel precies zijn berekend.” 
(Sinnema, interview 1, 2010). Dit heeft volgens Folkert Sinnema wel invloed op de 
samenwerking omdat de Duitsers de regie niet uit handen willen of durven geven. Dit 
heeft misschien niet zozeer te maken met het feit dat de Duitse brandweer de 
Nederlandse brandweer niet vertrouwt, als wel met het feit dat het in Duitsland een 
kwestie van autonomie is. Het is hun gebied en zij zijn daar verantwoordelijk voor en ze 
vinden het moeilijk om dat uit handen te geven. Daar zijn pittige gesprekken over 
gevoerd maar het ligt erg gevoelig in Duitsland. Toen is besloten om mee te gaan met 
deze Duitse visie, maar de brandweer in Coevorden had het anders gedaan. Folkert 
Sinnema heeft regelmatig geprobeerd om de Duitse brandweer te overtuigen maar dat 
ligt heel erg gevoelig dus dat probeert hij niet meer, het is op korte termijn niet 
bespreekbaar (Sinnema, interview 1, 2010).  
 Zoals eerder in dit hoofdstuk al even is genoemd, bestonden er in de 
voorbereidingen van het convenant van oktober 2009 wel wat spanningen en onbegrip 
tussen de regio’s, gemeenten en de Duitse kant. De Duitsers begrepen eerst niet waarom 
de gemeenten ook nog apart bij het convenant betrokken waren, en wilden in eerste 
instantie alleen met de regio’s om tafel. Volgens Henk Schreuders van de veiligheidsregio 
IJsselland was de Landkreis Grafschaft Bentheim dit ook zo gewend in de overeenkomst 
die ze hebben met de veiligheidsregio’s Twente en Noord-Oost Gelderland en Kreis 
Borken. Daar zitten ook geen aparte grensgemeenten in het convenant. De 
veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe wilden in eerste instantie niet zoveel weten van 
de grensoverschrijdende samenwerking en lieten het vooral aan de gemeenten over. De 
gemeenten Hardenberg en Coevorden hadden hierdoor het gevoel dat de regio’s geen 
betrokkenheid voelden en ervoeren dit als een vertragende factor. “De aanloop naar het 
convenant is een heel traject geweest en dat dreigde ook even te escaleren”, aldus Henk 
Schreuders (Schreuders, interview 10, 2010). Volgens Henk Schreuders ervaren ze het in 
Drenthe als een ‘ver van m’n bed show’. Daarnaast geeft de voormalig AOV-er van de 
gemeente Coevorden, Jan Buurman, aan dat hij wel eens gemerkt heeft dat de 
veiligheidsregio IJsselland de gemeenten op een gegeven moment aan de kant wil 
zetten: “Dat heb ik wel eens geproefd. Dan zeiden ze dat wij niet zoveel te zeggen 
hadden. Maar toen zeiden wij ‘kijk eens wie er met de Wet op de veiligheidsregio’s de 
opperbevelhebber is, dat is de burgemeester, we werken voor dezelfde baas’. Daar 
moesten ze wel even aan wennen”, aldus Jan Buurman (Buurman, interview 6, 2010).  
 Gonda Bruns de teamchef van de politie Hardenberg gaf wel aan dat je als politie 
altijd aan regels vastzit en ook met betrekking tot informatie-uitwisseling bestaan er 
regels. Je kunt niet zomaar alle informatie met elke organisatie delen (Bruns, interview 
4, 2010).  
 Vrijwel alle respondenten uit deze regio’s gaven aan dat oefeningen goed zijn om 
elkaar te leren kennen, dat schept ook een vertrouwensband. In dit gebied heeft echter 
alleen de brandweer oefeningen met Duitsland, er is nog nooit een grensoverschrijdende 
multidisciplinaire oefening geweest. Er zijn wel grootschalige multidisciplinaire 
rampenoefeningen alleen aan Nederlandse zijde. Ook gaven de respondenten aan dat de 
veiligheidsregio’s, waar alle kolommen zijn ondergebracht, dienen als een verbindende 
factor. Martin Cuperus: “Dat is ook het voordeel van de veiligheidsregio dat het nu 
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allemaal onder één dak zit en dat niet één organisatie er bovenuit gaat steken. […] 
Daardoor ken je elkaar ook veel beter dat is echt de basis van de samenwerking, dat is 
zo belangrijk” (Cuperus, interview 9, 2010).  

Concluderend kan gesteld worden dat er geen grote problemen zijn tussen de 
samenwerkende organisaties of dat er heftige gevoelens van wantrouwen bestaan. Toch 
zijn er wel wat punten (geweest) waarop er spanningen zijn ontstaan tussen de 
samenwerkende organisaties. Dit komt met name door kwesties die te maken hebben 
met autonomie over gebied of middelen en door onbegrip tussen organisatie (met name 
tussen Nederlandse en Duitse organisaties) als gevolg van onvoldoende kennis van 
elkaars organisaties en van de verdeling van bevoegdheden.  

4.9 Conclusie 
In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de bevindingen in de regio’s Drenthe en 
IJsselland. In onderstaande tabel zal per aspect worden weergegeven wat de 
bevindingen in deze regio’s waren.  
 

Aspect 
 

Praktijkbevindingen in regio’s Drenthe en IJsselland 

Bestaande afspraken  Convenant voor grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen en zware ongevallen.  

 Convenanten tussen Nederlandse en Duitse brandweer.  
 GHOR IJsselland informele werkafspraken met Duitse 

Rettungsdienst. 
 Eenzijdige afspraken met THW. 
 Politie Verdrag van Enschede voor 

grensoverschrijdende justitiële en politiële 
samenwerking. 

Motieven en doelen  Motieven: zichtbare risico-objecten in omgeving, 
juridische kaders. 

 Doelen: kennen en gekend worden. Contacten hebben 
en elkaar weten te vinden.  

Kosten-baten afweging  Vanwege gebrek aan praktijkervaring zien organisaties 
weinig kosten aan de samenwerking. Veiligheidsregio 
Drenthe geeft als enige expliciet aan op grond van de 
kosten-baten afweging geen prioriteit te geven aan 
grensoverschrijdende samenwerking. 

Prioriteit  De meerderheid van de organisaties geeft weinig tot 
geen prioriteit aan grensoverschrijdende 
samenwerking. 

Visies uitvoerend en leidinggevend 
niveau 

 Uitvoerend niveau is betrokken bij 
grensoverschrijdende samenwerking op het moment 
van een inzet of oefening en door middel van informele 
contacten. 

Organisatieculturen en werkwijzen  Grote verschillen in organisatieculturen en werkwijzen. 
Heeft geen invloed op de samenwerking, je weet het 
van elkaar en stemt het onderling af.  

Relaties en vertrouwen tussen 
organisaties 

 Geen gevoelens van wantrouwen tussen organisaties. 
In enkele gevallen wat spanningen met betrekking tot 
autonomie of door onbegrip a.g.v. onvoldoende kennis 
van elkaars organisaties.  

 
 
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de praktijkbevindingen uit de regio’s 
Twente en Noord-Oost Gelderland en zal aan de hand van dezelfde aspecten besproken 
worden wat de bevindingen in deze regio’s waren. Vervolgens kan er een vergelijking 
worden gemaakt tussen de regio’s.  
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5. Praktijkbevindingen regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal  worden ingegaan op de praktijkbevindingen in de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland. Voor deze regio’s wordt besproken wat de resultaten zijn met 
betrekking tot de praktijk van grensoverschrijdende samenwerking en de factoren die 
deze samenwerking beïnvloeden.  

Allereerst worden de bestaande afspraken voor grensoverschrijdende 
samenwerking die in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaan, uiteengezet. 
Vervolgens wordt er ingegaan op de verschillende aspecten die zijn onderzocht. Er zal 
voor beide regio’s worden aangegeven wat de resultaten zijn per aspect. Aan het einde 
van de bespreking zal een deelconclusie volgen waarin een kort overzicht wordt gegeven 
van de belangrijkste bevindingen in deze regio’s.   

5.2 Bestaande grensoverschrijdende activiteiten en afspraken  
In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaan verschillende overeenkomsten 
voor grensoverschrijdende samenwerking. Voor samenwerking bij rampen en 
grootschalige ongevallen is er in 2001 een convenant gesloten met de Kreis Borken en de 
Landkreis Grafschaft Bentheim. De gesprekken over dit convenant waren toen al een 
paar jaar gaande, maar naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2000 is het 
in een stroomversnelling gekomen. Vrij snel daarna op 27 augustus 2001 heeft de 
ondertekening plaatsgevonden. In deze overeenkomst is afgesproken dat de regio’s 
elkaar bijstand verlenen in het geval van een grootschalige ramp of ongeval. De vier 
regio’s hebben een werkgroep gevormd die een grensoverschrijdend gemeenschappelijk 
bijstandsplan hebben opgesteld waarin de overeengekomen hulpverlening wordt 
georganiseerd. De afspraken gelden op het grondgebied van de vier regio’s (Twente, 
Noord-Oost Gelderland, Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim) en is in eerste 
instantie alleen voor inzet van personeel en materieel bij grootschalige rampen en 
ongevallen. Voor de dagelijkse hulpverlening zijn op lokaal niveau in veel gevallen ook 
afspraken gemaakt. Mocht de situatie het echter vereisen, dan kan het bijstandsplan ook 
gebruikt worden voor bestrijding van dagelijkse grensoverschrijdende incidenten 
(Euregio, 2008: 7). 

In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaat in de praktijk zeer veel 
aan grensoverschrijdende samenwerking. Deze samenwerking gaat voor de brandweer 
zelfs al terug tot 1830. Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat dat ook 
te maken heeft met een stukje historie en cultuur in die streek: “Je hebt hier het 
“noaberschap”, dat betekent ongeveer burenhulp. Vroeger was dit een heel verlaten 
gebied en men kon niet veel van de overheid verwachten. Daarom was men op zichzelf 
aangewezen maar ook afhankelijk van hulp van de buren. De cultuur is hier altijd heel 
sterk geweest dat je elkaar gewoon helpt en daar ook geen geld voor vraagt. […] Binnen 
onze cultuur, zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant, zit het “noaberschap” heel erg 
ingebakken.” (Pater, interview 12, 2010).  

 De convenanten die er in deze regio’s bestaan zijn aldus gebaseerd op wat er in 
de praktijk al bestond. Anders dan in de regio’s IJsselland en Drenthe is hier reeds lange 
tijd sprake van grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk en is het later pas 
geformaliseerd in convenanten en overeenkomsten. In deze regio vinden ook 
multidisciplinaire grensoverschrijdende rampenoefeningen plaats, ongeveer één keer per 
twee à drie jaar. Deze oefeningen hebben een grote impact, met name qua kosten, en 
vinden daarom incidenteel plaats (Witjes, interview 7, 2010). Volgens Robin Pater wil de 
veiligheidsregio Twente er wel naar toe om daar duidelijkere afspraken over te maken. 
Verder zijn er ook grote ROT-oefeningen, dat zijn oefeningen op het coördinatieniveau. 
ROT staat voor Regionaal Operationeel Team en dat team bestaat uit de functionarissen 
van de verschillende hulpdiensten. Dit team komt bij elkaar vanaf GRIP 2 situaties 
(wanneer een incident duidelijke uitstraling naar de omgeving heeft) om de inzet van hun 
diensten op afstand te leiden. Tijdens ROT-oefeningen kunnen de teams die de 
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coördinatie doen en niet direct op de rampenplek zijn, oefenen of het allemaal goed loopt 
en of ze de juiste contactpersonen kunnen vinden. Daarnaast zijn er oefening op 
praktisch niveau, waarbij er ook materieel wordt ingezet. Deze oefeningen worden 
inzetoefeningen genoemd. In de regio Twente is dit jaar een ROT-oefening geweest en 
een grootschalige grensoverschrijdende inzetoefening is twee jaar geleden gedaan. De 
brandweer oefent veel vaker, zo’n één à twee keer per jaar. Daarnaast zijn er gemiddeld 
twee keer per jaar grootschalige inzetten waarbij bijstand wordt ingeroepen (Pater, 
interview 12, 2010). 

Verschillende brandweerkorpsen uit grensgemeenten in de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland hebben formele afspraken met de brandweer van Duitse 
grensgemeenten. Zo zijn er convenanten tussen de brandweer ’s-Heerenberg en 
Emmerich, Dinxperlo en Suderwick en Winterswijk en Oeding. In de regio Twente zijn er 
ook verschillende grensgemeenten die voor de brandweer afspraken hebben met Duitse 
grensgemeenten bijvoorbeeld Enschede, Tubbergen, Haaksbergen, Losser en Dinkelland 
met in Duitsland onder andere Gronau, Nordhorn en Alstätte (Pater, 2004; Van Ettinger 
e.a., 2008 ). Voor dit onderzoek is echter de brandweercommandant van Winterswijk 
geïnterviewd. Op de verschillende lokale brandweersamenwerkingsverbanden die er in 
deze regio’s bestaan zal verder niet in detail worden ingegaan. Dit om te voorkomen dat 
er een opsomming ontstaat van alle losse samenwerkingsverbanden. Tevens is een 
dergelijke inventarisatie ook minder van belang, maar dient deze paragraaf meer als 
context om de bestaande situatie in de verschillende regio’s in beeld te brengen.   

De brandweer in de gemeente Winterswijk, wat valt onder de regio Noord-Oost 
Gelderland, heeft aparte afspraken gemaakt met de brandweer in Oeding. Deze 
afspraken  zijn op 13 december 2006 geformaliseerd. De Duitse gemeente Oeding heeft 
een brandweerkazerne achthonderd meter van de grens, en is in een groot deel van het 
Winterswijkse buitengebied sneller aanwezig. Dat is ook de reden dat er afspraken zijn 
gemaakt op dit gebied. Er worden regelmatig oefeningen gehouden met de Duitse 
brandweer, gemiddeld één keer per jaar maar het plan is wel om dit nog vaker te gaan 
doen. Er zijn ook drie keer inzetten geweest bij wat grootschaliger incidenten. Na een 
inzet wordt het altijd even nabesproken zodat gekeken kan worden wat er goed ging en 
wat er eventueel verbeterd kan worden (Hesselink, interview 14, 2010).  

In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaat tevens een intensieve 
samenwerking tussen de geneeskundige hulpverleningsdiensten uit Nederland en 
Duitsland. Zo zijn er regelmatig ambulances die over de grens bijstand verlenen en wordt 
de Duitse traumahelikopter regelmatig in Nederland ingezet. Voor ambulancezorg bestaat 
er tussen de regio Twente en Landkreis Grafschaft Bentheim sinds 1998 een convenant 
en met Kreis Borken sinds 2005. Voor de inzet van de traumahelikopter is sinds 11 
januari 2006 een formele overeenkomst van kracht. Deze afspraken zijn met name 
belangrijk vanwege de juridische borging. De ambulancemedewerkers in Nederland 
hebben namelijk veel meer bevoegdheden dan de ambulancemedewerkers in Duitsland. 
In Duitsland heeft alleen de Notarzt deze bevoegdheden en bij een incident moet deze er 
dan ook apart bijgehaald worden. Dat betekent wel dat Nederlands ambulancepersoneel 
in Duitsland niet bevoegd is om handelingen te verrichten die zij in Nederland normaal 
gesproken wel mogen verrichten. Deze grensoverschrijdende samenwerking tussen 
geneeskundige hulpdiensten vindt in de praktijk zeer veel plaats, zo’n vijftig keer per jaar 
worden er ambulances over de grens ingezet. Ook de traumahelikopter uit Duitsland 
wordt circa vijftig keer per jaar ingezet (Vervuurt, interview 8, 2010 ; Pater, interview 
12, 2010).  

Voor de politie in deze regio’s geldt eveneens dat er landelijke afspraken bestaan 
met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking. Echter, de politie in de regio’s 
Twente en Noord-Oost Gelderland werkt wel intensiever samen met Duitsland dan in de 
regio’s IJsselland en Drenthe het geval is. De politie in deze regio’s heeft structureel 
overleg met Duitsland. Leander Witjes, coördinator internationale betrekkingen voor de 
politieregio’s Twente, Noord-Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en 
IJsselland, geeft aan dat de politie ook een wettelijke verplichting heeft om 
samenwerking met de buurregio’s te zoeken, dus ook in Duitsland. Het verdrag van 
Enschede regelt volgens hem niet alleen dat je dingen mag maar ook dat je dingen moet. 
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Op het moment dat je een grenskorps bent, ben je ook verplicht om te investeren in 
grensoverschrijdende samenwerking. Mensen moeten opgeleid en voorbereid zijn en je 
moet bijstand verlenen op het moment dat Duitsland dat vraagt (Witjes, interview 7, 
2010). Volgens Leander Witjes is nog niet elke politieregio zich daar van bewust: 
“IJsselland is heel terughoudend op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. 
Ze ontkennen het feit dat het noodzakelijk is. IJsselland heeft alleen een stukje grens bij 
Hardenberg en daar houdt het op. Maar dat betekent niet dat er geen criminaliteit 
plaatsvindt is of geen rampen kunnen zijn. […] De politie IJsselland is heel erg gericht op 
de interne organisatie. Twente is zich wel meer bewust van de noodzaak van 
grensoverschrijdende samenwerking en zoeken het ook meer op. Noord-Oost Gelderland 
is zich daar goed van bewust, goed betekent beter dan de rest maar nog zeker niet 
optimaal.” (Witjes, interview 7, 2010).  

De politie in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland is erg gericht op 
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Leander Witjes: “In deze regio’s 
wordt meer gecommuniceerd over grensoverschrijdende samenwerking, het vormt een 
normaal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. In de feitelijke operationele 
samenwerking zijn we één van de koplopers.” (Witjes, interview 7, 2010). Er vinden 
tevens uitwisselingen en cursussen plaats om meer inzicht te krijgen in elkaars 
organisatie. Op de politieacademie is ook een cursus ‘vaktechnisch Duits’ ontwikkeld, met 
name voor de mensen op hoger niveau die vergaderingen in het Duits moeten voorzitten. 
Regelmatig worden de politie, brandweer en GHOR uit de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland uitgenodigd om in Duitsland mee te kijken bij grootschalige 
rampenoefeningen in Nordrhein-Westfalen (Witjes, interview 7, 2010). 
 In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaan tevens de afspraken met 
de THW. Deze afspraken met de THW zijn zelfs door deze beide regio’s geïnitieerd en 
toen hebben de personen die in deze regio’s hiermee bezig waren, de andere 
veiligheidsregio’s die aan Duitsland grenzen hierbij betrokken. Robin Pater van de 
veiligheidsregio Twente vertelt hier het volgende over: “Wij proberen andere regio’s ook 
te stimuleren qua grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld toen wij afspraken 
gingen maken met THW, hadden wij al snel zoiets van dit is voor elke regio die aan 
Duitsland grenst interessant. Toen hebben wij al die clubs bij elkaar gezet, dat zijn negen 
grensregio’s. Nu hebben we dus voor de hele grensregio van Groningen tot Limburg 
afspraken met THW.” (Pater, interview 12, 2010).  
 Daarnaast geven vrijwel alle respondenten (behalve van de gemeente 
Winterswijk) uit deze regio’s aan veelvuldig informele contacten te hebben met Duitsland 
in de vorm van bijvoorbeeld feesten, gezamenlijke voetbaltoernooien en bezoekjes. 

5.3 Motieven en doelen grensoverschrijdende samenwerking 

5.3.1 Motieven voor grensoverschrijdende samenwerking 
Er zijn verschillende redenen waarom de grensoverschrijdende samenwerking in deze 
regio’s is geformaliseerd. Grote incidenten hebben tegenwoordig steeds meer een 
nasleep en er moet steeds meer verantwoording worden afgelegd. Robin Pater van de 
veiligheidsregio Twente geeft aan dat wegens juridisering van de samenleving dergelijke 
afspraken zijn vastgelegd. Op die manier konden er duidelijke afspraken gemaakt 
worden over verzekeringen en kosten.  

De vuurwerkramp in Enschede in 2000 vormde een belangrijke aanleiding om op 
het gebied van grensoverschrijdende rampenbestrijding goede en duidelijke afspraken te 
maken. Daarnaast vormden juridische rechtsgronden een belangrijk motief om de 
samenwerking te formaliseren. Door middel van een convenant ligger er duidelijke 
afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld kosten, verzekering en bevoegdheden. 
Volgens Robin Pater van de veiligheidsregio Twente biedt het formaliseren van de 
samenwerking ook een stuk zekerheid en continuïteit: “Wat de keerzijde van informele 
samenwerking is, is dat het heel erg afhangt van personen. Als er bijvoorbeeld een 
nieuwe commandant komt die dat niet zo belangrijk vindt, dan gebeurt er ook niks. Dus 
dat is het gevaar van een relatie die alleen op informaliteit is gebaseerd. Er is toen 
gezegd dat er afspraken gemaakt moesten worden waarin je je ook formeel bindt. Niet 
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eens dat dat uit de praktijk zo nodig was maar het biedt toch een stukje zekerheid, een 
stuk continuïteit. Ook dat je afspraken maakt over verzekering en kosten wat in onze 
maatschappij ook steeds belangrijker wordt. Maar op de werkvloer blijft het informele 
nog wel heel erg belangrijk.” (Pater, interview 12, 2010).  
 Volgens Leander Witjes, coördinator internationale betrekkingen voor de vijf 
politieregio’s IJsselland, Twente, Noord-Oost Gelderland, Gelderland-Midden en 
Gelderland-Zuid, is het feit dat deze regio’s bij elkaar een groot grensgebied hebben een 
belangrijke reden om de samenwerking te formaliseren en te intensiveren. “We hebben 
meer dan 120 kilometer grens met Duitsland. Met de vijf korpsen bij elkaar bestrijken we 
meer dan 250 kilometer grens met Duitsland, dat is bijna de helft. Dat betekent dat je 
dat niet kunt negeren.” (Witjes, interview 7, 2010).  Ook Ad Vervuurt van de GHOR in 
deze regio’s beaamt dit. Volgens hem vormt het gebied geografisch gezien een eenheid. 
Daarom moeten alle risico’s in dit gebied geïnventariseerd worden: “Dat is ook wettelijk 
geregeld, dat je de risico’s in de buurregio’s in beeld moet hebben en dat betekent dus 
ook in Duitsland.” (Vervuurt, interview 8, 2010). Opvallend is dat in de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland het feit dat grensoverschrijdende samenwerking vanuit de wet 
ook verplicht is voor grensregio’s, een paar keer wordt genoemd. In de regio’s IJsselland 
en Drenthe wordt dit vrijwel niet genoemd als belangrijk motief voor de samenwerking. 
Wellicht wordt grensoverschrijdende samenwerking en de motieven hiervoor in de regio’s 
Twente en Noord-Oost Gelderland anders ervaren en wordt grensoverschrijdende 
samenwerking in deze regio’s meer als een vanzelfsprekendheid gezien, ook vanuit de 
wet. Dit kan verklaren waarom men in deze regio’s op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking reeds een stuk verder gevorderd is.  
 Voor Jan Hesselink, de brandweercommandant van Winterswijk, lag de noodzaak 
in het maken van formele afspraken met name in het feit dat de Duitse brandweer uit 
Oeding veel sneller aanwezig is in een groot gebied van Winterswijk. Er zijn bepaalde 
plekken waar de brandweer van Winterswijk heel moeilijk kan komen. De aanrijtijd in het 
buitengebied van Winterswijk is zelfs zo’n achttien minuten, terwijl de brandweer uit 
Oeding daar binnen vijf minuten kan zijn. De gemeentegrens van Winterswijk is voor zo’n 
60 procent ook landsgrens. De brandweer maakt gebruik van een programma waarbij 
het gebied wordt ingedeeld in vakken. De brandweer Oeding neemt een aantal van de 
vakken van de gemeente Winterswijk voor zijn rekening, dat betekent dat zij als eerste 
gealarmeerd worden wanneer daar iets aan de hand is. De brandweer in Winterswijk rukt 
dan ook uit, dat is in het convenant zo vastgelegd (Hesselink, interview 14, 2010). In de 
regio’s IJsselland en Drenthe hadden de brandweercommandanten van Hardenberg en 
Coevorden de grootste moeite om met Duitsland vast te leggen dat de Nederlandse 
brandweer als eerste gealarmeerd wordt. In Winterswijk is dit aldus wel gelukt en is er 
sprake van directe alarmering. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat in dit geval de 
Duitse brandweer als eerste gealarmeerd wordt voor een Nederlands gebied, terwijl het 
in Coevorden en Hardenberg er om gaat dat de Nederlandse brandweer als eerste 
gealarmeerd zou worden voor een Duits gebied. Zoals uit het vorige hoofdstuk al bleek, 
heeft de Duitse brandweer wat meer moeite met de regie uit handen geven in hun eigen 
gebied en houden zij erg aan de verantwoordelijkheid in hun eigen gebied vast. In 
Nederland wordt al meer gedacht vanuit operationele grenzen (wie waar het snelste 
aanwezig kan zijn, rijdt erheen) en niet zozeer in gemeente- of landgrenzen. Dit kan 
verklaren waarom de Nederlandse brandweer gemakkelijker afspraken maakt met de 
Duitse brandweer met betrekking tot directe alarmering in Nederlands gebied.  
 De gemeente Winterswijk heeft verder geen formele afspraken met Duitsland 
zoals bijvoorbeeld de gemeenten Hardenberg en Coevorden die apart bij het convenant 
in zitten. Volgens Renate Hartman, de AOV-er van de gemeente Winterswijk hebben de 
Kreisen in Duitsland er ook weinig belang bij om aparte afspraken te maken met 
gemeenten: “Voor zo’n Kreis is een gemeente helemaal niet interessant, dat gevoel krijg 
ik. Ik kan me voorstellen dat zij daar heel raar tegenaan kijken dat de gemeenten hier 
zo’n grote rol hebben. Maar dat heeft ook te maken met wat je gewend bent. De 
bevoegdheden liggen gewoon anders.” (Hartman, interview 15, 2010). Het gevoel van 
Renate Hartman wordt wel enigszins bevestigd gezien de discussie die was ontstaan bij 
het convenant dat in de regio’s IJsselland en Drenthe is getekend. Toen gaf de Landkreis 
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Grafschaft Bentheim min of meer aan ook alleen maar met de regio’s afspraken te willen 
maken.  

5.3.2 Doelen van de grensoverschrijdende samenwerking 
In deze regio’s is ook onderzocht wat de verschillende organisaties als belangrijkste 
doelen van de samenwerking zien. 

Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat volgens hem het 
hoogste doel van de grensoverschrijdende samenwerking een veiligere samenleving is. 
Dat kan door betere en snellere hulpverlening. Voor de regio Twente zijn eenheden uit 
Duitsland sneller aanwezig dan eenheden uit de rest van Nederland: “Onze cirkel gaat 
veel meer richting het oosten. Maar het gaat ook om capaciteit, hoeveel materieel heb je 
tot je beschikking. Als je dan gebruik kunt maken van je buren inclusief je Duitse buren 
dan heb je gewoon meer capaciteit.” (Pater, interview 12, 2010). Tijdens de 
vuurwerkramp is ook duidelijk gebleken dat je kunt profiteren van de Duitse capaciteit. 
Er zijn toen minstens tien Duitse traumahelikopters ingezet, zoveel zijn er volgens Robin 
Pater niet eens in heel Nederland beschikbaar. Maar ook qua gewondenspreiding kun je 
profiteren van de capaciteiten in Duitse ziekenhuizen. Bij ziekenhuizen wordt altijd 
gekeken naar de aanrijtijd vanaf het plaats incident, wat de dichtstbijzijnde ziekenhuizen 
zijn. In de top tien ziekenhuizen die qua aanrijtijd het dichts bij Enschede liggen, zitten al 
zes ziekenhuizen uit Duitsland. Er zijn met de vuurwerkramp ook mensen naar Duitse 
ziekenhuizen gebracht, de samenwerking met Duitsland geeft aldus een stuk extra 
capaciteit (Pater, interview 12, 2010).  

Matthias Woltering van de Landkreis Grafschaft Bentheim ziet het profiteren van 
elkaars capaciteiten ook als een belangrijk doel van grensoverschrijdende samenwerking: 
“Bij ons heb je een begrip “überortlichehilfe”, dat is hier ook een rechtsbegrip en dat 
betekent dat ik me tot andere Landkreisen kan wenden en kan vragen om hulp. Het 
betekent eigenlijk burenhulp. Dat is er al heel lang binnen Duitsland en tussen de 
Kreisen. Nederland is ook een buur, dus wij vonden het goed om daarmee ook afspraken 
te maken. Maar dat is nog niet bij iedereen geland, dat besef dat Nederland ook gewoon 
een buur is en dat samenwerking daarmee normaal is.” (Woltering, interview 11, 2010). 
Volgens Robin Pater is een hogere kwaliteit van hulpverlening ook een belangrijk doel 
van de samenwerking. Dan doelt hij met name op de THW die heel veel specialistisch 
materieel hebben: “De THW kunnen dingen die wij helemaal niet kunnen. Of je moet het 
leger vragen maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus door die samenwerking kun je beroep 
doen op specialismen die je zelf niet hebt, en daarmee verbeter je ook de kwaliteit van 
de hulpverlening” (Pater, interview 12, 2010).  

Leander Witjes van de politie geeft aan dat voor de politie het streven is om met 
de Duitse politie net zo gemakkelijk samen te werken als met de politie in Nederland. 
Volgens hem kun je met grootschalige inzet in de voorfase al heel veel dingen afspreken 
en afstemmen. Zo stemt de politie uit de regio Noord-Oost Gelderland met de Duitse 
politiekorpsen in de grensregio af waar er tijdens het WK ‘public viewings’ worden 
gehouden.  

De brandweer Winterswijk ziet als belangrijkste doel om de inwoners van 
Winterswijk tijdig van professionele hulp te kunnen voorzien. De gemeente Winterswijk 
heeft geen formele of informele samenwerking met Duitsland. Maar de AOV-er van 
Winterswijk, Renate Hartman, kan wel een doel bedenken die zo’n samenwerking zou 
kunnen hebben: “Dat je met elkaar kunt samenwerken op het gebied van informatie 
delen omdat je als gemeente zijnde in het geval van een ramp de communicatie naar 
burgers toe moet doen.” (Hartman, interview 15, 2010). Het kan namelijk gebeuren dat 
er net over de grens in Duitsland bijvoorbeeld een grote brand is en dat mensen in 
Nederland denken dat er iets in Nederland aan de hand is. De gemeente ontvangt dan 
allemaal telefoontjes van ongeruste burgers, maar als er helemaal geen contacten zijn 
met Duitsland weet je ook niet wat er aan de hand is. Dan kun je de burgers ook niet van 
informatie voorzien. Renate Hartman ziet dat als een nuttig doel van de samenwerking, 
dat op het moment dat er wat aan de hand is je een telefoonnummer hebt van iemand in 
Duitsland zodat je informatie kunt uitwisselen (Hartman, interview 15, 2010). Ad 
Vervuurt van de GHOR geeft eveneens aan dat informatie-uitwisseling een belangrijk 
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doel is van de samenwerking. Zo heeft de GHOR op dit moment weinig zicht op wat er in 
Duitsland mogelijk is qua gewondenspreiding. Ook zijn er in Duitsland een aantal risico’s 
waar men zich maar weinig van bewust is, zoals de opslag van chemicaliën langs de 
spoorlijn van de Betuwelijn. Volgens hem zou een grote oefening waarbij ook informatie 
wordt uitgewisseld goed zijn om meer inzicht te krijgen in deze zaken (Vervuurt, 
interview 8, 2010).  

Opvallend is dat in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland in veel mindere 
mate dan in de regio’s IJsselland en Drenthe de doelen ‘kennen en gekend worden’ 
worden genoemd. Slechts één respondent gaf dit als doel aan namelijk Ad Vervuurt van 
de GHOR. Volgens hem is het leggen van contacten en elkaar weten te vinden heel 
belangrijk, zodat je bij elkaars organisaties kunt binnenkijken en weet hoe er gewerkt 
wordt. Volgens Ad Vervuurt ontstaat er dan een goede basis voor het maken van 
afspraken (Vervuurt, interview 8, 2010). 

De doelen in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland liggen veel meer op het 
operationele vlak, zoals het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening doordat je 
gebruik kunt maken van extra capaciteit en specialismen. De doelen in de regio’s 
IJsselland en Drenthe liggen meer op het symbolische vlak van kennen en gekend 
worden en informele contacten. Hieruit valt al te concluderen dat de samenwerking in de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland zich reeds in fase drie bevindt, omdat hier echt 
al langere tijd sprake is van operationele samenwerking. Dat kan verklaren waarom men 
hier al meer in operationele doelen denkt. In de regio’s IJsselland en Drenthe bevindt de 
samenwerking zich nog maar net in fase twee, waar het gaat om informatie-uitwisseling 
en elkaar leren kennen. Dat kan verklaren waarom daar nog meer in symbolische doelen 
wordt gedacht.  

5.4 Kosten-baten afweging  van grensoverschrijdende samenwerking 
Net als in de regio’s IJsselland en Drenthe is in de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland aan de respondenten gevraagd wat zij als belangrijkste kosten en baten van 
de samenwerking zien en in hoeverre de kosten-baten afweging de samenwerking 
beïnvloedt.  

Voor vrijwel alle respondenten hingen de voordelen van de samenwerking samen 
met de doelen die zij in de samenwerking zagen. De belangrijkste doelen zijn hierboven 
reeds toegelicht en zullen hier niet allemaal herhaald worden. Vrijwel alle respondenten 
noemden als belangrijkste voordeel het profiteren van elkaars capaciteit. Voor de 
brandweer Winterswijk is het grootste voordeel dat er sneller hulp geboden kan worden 
aan de inwoners van het buitengebied van Winterswijk. De brandweercommandant van 
Winterswijk, Jan Hesselink, geeft aan dat een vrijwillige brandweerman dit niet als 
voordeel van de grensoverschrijdende samenwerking ziet. Die raakt gebied waarin ze 
kunnen uitrukken kwijt. Volgens Jan Hesselink heeft dat te maken met emotie: “Dan zien 
ze dat een andere gemeente of Duitsland wordt gealarmeerd terwijl het incident in onze 
gemeente is en dan krijg je wel wat gemopper over waarom zij er niet heen mogen.” 
(Hesselink, interview 14, 2010).  

In tegenstelling tot de respondenten uit de regio’s IJsselland en Drenthe, konden 
sommige respondenten uit de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wel een aantal 
nadelen van grensoverschrijdende samenwerking noemen. Dit heeft wellicht ook te 
maken met het feit dat in deze regio’s meer praktijkervaring bestaat met 
grensoverschrijdende samenwerking.  

Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat het over het algemeen 
makkelijker is om met Nederlandse buurregio’s samen te werken. In die zin is het een 
nadeel dat als je aan de grens ligt dat het extra werk geeft. Grensregio’s moeten zich 
verdiepen in andere organisatiesystemen, bevoegdheden etc. en daar gaat veel tijd in 
zitten. Vergeleken met Nederlandse buurregio’s is er een extra drempel om met elkaar 
samen te werken. Er wordt ook niet meer capaciteit voor vrijgemaakt, dat de 
organisaties bijvoorbeeld extra geld of personeel krijgen. De grensoverschrijdende 
samenwerking moet tussen de dagelijkse werkzaamheden door geregeld en 
georganiseerd worden. Het vormt een extra belasting; de organisaties moeten in kaart 
brengen hoe het in Duitsland allemaal zit en er meer geld, energie en tijd in steken dan 
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bij samenwerking met Nederlandse regio’s en organisaties het geval zou zijn. Maar 
volgens Robin Pater staan daar tegenover weer hele grote voordelen zoals het gebruik 
kunnen maken van de THW en de enorme capaciteit in Duitsland (Pater, interview 12, 
2010). De afweging die hier gemaakt wordt is dus dat enerzijds samenwerking met 
Duitsland wel meer investering van tijd en energie kost, maar dat het anderzijds enorm 
grote voordelen oplevert. De kosten-baten afweging valt voor de veiligheidsregio Twente 
aldus positief uit en dat kan verklaren waarom de veiligheidsregio Twente ook veelvuldig 
grensoverschrijdend samenwerkt. Dit kan tevens te maken hebben met de 
vuurwerkramp in Enschede in 2000, toen bleek hoe belangrijk deze grensoverschrijdende 
samenwerking is. Vanuit deze ervaringen wordt er in deze regio wellicht ook meer 
waarde gehecht aan grensoverschrijdende samenwerking en wordt het belang ervan 
meer ingezien.  

Leander Witjes van de politie deelt de visie van Robin Pater dat samenwerking 
met Duitsland meer investeringen vraagt van de organisaties: “De ligging aan de grens 
vraagt extra inspanning van elke dienst die ermee te maken heeft. Er wordt een extra 
investering gevraagd, wij krijgen bijvoorbeeld geen extra geld voor grensoverschrijdende 
samenwerking maar moeten het geld wel ergens vandaan halen. Als er dan ergens in 
gesneden moet worden, zijn dat de eerste zaken waar in gesneden wordt, dat moet 
eigenlijk niet. Dat is ook een reden voor sommige leidinggevenden binnen de politie om 
te zeggen ‘we krijgen er geen extra geld voor dus laat maar’. De afweging wordt altijd 
gemaakt wat moet je er in investeren en wat levert het op.” (Witjes, interview 7, 2010).  
Dit wijst er op dat de kosten-baten afweging met name negatief kan uitvallen wanneer er 
bezuinigd moet worden binnen organisaties. Leander Witjes geeft aan dat er op zaken als 
grensoverschrijdende samenwerking dan vaak als eerste wordt bezuinigd. In dat geval 
valt de kosten-baten afweging dus negatief uit. Echter, hoe deze afweging uitvalt, hangt 
volgens Leander Witjes heel erg van de persoon af. Het commitment van de leiding is 
volgens hem van grote invloed op het slagen van grensoverschrijdende samenwerking: 
“Dat is een kritische succesfactor. Dat is niet altijd overal even optimaal”. Persoonlijke 
betrokkenheid maakt dat het mogelijk wordt om samen te werken. Eén van de factoren 
is het ontkennen van het feit dat grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is in 
deze samenleving (Witjes, interview 7, 2010). Hoe de kosten-baten afweging uitvalt is 
dus erg afhankelijk van de personen en van het commitment van de leiding. Volgens 
Leander Witjes is bijvoorbeeld de korpschef in IJsselland minder betrokken wat kan 
verklaren waarom daar minder waarde wordt gehecht aan grensoverschrijdende 
samenwerking: “De betrokkenheid van de korpschef van IJsselland die is minder, die 
heeft heel weinig met Duitsland en dan zie je ook dat daar veel minder gebeurt. 
Persoonlijke steun en financiële steun zijn belangrijke voorwaarden voor het goed lopen 
van een project. Het is heel persoonsafhankelijk hoe goed de grensoverschrijdende 
samenwerking verloopt en hoeveel prioriteit er aan gegeven wordt.” (Witjes, interview 7, 
2010).  
 Ad Vervuurt van de GHOR geeft aan geen concrete nadelen in de samenwerking te 
zien en vindt dat men zich daar ook niet op zou moeten focussen. Echter, uit het 
interview met Ad Vervuurt is op te maken dat de kosten-baten afweging voor de GHOR 
wel negatief uitvalt. Er moet ook binnen de GHOR bezuinigd worden en 
grensoverschrijdende samenwerking wordt volgend Ad Vervuurt afgebouwd en in 
sommige regio’s gaat het zelfs richting de stekker er uit. Hij geeft aan dat er binnen de 
organisatie bepaalde keuzes gemaakt moeten worden waar men wel en geen 
investeringen in wilt doen. Er is afgesproken om grensoverschrijdende samenwerking wel 
op de agenda te houden, maar om er niet actief in te gaan investeren. Ad Vervuurt geeft 
aan dat hij graag een bijdrage wil leveren vanuit de GHOR maar dat hij niet het hele 
project van grensoverschrijdende samenwerking alleen kan gaan trekken (Vervuurt, 
interview 8, 2010). 
 De brandweercommandant van Winterswijk geeft aan dat de samenwerking met 
Duitsland soms wat stroef verloopt en dat dat met name te maken heeft met de 
financiële mogelijkheden die Duitsland heeft. De Nederlandse brandweer heeft veel 
hogere budgetten dan de Duitse brandweer. Wanneer er bijvoorbeeld een oefening 
georganiseerd moet worden door Duitsland dan moeten zij hiervoor apart budget 
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aanvragen bij de Kreis. Het is niet altijd gegarandeerd dat dit toegezegd wordt. De 
mogelijkheden die de Nederlandse brandweer heeft omdat ze toereikende budgetten 
hebben, hebben ze in Duitsland veel minder (Hesselink, interview 14, 2010). Echter, de 
kosten-baten afweging van de brandweer in Winterswijk valt wel positief uit. De 
voordelen wegen voor hen veel zwaarder dan de nadelen die hier boven beschreven 
staan. Het is voor de brandweer in Winterswijk namelijk van groot belang om samen te 
werken met de brandweer in Oeding, omdat zij eenmaal sneller aanwezig zijn in een 
groot gedeelte van het buitengebied van Winterswijk. De brandweer in Winterswijk heeft 
er grote belangen bij te investeren in deze grensoverschrijdende samenwerking en deze 
samenwerking goed lopend te houden.  
 De AOV-er van de gemeente Winterswijk geeft aan geen concrete nadelen te zien 
in grensoverschrijdende samenwerking, alleen dat er misverstanden kunnen ontstaan 
wanneer je niet op de hoogte bent van elkaars organisatie. Volgens Renate Hartman 
zouden zulke misverstanden voorkomen kunnen worden door meer inzicht te verkrijgen 
in elkaars organisaties. Maar dat is theoretisch, dat gebeurt nog niet bij de gemeente 
Winterswijk. De kosten-baten afweging voor de gemeente Winterswijk valt aldus negatief 
uit. Zij investeren helemaal niet in grensoverschrijdende samenwerking. Renate Hartman 
geeft aan dat er wel wat voordelen kunnen zijn van grensoverschrijdende samenwerking, 
zoals informatie-uitwisseling, maar dat het voor de gemeente Winterswijk niet van een 
dergelijk groot belang is om er veel tijd, geld en mankracht in te investeren. Daarnaast 
geeft Renate Hartman aan dat de Kreisen in Duitsland ook geen belang hebben bij 
samenwerking met gemeenten, dus dat het vanuit die kant ook niet op gang komt 
(Hartman, interview 15, 2010). 
 Er is aldus een aantal organisaties waar de kosten-baten afweging duidelijk 
positief uitvalt, zoals bij de veiligheidsregio Twente, de politie uit deze regio’s en de 
brandweer Winterswijk. Dit zijn ook partijen die een belangrijke rol spelen bij 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen. Voor de gemeente Winterswijk en de 
GHOR valt de kosten-baten afweging echter negatief uit. De gemeente Winterswijk speelt 
sowieso geen rol in het convenant voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
en in die zin zal de negatieve kosten-baten afweging van de gemeente Winterswijk niet 
veel invloed hebben op de samenwerking of de samenwerking stagneren. De GHOR 
speelt natuurlijk wel een rol bij het convenant en bij de uitvoering van 
grensoverschrijdende samenwerking. Zij geven echter aan grensoverschrijdende 
samenwerking wel op de agenda te houden, maar dat er minder actief in geïnvesteerd 
kan worden qua geld, tijd en mankracht. Daarnaast is de GHOR in de regio Twente juist 
wel heel actief op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, dus de 
grensoverschrijdende samenwerking op geneeskundig gebied zal in deze regio’s niet 
gauw stagneren door de negatieve kosten-baten afweging van één GHOR-regio. 

5.5 Prioriteit grensoverschrijdende samenwerking 
De respondenten in deze regio’s is tevens gevraagd naar de mate waarin hun organisatie 
prioriteit geeft aan de grensoverschrijdende samenwerking. Twee respondenten gaven 
aan dat grensoverschrijdende samenwerking voor hun organisatie geen prioriteit heeft: 
Ad Vervuurt van de GHOR en Renate Hartman van de gemeente Winterswijk. Ad 
Vervuurt geeft aan dat het binnen de GHOR zelfs afgebouwd wordt: “Het gaat haast 
richting de stekker eruit, de fte’s worden afgebouwd.” (Vervuurt, interview 8, 2010). Ad 
Vervuurt geeft aan dat hij momenteel heel veel accounts heeft en dat het afbouwen 
daarom ook pure noodzaak is. Hij kan niet overal zijn tijd en energie in steken. “Ik kan 
het gelukkig wel op de agenda houden maar het is echt een kwestie van de ballen in de 
lucht houden, ik kan het minimale doen om het lopend te houden.” Ad Vervuurt geeft 
verder aan dat er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden en dat er momenteel voor 
de GHOR meer prioriteit zit in het verbeteren van de spoedeisende medische 
hulpverlening. Daar is lange tijd heel weinig aandacht voor geweest en daar willen ze 
weer meer in investeren omdat dat voor de GHOR in Nederland heel belangrijk is 
(Vervuurt, interview 8, 2010).  
 De AOV-er van Winterswijk, Renate Hartman, geeft aan dat voor de gemeente 
Winterswijk grensoverschrijdende samenwerking helemaal geen prioriteit heeft. Dat komt 
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volgens haar omdat ze qua praktische zaken meer gericht zijn op de Nederlandse 
buurgemeenten, daarmee werken ze heel veel samen. Daarnaast heeft zich in de praktijk 
nog nooit een grote ramp voorgedaan in die regio, daarom voelen ze de noodzaak nog 
niet echt. Tevens geeft Renate Hartman aan dat de keren dat ze contact heeft gezocht 
met Duitse collega’s, die organisatie heel anders in elkaar bleek te zitten en dat ze er in 
Duitsland eigenlijk niet op zitten te wachten om samen te werken met Nederlandse 
gemeenten. Dit komt volgens haar met name omdat in Duitsland rampenbestrijding niet 
op gemeenteniveau ligt maar op Kreisniveau en voor de Kreisen zijn de gemeenten 
helemaal niet interessant (Hartman, interview 15, 2010). 
 Voor de politie in deze regio’s heeft het hoge prioriteit maar Leander Witjes ziet 
dit nog onvoldoende geborgd. Volgens hem is de dagelijkse taak van de politie 
criminaliteit en opsporing en dat gebeurt ook gewoon over de grens. Ze hebben per 
definitie elke dag contact met de Duitse politie. Voor de politie ligt de nadruk echter veel 
minder op rampenbestrijding. Maar Leander Witjes geeft aan dat hij het wel hoog op de 
agenda probeert te houden. Volgens hem is het commitment van de leiding een kritische 
succesfactor voor grensoverschrijdende samenwerking: “Dat is heel cruciaal, hoe 
personen er in staan. Dat is een kritische succesfactor. Bijvoorbeeld als ik puur binnen de 
politie kijk, als hier een korpschef zou komen die niets heeft met Duitsland dan dondert 
het als een kaartenhuis in elkaar. Betrokkenheid van de korpschef is heel belangrijk. De 
betrokkenheid van de korpschef van IJsselland is minder, die heeft heel weinig met 
Duitsland en dan zie je ook dat daar veel minder gebeurt. […] Het is heel 
persoonsafhankelijk hoe goed de grensoverschrijdende samenwerking verloopt en 
hoeveel prioriteit er aan gegeven wordt.” (Witjes, interview 7, 2010).  
 Robin Pater geeft aan dat grensoverschrijdende samenwerking de afgelopen 
periode binnen de veiligheidsregio Twente zeer veel prioriteit heeft gehad. Dat zie je ook 
aan alle rapporten over dit onderwerp die er in deze regio over geschreven zijn. Robin 
Pater denkt ook dat grensoverschrijdende samenwerking met het traject van de Wet op 
de veiligheidsregio’s meer prioriteit zal krijgen. “Wij hechten echt prioriteit aan 
interregionale samenwerking, dus ook met Duitse buurregio’s. Ik heb het idee dat het in 
deze regio wel op het netvlies staat. Mede doordat ik er zelf ook zo intensief mee bezig 
ben geweest de afgelopen jaren, dat doet ook wel wat met het bewustzijn van mensen. 
[…] Ik ben er twee à drie jaar fulltime mee bezig geweest, er zijn niet veel regio’s die er 
zoveel prioriteit aan geven dus je bent al snel de expert in Nederland. Als regio hebben 
wij het ook wel een beetje op gang gebracht in andere regio’s. De regio Noord-Oost 
Gelderland is bijvoorbeeld ook gaan kijken naar ons en wat wij hier doen en ze kunnen 
ook gebruikmaken van wat wij hier hebben ontwikkeld.” (Pater, interview 12, 2010). 
Volgens Robin Pater zou grensoverschrijdende samenwerking vooral vanuit praktisch 
oogpunt prioriteit moeten hebben. Het is volgens hem niet aan burgers uit  te leggen dat 
je niet samenwerkt met Duitsland en dat daardoor je hulpverlening niet optimaal is. 
Wanneer men zegt dat de burger eenmaal recht heeft op de snelste hulp, dan moet het 
niet uitmaken of die hulp uit Nederland of Duitsland komt en juist daarom moeten er 
afspraken over gemaakt worden. Niet alle regio’s hebben volgens Robin Pater echter dit 
besef: “[…] Hulp is hulp, zo beredeneert de burger ook. Daarom heb ik moeite met 
regio’s die er ‘niet zoveel mee hebben’. Dat vind ik niet meer van deze tijd, de grenzen 
zijn nu eenmaal open en je moet ook verder denken dan je landsgrens.” (Pater, interview 
12, 2010). Voor sommige regio’s is het volgens Robin Pater wel begrijpelijk dat ze 
minder prioriteit geven aan grensoverschrijdende samenwerking, wanneer het 
grensgebied niet zoveel risicopotentieel heeft. De geografische ligging is wel bepalend 
voor de noodzaak die regio’s voelen voor grensoverschrijdende samenwerking. Maar aan 
de andere kant kan volgens Robin Pater een groot incident in iedere regio zich voor doen, 
ook op het platteland. Juist op het platteland zijn er weinig grote steden in de buurt dus 
ook weinig grote korpsen of ziekenhuizen. Volgens hem moeten regio’s voordat ze 
besluiten dat ze geen energie in grensoverschrijdende samenwerking willen steken een 
analyse maken wat de voordelen zouden kunnen zijn en dan pas besluiten of ze er 
energie en tijd in willen steken (Pater, interview 12, 2010).  
 Voor de brandweer in Winterswijk heeft grensoverschrijdende samenwerking een 
hoge prioriteit. Dat heeft te maken met de complexiteit en omvang van het buitengebied. 
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Zij hechten er veel prioriteit aan omdat de Duitse brandweer daar veel sneller aanwezig 
kan zijn en omdat daardoor de burgers snellere hulp kunnen krijgen (Hesselink, interview 
14, 2010). 
 Daarnaast gaven alle respondenten aan dat volgens hen grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen voor de brandweer de meeste prioriteit heeft en dat die daar 
ook het meest ver in zijn. Volgens de respondenten werkt de politie ook heel veel 
grensoverschrijdend samen maar voornamelijk gericht op opsporing en criminaliteit. 
Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat de politie heel veel waarde 
hecht aan grensoverschrijdende samenwerking en dat de politie zelfs een apart bureau 
heeft dat zich ermee bezig houdt (Interregionaal Bureau Internationale Betrekkingen). 
Dat is volgens Robin Pater ook wel gericht op het grootschalige, ze doen bijvoorbeeld wel 
eens grote terrorismeoefeningen. Maar de politie zit minder op het gebied van 
hulpverlening en meer op het gebied openbare orde en veiligheid. Je kunt je volgens 
Robin Pater dan ook afvragen wat de politie bij grensoverschrijdende rampenbestrijding 
moet doen, behalve het afzetten van gebieden en het begidsen van eenheden naar het 
gebied. Maar de contacten die de politie met Duitsland heeft zijn heel intensief (Witjes, 
interview 7, 2010; Pater, interview 12, 2010).  

In de regio Twente wordt er door de GHOR ook veel grensoverschrijdend 
samengewerkt. Voor de dagelijkse hulpverlening gaan er ambulances en 
traumahelikopters over en weer de grens over, daar zijn ook convenanten voor in deze 
regio. De Duitse traumahelikopter is voor Enschede dichterbij dan die uit Nederland, die 
moet uit Nijmegen komen. De inzet van ambulances en traumahelikopters gebeurt in 
deze regio wekelijks. Dat is een eenzijdige afspraak; de Duitse helikopter komt naar 
Nederland omdat ze in Enschede geen helikopter hebben staan. Duitsland heeft de 
grootste helikopterdichtheid van traumaheli’s van heel Europa. Dat komt omdat er in 
Duitsland een systeem bestaat waarbij er bij een incident altijd een Notarzt ingevlogen 
moet worden omdat het ambulancepersoneel minder bevoegdheden heeft. Deze inzetten 
zijn kleinschalig en het gaat daarbij vaak om één patiënt. In het geval van een grote 
ramp moet er voor de gewondenspreiding geïmproviseerd worden: “Er is geen 
planvorming of automatisering met Duitse ziekenhuizen. Er ligt daar nog een heel groot 
voordeel waar we als GHOR iets mee moeten.” (Pater, interview 12, 2010). Volgens 
Robin Pater heb je als geneeskundig hulpverlener ook meer te maken met wet- en 
regelgeving. Dit betreft verzekeringen, kosten, medische geheimen, bevoegdheden etc. 
Geneeskundige hulpverlening zit meer in de juridische context en dat zorgt er volgens 
Robin Pater ook voor dat grootschalige grensoverschrijdende samenwerking niet zo vlot 
verloopt. Bij de brandweer is het vaak heel praktisch en die kunnen vaak ook makkelijker 
op elkaar afstemmen (Pater, interview 12, 2010; Hesselink, interview 14, 2010). 

Concluderend kan gesteld worden dat de meerderheid van de organisaties in de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland een hoge prioriteit geeft aan 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit zijn ook de organisaties die een belangrijke rol 
spelen bij grensoverschrijdende samenwerking, zoals de veiligheidsregio en de 
brandweer, en dat kan verklaren waarom in deze regio’s de grensoverschrijdende 
samenwerking reeds een stuk intensiever is. Alleen de respondenten van de gemeente 
Winterswijk en de GHOR gaven aan dat grensoverschrijdende samenwerking voor hun 
organisaties geen hoge prioriteit heeft. Echter, de gemeente Winterswijk speelt verder 
helemaal geen rol in het convenant voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen. 
De respondent van de GHOR die voor dit onderzoek is geïnterviewd, werkt samen met 
verschillende GHOR-regio’s zoals Twente en Noord-Oost Gelderland, maar werkt zelf voor 
de GHOR-regio Gelderland-Zuid en sprak ook met name vanuit deze regio. De GHOR uit 
Twente geeft juist hoge prioriteit aan grensoverschrijdende samenwerking en dit vindt 
ook bijna wekelijks plaats. De lage prioriteit van de gemeente Winterswijk en de GHOR is 
aldus niet een dergelijk groot obstakel voor de grensoverschrijdende samenwerking dat 
het hierdoor stagneert.  

5.6 Verschillen in visies tussen leidinggevend en uitvoerend niveau 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de empirische resultaten met betrekking tot de 
verschillende visies die de respondenten hebben op grensoverschrijdende samenwerking. 
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Er wordt hierbij met name ingegaan in hoeverre er tussen het uitvoerende en 
leidinggevende niveau verschillende visies bestaan op grensoverschrijdende 
samenwerking.  

Leander Witjes van de politie geeft aan dat  er wel verschillende visies zijn tussen 
de organisaties. Volgens hem is dat met name zichtbaar in de verschillende politieregio’s 
waarvoor hij werkt. Daar bestaan verschillen in visies over het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit heeft volgens hem echter ook te maken met de 
operationele noodzaak en de geografische ligging van bepaalde regio’s. In de regio 
Twente is het besef grotendeels aanwezig dat de men grensoverschrijdend moet 
samenwerken. In andere regio’s zoals Groningen en Drenthe is volgens Leander Witjes 
het besef dat grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is een stuk minder, die 
lopen echt achter wat dat betreft. “Ik heb wel geprobeerd om hen ervan te overtuigen 
dat het belangrijk is. We hebben wel een aantal pogingen gedaan maar dat doe ik niet 
meer want dat kost relatief veel tijd en als je dan tegen een muur aanloopt, schiet het 
ook niet op. We hebben ze geprobeerd te overtuigen door te laten zien wat wij wel doen 
en hoe makkelijk en goed het gaat. IJsselland is ook nog niet zo doordrongen van de 
noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking, maar die is nu wel wat meer aan het 
bewegen. Maar IJsselland komt nog niet echt los, ze zijn heel terughoudend.” (Witjes, 
interview 7. 2010). Waar Groningen en Drenthe een terughoudend beleid hebben op het 
gebied van grensoverschrijdende samenwerking is dat ook gedeeltelijk ingegeven door 
de geografische situatie. Het grensgebied is heel verlaten en de bevolkingsdichtheid is 
beperkt. Maar er is wel een aantal grote snelwegen die ook criminaliteit trekken dus in 
dat opzicht zou er volgens Leander Witjes toch meer aandacht moeten zijn voor 
grensoverschrijdende samenwerking. De geografische situatie is aldus een aspect dat 
verschillen in visie bepaalt, maar ook de betrokkenheid van personen is een belangrijk 
aspect dat verschil in visie bepaalt.  

Daarnaast geeft Leander Witjes aan dat er binnen de politie op operationeel 
niveau soms wel weerstand bestaat tegen grensoverschrijdende samenwerking. Hij geeft 
aan dat hij merkt dat er binnen de organisatie altijd wel mensen zijn die 
grensoverschrijdende samenwerking onzin vinden: “Er gaat geld heen terwijl er 
tegelijkertijd banen moeten verdwijnen en bezuinigd moet worden, hoe leg je dat uit? 
Dat ligt erg gevoelig. Maar niet samenwerken met Duitsland is geen optie”, aldus Leander 
Witjes. Volgens hem heeft dit wel invloed op de samenwerking, mensen kunnen het 
bewust of onbewust saboteren en manipuleren. Dat gebeurt maar heel weinig maar het 
gebeurt volgens Leander Witjes wel. Het uitvoerende niveau is bij de uitvoering verder 
erg betrokken bij de grensoverschrijdende samenwerking. Je ziet ook veel commitment 
bij de mensen op uitvoerend niveau. Zo gaan wijkagenten bijvoorbeeld op eigen initiatief 
structureel overleggen met Duitse collega’s. Volgens Leander Witjes geeft dat ook het 
beste draagvlak wanneer het vanuit de mensen zelf komt: “Als iets vanuit de mensen zelf  
komt om bijvoorbeeld gezamenlijke projecten op te zetten en elkaar te leren kennen dan 
zien ze het nut ervan is. Dat is dat de belangrijkste basis voor samenwerking, nog veel 
belangrijker dan geld.” (Witjes, interview 7, 2010).  

Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat alle organisaties wel 
dezelfde visie hebben als het gaat om het doel van de grensoverschrijdende 
samenwerking namelijk dat het zinvol is omdat je iets aan elkaar hebt en omdat het 
meer veiligheid biedt. Daar is volgens Robin Pater geen discussie over alleen ligt het 
zwaartepunt van de samenwerkende organisaties wat anders. Dat komt ook omdat het 
drie verschillende vakgebieden zijn die elk een heel ander karakter hebben. Robin Pater 
geeft aan dat iedereen binnen de organisatie zowel op uitvoerend als leidinggevend 
niveau grensoverschrijdende samenwerking belangrijk vindt. Het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking wordt door iedereen wel onderkend alleen de mate 
waarin iemand bereid is om daarvoor drempels uit de weg te ruimen die verschilt wel. 
Het hangt er dan ook van af op je op uitvoerend niveau zit of meer op het bestuurlijke 
niveau waar je de formele lijn moet volgen. Op praktisch niveau is men volgens Robin 
Pater veel sneller geneigd om te zeggen ‘we doen het gewoon en dan zien we wel’. Dan 
zie je ook dat het praktische niveau eigenlijk een beetje vooruitloopt omdat die 
bestuurlijke processen en die juridische kant allemaal veel langer duren. In de regio 
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Twente zijn de operationele hulpverleningsdiensten al heel lang betrokken bij 
grensoverschrijdende samenwerking, dat wordt in deze regio al heel lang gedaan en is 
ook vanzelfsprekend. “De convenanten lopen eigenlijk een beetje achter de praktijk aan, 
het is dus niet zo dat er van bovenaf is besloten om het convenant te tekenen en dat wij 
het maar moeten uitwerken en uitvoeren. De samenwerking was er al heel lang en dat is 
nu gewoon formeel vastgelegd”, aldus Robin Pater (Pater, interview 12, 2010). Bij de 
regio’s IJsselland en Drenthe ligt dat eerder andersom, daar ligt nu het convenant maar 
is nog niet zoveel samenwerking in de praktijk. Daar ligt volgens Robin Pater ook wel een 
uitdaging om iedereen ertoe te zetten om er ook in de praktijk meer mee te doen: “Op 
het moment dat mensen op de werkvloer het idee hebben dat ze er iets aan hebben dan 
gaat het ook leven.” (Pater, interview 12, 2010). Volgens Robin Pater is echter het 
uitvoerende niveau bij bijvoorbeeld de brandweer verder niet bezig met visies: “De 
gewone brandweerman is überhaupt niet met beleid en dat soort zaken bezig, dingen 
moeten gewoon goed voor elkaar zijn en als hij maar weet wat hij moet doen.” (Pater, 
interview 12, 2010).  

De brandweercommandant van Winterswijk geeft net als Robin Pater aan dat de 
brandweermensen op uitvoerend niveau niet echt bezig zijn met grensoverschrijdende 
samenwerking of een visie daarop: “Het speelt zich voornamelijk op leidinggevend niveau 
af. Als het gaat om het maken van afspraken en het convenant, dan informeren we ze 
daar wel over en laten we weten dat we daar mee bezig zijn. Tijdens een incident en 
daarna de evaluatie dan is de betrokkenheid er wel op uitvoerend niveau. Maar in het 
opstellen en het voortraject niet.” (Hesselink, interview 14, 2010). De bevelvoerders zijn 
het meeste betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking, de manschappen zijn 
daar verder niet zo mee bezig. Zij zijn echter wel betrokken bij grensoverschrijdende 
samenwerking op het moment van een inzet en bij oefeningen, die vrij regelmatig 
plaatsvinden.  
 Ad Vervuurt geeft aan dat binnen de GHOR de geografische situatie ook te maken 
heeft met de visies die er op grensoverschrijdende samenwerking zijn. Zo zijn er binnen 
de GHOR drie groepen: de groep die geen grensregio heeft, de groep die aan Duitsland 
grenst en de groep die aan België grenst. Dat biedt in de praktijk hele andere systemen 
en leidt daarom tot verschillende visies op grensoverschrijdende samenwerking. 
Daarnaast geeft Ad Vervuurt aan dat op bestuurlijk niveau de burgemeesters vaak een 
heel positief beeld schetsen van grensoverschrijdende samenwerking en laten zien dat ze 
ermee bezig zijn. Echter, in de praktijk blijken er dan heel weinig mogelijkheden en 
ruimte te bestaan voor de mensen op uitvoerend niveau om het ook goed uit te kunnen 
voeren: “De burgemeesters roepen het wel, dat is prima maar regel het dan ook en baan 
de wegen zodat wij aan de slag kunnen.” (Vervuurt, interview 8, 2010).  
 Binnen de gemeente Winterswijk is men op uitvoerend niveau helemaal niet bezig 
met grensoverschrijdende samenwerking. De AOV-er van Winterswijk geeft aan dat de 
gemeente Winterswijk helemaal gericht is op de Nederlandse buurgemeenten. 
Grensoverschrijdende samenwerking leeft binnen de gemeente helemaal niet. Het 
uitvoerend niveau is er helemaal niet mee bezig. Renate Hartman geeft aan dat de 
burgemeester wel wat contacten heeft maar dat verder binnen de gemeente niemand 
contacten heeft in Duitsland. Zelf heeft zij ook geen contacten in Duitsland. Zij heeft één 
keer geprobeerd contacten te zoeken met Duitsland toen zij haar rampenplan moest 
opsturen. Voor gemeenten is het namelijk verplicht om buurgemeenten op de hoogte te 
stellen van het rampenplan, dus ook de gemeenten in Duitsland. Zij had toen de grootste 
moeite om het rampenplan bij iemand aan Duitse zijde kwijt te kunnen: “Ik ben er toen 
ook achter gekomen dat het in Duitsland op Kreisniveau georganiseerd is, en dat ik dus 
bij Kreis Borken moest zijn. Het heeft heel lang geduurd voor ik de naam van een 
contactpersoon kreeg, en toen heb ik het opgestuurd maar of het ooit aangekomen is 
weet ik ook niet. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. […] Er was nog net geen 
onbegrip maar wel zo’n houding van ‘je mag het opsturen maar we zitten er niet echt op 
te wachten’.” 
 Er zitten aldus verschillen tussen de organisaties in de mate waarin het 
uitvoerende niveau betrokken is bij grensoverschrijdende samenwerking en de mate 
waarin er verschillen zitten in visies tussen het leidinggevende en uitvoerende niveau. 
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Leander Witjes geeft aan dat bij de politie over het algemeen het uitvoerende niveau 
zeer betrokken is bij de samenwerking en ook zelf initiatieven neemt, maar dat er soms 
wel mensen zijn die grensoverschrijdende samenwerking onzin vinden. Robin Pater van 
de veiligheidsregio en Jan Hesselink van de brandweer Winterswijk geven aan dat zowel 
op uitvoerend als op leidinggevend niveau de samenwerking belangrijk wordt gevonden. 
Echter, de ‘gewone’ brandweerman is verder niet zo veel bezig met grensoverschrijdende 
samenwerking maar is meer betrokken op het moment van een inzet of een oefening. Ad 
Vervuurt geeft aan dat burgemeesters vaak aangeven dat grensoverschrijdende 
samenwerking heel belangrijk wordt gevonden, maar dat de mogelijkheden die mensen 
in de praktijk krijgen om het uit te voeren heel beperkt zijn. Ten slotte geeft Renate 
Hartman van de gemeente Winterswijk aan dat binnen de gemeente Winterswijk zowel 
op leidinggevend als op uitvoerend niveau men er niet mee bezig is en er weinig waarde 
aan wordt gehecht. Concluderend kan worden gesteld dat er geen dermate grote 
verschillen in visies op grensoverschrijdende samenwerking bestaan tussen het 
leidinggevende en uitvoerende niveau, dat het de grensoverschrijdende samenwerking 
zou schaden. 

5.7 Verschillen in organisatieculturen en werkwijzen 
In deze regio’s is ook onderzocht in hoeverre respondenten verschillen in 
organisatieculturen en werkwijzen zien en welke invloed dit volgens hen heeft op de 
samenwerking. Vrijwel alle respondenten gaven aan dat er wel degelijk verschillen zitten 
tussen organisatieculturen maar dat deze met de komst van de veiligheidsregio’s wel 
kleiner worden. Leander Witjes: “De verschillen in de kolommen worden wel kleiner door 
het ontstaan van de veiligheidsregio’s. Er wordt veel intensiever samengewerkt met 
elkaar dan vroeger. Het wordt nu ook veel professioneler, de samenwerking zie je veel 
duidelijker ontstaan.” (Witjes, interview 7, 2010). Ad Vervuurt van de GHOR deelt deze 
visie. Volgens hem zijn er nu eenmaal grote verschillen tussen de organisaties, maar is 
de intentie tot grensoverschrijdende samenwerking er aan alle kanten. “De 
veiligheidsregio is voor multidisciplinaire samenwerking, dat is de plek bij uitstek waar de 
organisaties samen komen en waar afstemming plaatsvindt.” (Vervuurt, interview 8, 
2010). 

Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft eveneens aan dat er grote 
verschillen zitten in de organisatieculturen van de samenwerkende organisaties. Volgens 
hem is de brandweer echt een groepscultuur. De GHOR daarentegen is echt een 
netwerkorganisatie die met allerlei ketenpartners samenwerkt. In die zin gaat iedereen 
ook anders te werk. De politie doet bijvoorbeeld niets als er niet een landelijke 
overeenkomst ligt zoals het Verdrag van Enschede. De politie is heel sterk gebonden aan 
juridische kaders. Bij de politie is het veel meer top-down werk, eerst moet het goed 
georganiseerd en vastgelegd zijn en dan krijg je groen licht om te handelen. De 
brandweer werkt volgens Robin Pater meer bottom-up, eerst wat uitproberen en 
vervolgens kijken hoe het juridisch allemaal zit. Die benadering is wel anders maar dat 
ligt ook aan de mogelijkheden die de verschillende organisaties hebben. Dit uit zich ook 
in verschillende werkwijzen. De politie werkt meer regionaal en interregionaal, zoals ook 
blijkt uit het feit dat de politie een Interregionaal Bureau Internationale Betrekking heeft.  
De brandweer doet veel meer lokaal en op het hoogste niveau regionaal. De insteek is 
anders omdat de positie van de organisaties anders is: “De brandweer is ook wettelijk 
gezien een lokale verantwoordelijkheid, nu met de Wet op de veiligheidsregio’s wordt het 
wel wat meer geregionaliseerd. Maar de politie is bijvoorbeeld al geregionaliseerd”, aldus 
Robin Pater (Pater, interview 12, 2010). Maar volgens hem zijn cultuurverschillen op het 
operationele niveau verder geen probleem voor de samenwerking. Daar bestaat de 
mentaliteit van ‘wij lossen de problemen wel op’. Dat hoort volgens Robin Pater bij 
hulpverleners, als er iets aan de hand is gaan ze aan de slag en lossen ze het op. Met die 
mentaliteit, en die is in Duitsland precies hetzelfde, komt men op operationeel niveau 
vaak heel ver binnen de wettelijke kaders (Pater, interview 12, 2010).  

De AOV-er van Winterswijk geeft aan dat er vooral verschillen bestaan in 
organisatieculturen van de gemeente enerzijds en de operationele hulpverleningsdiensten 
anderzijds. Voor de gemeente is rampenbestrijding iets wat er bij komt, voor veel 



Ragna Hooijer 
3013731 

72 

medewerkers van de gemeente is dat niet het dagelijks werk. Het staat nogal ver van de 
gemeentemedewerkers af. Voor de politie, brandweer en GHOR is dat wat anders, die 
zien de noodzaak er volgens Renate Hartman ook meer van in. Als er echt een grote 
ramp is dan is het voor een gemeente heel ander werk dan wat je normaal gesproken 
doet. Voor de politie, brandweer en GHOR is het op grotere schaal dan wat ze normaal 
gesproken doen, maar het staat wel dichter bij hun normale werk (Hartman, interview 
15, 2010).  
 
Elke respondent ziet aldus verschillen in de organisatieculturen tussen de organisaties 
aan de Nederlandse zijde. Daarnaast is ook gevraagd in hoeverre de respondenten 
verschillen in organisatieculturen ervaren tussen de Nederlandse en Duitse organisaties. 
Elke respondent gaf aan dat de organisaties in Duitsland een stuk formeler en 
hiërarchischer zijn. Volgens Ad Vervuurt van de GHOR is het vooral belangrijk om respect 
en begrip voor elkaar te hebben, dan loopt de samenwerking in de praktijk vaak wel. In 
Duitsland zal men ook niet altijd begrijpen hoe dingen in Nederland geregeld worden 
maar zij hebben daar ook begrip voor. De invloed die dat op de samenwerking heeft is 
dat men in Nederland vaak veel sneller zaken wil regelen dan dat in Duitsland mogelijk 
is, omdat in Duitsland men alles via formele lijnen moet regelen en dat duurt langer 
(Vervuurt, interview 8, 2010).  
 Robin Pater van de veiligheidsregio Twente geeft eveneens aan dat men in 
Duitsland heel strak de formele lijnen en procedures moet volgen: “Dat zag je 
bijvoorbeeld ook bij de vuurwerkramp, de regionaal commandant uit Duitsland die de 
inzet bij de vuurwerkramp heeft geleid kreeg in Nederland een onderscheiding. Maar in 
Duitsland kreeg hij een officiële reprimande omdat er geen formeel bijstandsverzoek was 
geweest. Er was dus formeel gezien niet juist gehandeld en daarom moest hij een 
officiële waarschuwing krijgen. Maar gezien het incident had hij wel goed gehandeld, en 
dat vonden ze in Duitsland ook wel, maar formeel gezien moesten ze hem een 
reprimande geven. In Nederland zou dat niet gebeuren.” (Pater, interview 12, 2010). 
Daarnaast moet men in Duitsland overal toestemming voor hebben van hoger niveau. In 
Nederland heeft men meer vrijheid. Voor de samenwerking betekent dat volgens Robin 
Pater dat wanneer je met iemand uit Duitsland samenwerkt dat hij het altijd moet 
terugkoppelen met z’n leidinggevende en dat hij ook niet zomaar iets kan toezeggen. 
Men is heel bang om in elkaars verantwoordelijkheidsgebied te treden. De cultuur is veel 
formeler en veel hiërarchischer. Het is daarom van belang dat je weet hoe de 
organisaties aan Duitse zijde werken, dat je kennis hebt van elkaars organisatieculturen 
en werkwijzen. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen en oefeningen (Pater, 
interview 12, 2010). 

 Leander Witjes van de politie deelt deze visie. Volgens hem zijn Nederlanders wat 
vrijer, informeler en flexibeler. In Duitsland ligt het plichtsbesef heel hoog. De Duitsers 
zijn heel formeel en wachten veel meer op bevelen. Ze moeten overal toestemming voor 
hebben en wachten op het sein dat gegeven wordt. Dan pas gaan ze ergens op af, de 
Nederlandse politie gaat meteen ergens op af als er iets gebeurt. In Duitsland moet het 
formeel via allerlei personen binnen de organisatie. Dat kost volgens Leander Witjes tijd. 
Ook zijn er duidelijke verschillen in werkwijze: “Bij ons worden sommige besluiten ook 
door het beleidsteam genomen en daar hebben de Duitsers helemaal geen begrip voor. 
Wij hebben daarentegen geen begrip voor hun wijze van verslagleggen”,  aldus Leander 
Witjes. Deze verschillen kunnen soms leiden tot irritaties en ergernissen, maar dat komt 
ook weer door een gebrek aan kennis van elkaars organisatie. Kennis, herkenning en 
erkenning is volgens Leander Witjes dan ook heel belangrijk. Kennen en gekend worden, 
dat is cruciaal voor de samenwerking, op ieder niveau en bij iedere internationale 
activiteit. Voldoende kennis van de organisaties, taal en processen zorgt ervoor dat je in 
staat bent om met elkaar samen te werken. Daarvoor organiseert de politie ook 
uitwisselingen en cursussen. Dat is volgens Leander Witjes heel belangrijk want de 
Duitse organisatiecultuur is ook gekoppeld aan de historie van Duitsland. De historie 
bepaalt de wijze van organiseren van de Duitse politie. “Wij proberen met cursussen en 
uitwisselingen duidelijk te maken dat de organisatie in Duitsland niet slechter is maar 
anders. En dat heeft een historische basis en die moet je kennen om te kunnen 



Ragna Hooijer 
3013731 

73 

respecteren. Samenwerking is op basis van kennen en gekend worden.”  (Witjes, 
interview 7, 2010).  
 Volgens Robin Pater zit er ook een groot verschil tussen de Nederlandse en Duitse 
brandweerorganisatie. In Duitsland is er bij de brandweer veel meer een 
verenigingscultuur, in Nederland is de brandweer veel meer geprofessionaliseerd. Jan 
Hesselink de brandweercommandant van Winterswijk, geeft dit ook aan: “In Duitsland 
heb je echt een gemeenschapsdrang, dat is in Duitsland gewoon groot, die 
verenigingscultuur. Als je bij de brandweer gaat dan hebben ze ook een muziekkorps 
waar je dan bij gaat of andere verenigingen.” (Hesselink, interview 14, 2010). Ook zijn er 
verschillen in werkwijzen tussen de Nederlandse en Duitse brandweer. In Duitsland 
bestaat heel erg de cultuur dat als er iets aan de hand is, de brandweer meteen al het 
materieel stuurt waarover ze beschikken. Volgens Robin Pater heeft de brandweer in 
Duitsland ook meer vrijwilligers en die moeten ook allemaal een keer een brand 
meemaken. Daarom zijn er nu duidelijke afspraken gemaakt dat als de Duitse brandweer 
een deel van het Twentse gebied voor hun rekening neemt, dat ze dan met één eenheid 
(6-8 personen) komen die goed opgeleid zijn en met een complete auto. In Nederland is 
dat allemaal veel strakker vastgelegd en moet het allemaal aan de eisen voldoen, anders 
kunnen er achteraf misschien problemen ontstaan. Robin Pater geeft ook aan dat de 
brandweer in Nederland veel verder is in het regionale denken: “Wij denken in 
operationele grenzen, niet in gemeentegrenzen, dat doen wij binnen Twente maar dat is 
niet overal in Nederland zo. Wij kijken gewoon wie waar het snelste is. Maar in Duitsland 
zijn ze nog heel erg gewend hun eigen gemeente te doen. Dat ligt daar allemaal wat 
gevoeliger en ze houden meer vast aan hun eigen gebied. Je moet een beetje de cultuur 
kennen, weten hoe het daar zit en wat er kan.” (Pater, interview 12, 2010). Jan 
Hesselink deelt deze ervaringen. In Nederland bestaat een bluseenheid uit één 
tankautospuit met normaal gesproken zes man, in Duitsland zitten er meer mensen op. 
Hij geeft aan dat bij de eerste gezamenlijke inzet met Duitsland ze in de veronderstelling 
waren dat Nederland met één tankautospuit zou komen en Duitsland met één 
tankautospuit. Vervolgens kwam er vanuit Duitsland een hele invasie aan voertuigen. 
Naar aanleiding hiervan is aan de Duitse brandweer duidelijk uitgelegd dat wanneer er 
gevraagd wordt om één bluseenheid dat er dan gevraagd wordt om één tankautospuit 
met bezetting (Hesselink, interview 14, 2010). Er zit dus wel degelijk verschil in de 
werkwijze tussen de Nederlandse en Duitse brandweer. Jan Hesselink geeft aan dat waar 
de brandweer in Nederland vaak een binnenaanval doet, ze in Duitsland vaker van buiten 
de brand bestrijden. De wat kleinere korpsen hebben ook wat ouder materieel. 
Tankautospuiten van dertig jaar oud zijn geen uitzondering, in Nederland worden ze na 
vijftien jaar sowieso vervangen. Voor de samenwerking maakt dat verder niet zoveel uit. 
Er zijn bijvoorbeeld wel koppelstukken zodat de brandslangen op elkaar passen 
(Hesselink, interview 14, 2010).  
 Tevens geven verschillende respondenten aan dat de Duitsers in het begin vaak 
wat terughoudender en afwachtender zijn. “De Duitsers weten bijvoorbeeld van ons dat 
we wat losser zijn en meteen met de deur in huis vallen. En dat waardeert men in 
Duitsland ook wel maar daar moeten ze eerst even doorheen, in het begin zijn ze wat 
afwachtender”, aldus Robin Pater.  Maar in de praktijk loopt de samenwerking hartstikke 
goed, Robin Pater geeft aan nog nooit meegemaakt te hebben dat een cultuurverschil 
leidde tot een probleem. Er zijn wel verschillen in routines of werkwijzen, de hele 
inzetsystematiek en de gedachtegang van de brandweer is in Nederland anders dan in 
Duitsland. De Nederlandse brandweer neemt bijvoorbeeld veel meer risico’s. Bij 
bosbrandbestrijding zijn deze verschillen in werkwijzen ook zichtbaar: in Nederland werkt 
de brandweer bijvoorbeeld met rijdende spuiten en de Duitse brandweer rolt slangen uit 
in het gebied. Dat gaat niet samen want dan bestaat het gevaar dat de Nederlandse 
brandweer over de blusslangen van de Duitse brandweer heenrijdt. Dat zijn hele simpele 
dingen maar dat kan wel botsen op het moment dat er samengewerkt wordt. Volgens 
Robin Pater moet je daarom kijken dat je niet elkaars systeem in de weg loopt, zo wordt 
het ook in de bijstandsplannen geregeld. Het is onhaalbaar om elkaars systemen volledig 
over te nemen. Dus de oplossing is nu dat het incident in stukken opgedeeld wordt, en 
de Duitse organisaties doen op hun manier hun opdracht en de Nederlandse organisaties 
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doen hun opdracht op de eigen manier. Er zit altijd het idee achter dat de beide 
systemen in stand gehouden worden en dat die vervolgens aan elkaar geplakt worden 
(Pater, interview 12, 2010). Jan Hesselink bevestigt dit: “Bij een brand of groot incident 
wordt het incident en de bestrijding ervan opgedeeld in delen en iedereen krijgt z’n 
werkgebied. Dus de manschappen van Winterswijk krijgen van hun bevelvoerder te 
horen wat er van hen verwacht wordt en welk gedeelte ze voor hun rekening moeten 
nemen.” (Hesselink, interview 14, 2010). 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat er grote verschillen zitten in 
organisatieculturen en werkwijzen tussen de Nederlandse en Duitse organisaties maar 
dat de uitwisselingen en oefeningen een nuttige manier zijn om inzicht te verkrijgen in 
elkaars werkwijzen en te toetsen hoe de afstemming in de praktijk verloopt. Deze vinden 
in de praktijk dan ook regelmatig plaats. Daarnaast wordt aangegeven dat de verschillen 
in werkwijzen niet een obstakel hoeven te vormen, als je de verschillende systemen 
maar goed op elkaar afstemt. Het is niet mogelijk om elkaars systemen volledig over te 
nemen of met elkaar te integreren. De oplossing daarvoor is om een incident op te delen 
en iedere eenheid zijn deel op zijn eigen manier te laten doen.  

5.8 Relaties en vertrouwen tussen organisaties 
Vrijwel geen enkele respondent gaf aan slechte relaties met de Nederlandse organisaties 
of de organisaties in Duitsland te hebben. De AOV-er van Winterswijk gaf wel aan dat de 
gemeente Winterswijk geen relaties met Duitsland heeft en dat ze ook het gevoel heeft 
dat men daar in Duitsland niet op zit te wachten. Dit blijkt onder meer uit de 
moeilijkheden die zij ondervond toen zij haar rampenplan naar een Duitse collega wilde 
sturen. Zij geeft echter aan dat dit waarschijnlijk ook kwam doordat ze de verkeerde 
personen heeft gesproken en omdat men in Duitsland niet begreep wat ze wilde. Volgens 
haar heeft het verder niet te maken met gevoelens van wantrouwen, het zijn meer 
misverstanden. In Duitsland snapt men niet wat ze met een rampenplan van de 
gemeente moeten. Dat is onbegrip omdat je het niet weet van elkaar. Door gebrek aan 
inzicht in elkaars organisaties, structuren en bevoegdheden loopt de samenwerking 
stroef (Hartman, interview 15, 2010).  
 Robin Pater geeft aan dat er veel vooroordelen bestaan over Duitsland en Duitse 
organisaties maar dat het heel erg meevalt. Deze vooroordelen bestaan vooral over 
bureaucratie in Duitsland en dat samenwerking met Duitsland veel knelpunten geeft. 
Volgens hem heeft het echter te maken met het kennen van de Duitse cultuur, dat je 
weet dat het niet zo is dat ze niet willen maar dat het vaak even wat meer tijd nodig 
heeft in Duitsland: “In het voortraject duurt het bij de Duitsers vaak even wat langer 
maar vervolgens als de Duitsers eenmaal de toestemming hebben dan hebben ze alles 
heel snel voor elkaar en in Nederland blijven we dan polderen en netwerken.” (Pater, 
interview 12, 2010). Volgens Robin Pater zijn er geen organisaties die meer 
eigenbelangen nastreven of meer invloed proberen uit te oefenen omdat er een 
gezamenlijk belang is dat heel grijpbaar en concreet is, namelijk het verbeteren van de 
hulpverlening in de grensregio’s. Hulpdiensten willen allemaal dat dingen goed geregeld 
zijn dus die vinden elkaar wel daarin. Wel kan het soms zo zijn dat een samenwerking 
niet helemaal in evenwicht is en dat het ene land meer belang heeft. Bijvoorbeeld de 
samenwerking met de THW is eenzijdig, Nederland kan op dat gebied niks leveren. Er zit 
voor de THW wel een soort voordeel aan dat ze meer inzetten hebben en vaker hun werk 
kunnen doen wat ze ook leuk vinden (Pater, interview 12, 2010).  
 Jan Hesselink van de brandweer Winterswijk geeft aan dat de samenwerking goed 
verloopt alleen dat bij Duitse organisaties op sommige niveaus de boot een beetje wordt 
afgehouden. Met name bij de alarmcentrales, ze willen niet dat een Nederlandse 
organisatie zich integreert in de Duitse alarmcentrale en vertelt hoe het moet. Dat ligt 
daar heel gevoelig. Uiteindelijk is dat via een persoon op hoger niveau geregeld. Maar 
volgens Jan Hesselink heeft het verder niet te maken met gevoelens van wantrouwen, 
het heeft meer te maken met cultuur. Een Duitser neemt op het begin vaak een wat 
afwachtende houding in. Op de werkvloer heeft dit verder geen invloed, daar is het ‘ons 
kent ons’ en daar verloopt de samenwerking prima. In de wat hogere niveaus van een 
organisatie waar iedereen denkt dat hij belangrijk is, vormt dat nog wel eens een 
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probleem. Als je dan wat wilt bereiken moeten er soms even wat stappen overgeslagen 
worden zodat het geforceerd kan worden (Hesselink, interview 14, 2010).  
 Leander Witjes van de politie geeft aan dat er altijd wel organisaties zijn die hun 
eigen belangen nastreven. Volgens hem is het van belang dat de verschillende kolommen 
het gezamenlijke doel voor ogen houden, dan bereik je een goede samenwerking. Als 
organisaties alleen de eigen doelen voor ogen houden, werkt het niet. Het is daarom 
belangrijk dat de organisaties dingen met elkaar afstemmen, dat ze elkaars competenties 
kennen en vertrouwen in elkaar hebben. Dat wordt bereikt door met elkaar te praten 
maar ook door te oefenen. Oefenen gebeurt volgens Leander Witjes nog wel te weinig: 
“Binnen de politie wordt oefenen gezien als iets voor amateurs, bij de brandweer is het 
juist een structureel onderdeel. Sommige politiemensen zien brandweermensen ook als 
amateurs, omdat het ook vrijwilligers zijn. Dat kan zich uiten in het negeren van 
brandweermensen, als tijdens een incident een brandweerman iets vraagt dat de 
politieman er niet op reageert. Dat is slecht voor de samenwerking.” (Witjes, interview 7, 
2010).   
 Er is aldus geen sprake van slechte relaties tussen organisaties of van 
wantrouwen tussen organisaties. Soms kunnen dingen wat stroef lopen, wat ook vaak 
komt door onbekendheid van elkaars organisaties. Daarnaast geeft een aantal 
respondenten aan dat de samenwerking met Duitsland in het begin vaak wat stroef 
verloopt en dat men in Duitsland wat afwachtender is. Dat heeft te maken met het feit 
dat men in Duitsland eerst overal toestemming voor nodig heeft en alles via de formele 
lijnen moet regelen. Wanneer het allemaal echter formeel geregeld is, verloopt de 
samenwerking met Duitsland prima.  

5.9 Conclusie 
In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de bevindingen in de regio’s Drenthe en 
IJsselland. In onderstaande tabel zal per aspect worden weergegeven wat de 
bevindingen in deze regio’s waren.  
 

Aspect 
 

Praktijkbevindingen in regio’s Drenthe en IJsselland 

Bestaande afspraken  Convenant voor grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen en zware ongevallen.  

 Convenanten tussen Nederlandse en Duitse brandweer.  
 Convenanten tussen GHOR en Rettungsdienst voor 

ambulancebijstand en traumahelikopter. 
 Eenzijdige afspraken met THW. 
 Politie Verdrag van Enschede voor 

grensoverschrijdende justitiële en politiële 
samenwerking. 

Motieven en doelen  Motieven: Wettelijke moet het geregeld zijn. 
 Doelen: Capaciteit verhogen en kwaliteit van de 

hulpverlening verhogen.  
Kosten-baten afweging  Grensoverschrijdende samenwerking vraagt extra 

investeringen maar het levert ook grote voordelen op. 
Bij de meerderheid van de organisaties valt de kosten-
baten afweging positief uit. 

Prioriteit  De meerderheid van de organisaties geeft een hoge 
prioriteit aan grensoverschrijdende samenwerking. 

Visies uitvoerend en leidinggevend 
niveau 

 Uitvoerend niveau is betrokken bij 
grensoverschrijdende samenwerking op het moment 
van een inzet of oefening en door middel van informele 
contacten. Geen grote verschillen in visies tussen 
leidinggevend en uitvoerend niveau. 

Organisatieculturen en werkwijzen  Grote verschillen in organisatieculturen en werkwijzen. 
 Uitwisselingen en oefeningen zijn een nuttige manier 

om inzicht te verkrijgen in elkaars werkwijzen en 
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organisatieculturen. Afstemming van werkwijzen is 
belangrijk en wordt gedaan door incident op te delen in 
stukken. 

Relaties en vertrouwen tussen 
organisaties 

 Geen gevoelens van wantrouwen tussen organisaties. 
In het begin zijn de Duitsers vaak wat afwachtender, 
heeft te maken met formaliteit. 

 
 
Nu de empirische resultaten zijn uiteengezet, zal het volgende hoofdstuk verder ingegaan 
op de vergelijking tussen de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente 
en Noord-Oost Gelderland anderzijds. Vervolgens wordt gekeken welke conclusies aan de 
empirische bevindingen verbonden kunnen worden. 
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6. Conclusie  
 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk zal nader ingaan op de conclusies die verbonden kunnen worden aan de 
empirische bevindingen van dit onderzoek. Allereerst zal er een vergelijking tussen de 
regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
anderzijds gegeven worden. Aan de hand van deze vergelijking zal worden gekeken in 
hoeverre de in hoofdstuk 2 opgestelde hypothesen kunnen worden bevestigd of 
weerlegd. Aan de hand hiervan wordt getracht antwoord te geven op de in de inleiding 
geformuleerde hoofdvraag: “Welke factoren zijn van invloed op het tot stand komen van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen in de praktijk tussen de betrokken 
organisaties?” 

Paragraaf 6.1 zal ingaan op de vergelijking tussen de regio’s. Er zal voor de 
verschillende onderzochte aspecten worden vergeleken in hoeverre en op welke punten 
de resultaten uit de verschillende regio’s overeenkomen of verschillen. In paragraaf 6.2 
zullen de hypothesen aan bod komen en zullen deze aan de hand van de vergelijking 
tussen de regio’s worden bevestigd of weerlegd. Vervolgens zal in paragraaf 6.3 de 
hoofdvraag beantwoord worden. In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op de implicaties van 
dit onderzoek voor theorie en praktijk en in paragraaf 6.5 worden enkele aanbevelingen 
gedaan.   

6.2 Vergelijking tussen de regio’s 
Nu de empirische resultaten van enerzijds de regio’s IJsselland en Drenthe en anderzijds 
de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland in de vorige hoofdstukken zijn uiteengezet, 
kan er een vergelijking tussen deze regio’s gemaakt worden. Aan de hand van deze 
vergelijking kan vervolgens gekeken worden in hoeverre het de verschillen in 
samenwerking kan verklaren en in hoeverre de hypothesen bevestigd of weerlegd 
kunnen worden. 

6.2.1 Bestaande grensoverschrijdende activiteiten en afspraken  
In zowel de regio’s IJsselland en Drenthe als in de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland bestaat een overeenkomst voor grensoverschrijdende samenwerking bij 
rampen en ongevallen. In de eerste twee regio’s is deze in oktober 2009 getekend, in de 
laatste twee regio’s in augustus 2001. De insteek waarmee deze overeenkomsten 
getekend zijn, verschillen van elkaar. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
vormde de overeenkomst puur een formalisering van wat er in de praktijk al plaatsvond. 
Deze afspraken zijn geformaliseerd vanwege juridische- en verzekeringsaspecten. In de 
regio’s IJsselland en Drenthe is deze overeenkomst juist getekend omdat er in de praktijk 
nog geen samenwerking plaatsvindt, maar omdat men daar wel naartoe wil. 
  In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaan daarnaast veel meer 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen de operationele hulpdiensten dan 
in de regio’s Drenthe en IJsselland. De brandweer heeft in de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland reeds sinds lange tijd afspraken met Duitsland. Vrijwel alle 
brandweerkorpsen uit grensgemeenten in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
hebben overeenkomsten met de brandweerkorpsen uit de Duitse grensgemeenten. Deze 
samenwerking richt zich voornamelijk op de praktijk waarbij er regelmatig oefeningen en 
uitwisselingen zijn. In de regio’s IJsselland en Drenthe is er nog geen sprake van 
dergelijke uitwisselingen. Ook het oefenen staat in deze regio’s op een laag pitje. In de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wordt wel regelmatig geoefend door de 
brandweer. Ook worden er multidisciplinaire grensoverschrijdende rampenoefeningen 
gehouden. Dergelijke oefeningen hebben in de regio’s IJsselland en Drenthe nog nooit 
plaatsgevonden. Tevens heeft de GHOR in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
convenanten voor bijvoorbeeld de inzet van de traumahelikopter. In de regio’s IJsselland 
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en Drenthe heeft de GHOR geen formele afspraken met Duitsland, wel informele 
werkafspraken. Alle vier de regio’s hebben afspraken met de THW in Duitsland, deze zijn 
echter op initiatief van de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland voor het hele 
Nederlands-Duitse grensgebied gemaakt. Ten slotte hebben de politiekorpsen een 
overkoepelend verdrag voor grensoverschrijdende justitiële en politiële samenwerking, te 
weten het Verdrag van Enschede. Echter, dat wil niet zeggen dat in alle regio’s door de 
politie intensief wordt samengewerkt met Duitsland. In de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland is de politiesamenwerking reeds een stuk verder en intensiever dan in 
IJsselland. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland oefent de politie regelmatig 
samen met Duitsland, er wordt gezamenlijk gepatrouilleerd en er worden uitwisselingen 
en cursussen bij elkaar gehouden. In de regio IJsselland waar met de politie Hardenberg 
is gesproken, zijn dergelijke grensoverschrijdende activiteiten (nog) niet aan de orde.
 De vraag is hoe het kan dat in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wel 
een praktische grensoverschrijdende samenwerking bestaat, waar in de praktijk zeer veel 
wordt geoefend, uitwisselingen worden gedaan en ook regelmatig gezamenlijke inzetten 
zijn, terwijl in de regio’s IJsselland en Drenthe dit vrijwel niet gebeurt. Aan de hand van 
de verschillende onderzochte aspecten zal besproken worden in hoeverre er tussen de 
regio’s overeenkomsten of verschillen bestaan.  

6.2.2 Motieven en doelen  
In de regio’s IJsselland en Drenthe lag de noodzaak in formalisering van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen met name bij de gemeenten Hardenberg 
en Coevorden. De gemeente Coevorden heeft de hoogste urgentie bij een samenwerking 
met Duitsland op het gebied van rampenbestrijding, vanwege het grensoverschrijdende 
industriegebied Europark en de vuilverbrandingsinstallatie in Emlichheim. De 
belangrijkste motieven voor formalisering van grensoverschrijdende samenwerking 
liggen dus met name in de aanwezigheid van directe risicobronnen in de omgeving. 
Daarnaast vond men het belangrijk dat het qua kosten en verzekering goed geregeld is 
en dat waren ook motieven om de grensoverschrijdende samenwerking te formaliseren.  
 Deze motieven spelen ook in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland een rol. 
Onder meer vanwege juridisering van de samenleving vonden de respondenten het 
belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld 
kosten, verzekering en bevoegdheden. Hier werd echter ook als motief genoemd dat het 
formeel vastleggen van grensoverschrijdende samenwerking ook een stuk zekerheid en 
continuïteit biedt. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaan al heel lang 
informele afspraken tussen bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen. 
Echter, het gevaar van informele samenwerking is dat het heel erg afhangt van 
personen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe commandant komt die grensoverschrijdende 
samenwerking niet zo belangrijk vindt, dan gebeurt er ook niks. Daarom bieden formele 
afspraken in de vorm van een overeenkomst of convenant meer zekerheid dat 
grensoverschrijdende samenwerking aandacht blijft krijgen, ook als er een 
leidinggevende komt die er minder belang aan hecht. Daarnaast vormt het grote 
grensgebied van de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland een belangrijk motief om 
grensoverschrijdende samenwerking te formaliseren.  

De belangrijkste doelen van grensoverschrijdende samenwerking in de regio’s 
IJsselland en Drenthe liggen met name op het symbolische vlak zoals kennen en gekend 
worden en het hebben van goede contacten. Informele contacten vind men in deze 
regio’s erg belangrijk als een goede basis van de samenwerking. In de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland vindt men informele contacten ook erg belangrijk, maar de 
doelen van grensoverschrijdende samenwerking liggen in deze regio’s veel meer op het 
operationele vlak, zoals het profiteren van elkaars capaciteit en specialismen en het 
vergroten van de kwaliteit van de hulpverlening. In deze regio’s bevindt de 
samenwerking zich reeds in fase drie waarin er daadwerkelijk in de praktijk 
grensoverschrijdend wordt samengewerkt en waarbij de samenwerking dus reeds 
operationeel is. In de regio’s IJsselland en Drenthe bevindt de samenwerking zich net in 
fase twee van informatie-uitwisseling en dat kan ook verklaren waarom hier nog weinig 
de nadruk ligt op operationele doelen van de grensoverschrijdende samenwerking. 
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Wanneer de organisaties in deze regio’s de meerwaarde van grensoverschrijdende 
samenwerking ervaren in de praktijk, zal er wellicht meer de nadruk worden gelegd op 
de operationele doelen van de samenwerking.  

6.2.3 Kosten-baten afweging 
De kosten-baten afweging is van invloed op de mate waarin organisaties bereid zijn om 
een samenwerking aan te gaan en de mate waarin organisaties bereid zijn om te 
(blijven) investeren in een samenwerkingsverband. Het verschil in grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de regio’s kan wellicht verklaard worden door verschillen in kosten-
baten afweging.  

In de regio Drenthe is de veiligheidsregio Drenthe niet overtuigd van de voordelen 
van grensoverschrijdende samenwerking. De kosten-baten afweging valt voor de 
veiligheidsregio Drenthe negatief uit. Zij geven op grond van deze kosten-baten afweging 
dan ook geen prioriteit aan grensoverschrijdende samenwerking. Dit heeft ook te maken 
met het feit dat de veiligheidsregio Drenthe zich nu primair richt op het op orde brengen 
van de eigen rampen- en crisisorganisatie, een opdracht die zij ook vanuit de 
rijksoverheid hebben gekregen. De veiligheidsregio IJsselland geeft eveneens aan dat de 
kosten-baten afweging voor het verder uitwerken en intensiveren van de 
grensoverschrijdende samenwerking momenteel negatief uitvalt, omdat ook zij zich eerst 
willen richten op het inrichten van de eigen crisisorganisatie. Het feit dat de kosten-baten 
afweging van de beide veiligheidsregio’s al negatief uitvalt, kan een verklaring zijn voor 
het feit waarom de stap van fase twee naar fase drie in de samenwerking zo moeilijk 
genomen wordt in de regio’s IJsselland en Drenthe. De veiligheidsregio’s zijn namelijk 
zeer belangrijke partners bij het uitvoeren en verder ontwikkelen van 
grensoverschrijdende samenwerking. Wanneer zij momenteel meer kosten zien dan 
baten zal dat de verdere intensivering en praktijkuitwerking van de grensoverschrijdende 
samenwerking hoogstwaarschijnlijk bemoeilijken. 

In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland was iedere respondent ervan 
overtuigd dat de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking groter zijn dan de 
nadelen. Behalve de gemeente Winterswijk, die heeft ook in het geheel geen 
samenwerking met Duitsland. Opvallend was wel dat de respondenten uit de regio’s 
Twente en Noord-Oost Gelderland meer concrete nadelen zagen in de samenwerking, 
dan in de regio’s IJsselland en Drenthe. Dit kan echter worden verklaard door het feit dat 
er in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland meer praktijkervaring is met 
grensoverschrijdende samenwerking terwijl dit in de regio’s Drenthe en IJsselland nog 
vrijwel geheel ontbreekt. De respondenten uit de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland gaven aan dat het feit dat je als grensregio meer tijd, geld en energie moet 
steken in samenwerking met een ander land als een nadeel gezien kan worden. Er wordt 
namelijk als grensregio van je gevraagd dat je samenwerkt met je buurregio’s, maar je 
krijgt er geen extra capaciteit of geld voor. Echter, hier tegenover staan enorme 
voordelen zoals het profiteren van de THW en de enorme capaciteit in Duitsland. Voor de 
meeste organisaties in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland valt de kosten-baten 
afweging dan ook positief uit. Alleen voor de GHOR en de gemeente Winterswijk valt de 
kosten-baten afweging negatief uit. De gemeente Winterswijk heeft sowieso geen 
contacten met Duitsland en zit bijvoorbeeld ook niet bij het convenant voor 
grensoverschrijdende rampenbestrijding in. De GHOR geeft aan dat er momenteel 
onvoldoende tijd, geld en mankracht beschikbaar is om te investeren in 
grensoverschrijdende samenwerking. Hoewel de GHOR een belangrijke organisatie is bij 
de uitvoering van grensoverschrijdende samenwerking is het niet zo dat het feit dat hun 
kosten-baten afweging negatief uitvalt de samenwerking doet stagneren. De GHOR valt 
onder de veiligheidsregio’s en die coördineren ook de uitwerking en ontwikkeling van 
grensoverschrijdende samenwerking, zoals het opstellen van een grensoverschrijdende 
gemeenschappelijk bijstandsplan. Daarnaast werkt de GHOR in deze regio’s net als de 
politie samen met de GHOR uit vijf verschillende regio’s. Echter, de respondent werkt zelf 
voor de GHOR-regio Gelderland-Zuid maar is betrokken in de ‘Rondetafel 
Rampenbestrijding’ waar ook andere GHOR-regio’s in betrokken zijn (Twente, 
Gelderland-Midden, Noord-Oost Gelderland en IJsselland). De respondent zelf kwam 



Ragna Hooijer 
3013731 

80 

vanuit de GHOR-regio Gelderland-Zuid en sprak met name vanuit deze regio. Robin Pater 
van de veiligheidsregio Twente geeft aan dat de GHOR in Twente wel degelijk groot 
belang hecht aan grensoverschrijdende samenwerking en dat er ook veelvuldig 
grensoverschrijdend wordt samengewerkt en dat er bijna wekelijks gebruik wordt 
gemaakt van bijvoorbeeld de traumahelikopter uit Duitsland.  

Het hangt er dus ook van af bij welke organisatie de kosten-baten afweging 
positief of negatief uitvalt en in hoeverre dat invloed heeft op de samenwerking. Het feit 
dat in de regio’s IJsselland en Drenthe voor de beide veiligheidsregio’s op dit moment de 
kosten-baten afweging negatief uitvalt, kan verklaren waarom de praktijksamenwerking 
uitblijft. Zij hebben immers een belangrijke rol in het verder praktijkgericht uitwerken 
van de grensoverschrijdende samenwerking. De negatieve kosten-baten afweging van de 
gemeente Winterswijk en de GHOR zal in die zin minder invloed hebben op de 
grensoverschrijdende samenwerking in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland. 
Wanneer organisaties een belangrijke rol hebben in het uitwerken en uitvoeren van de 
grensoverschrijdende samenwerking, zal een negatieve kosten-baten afweging van deze 
organisaties meer invloed hebben op de samenwerking dan bij organisaties die slechts 
een kleine rol hebben in de grensoverschrijdende samenwerking. Veiligheidsregio’s zijn 
één van de belangrijkste partners bij grensoverschrijdende samenwerking en de 
negatieve kosten-baten afweging van de veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe, heeft 
aldus grote invloed op het tot stand komen van grensoverschrijdende samenwerking in 
de praktijk in deze regio’s. De stap van fase twee naar fase drie in de samenwerking zal 
hierdoor minder snel genomen worden en de samenwerking zal sneller stagneren.  

6.2.4 Prioriteit 
De verschillen in grensoverschrijdende samenwerking die er tussen de regio’s bestaan, 
kunnen wellicht verklaard worden door de mate waarin de organisaties uit de 
verschillende regio’s prioriteit geven aan de grensoverschrijdende samenwerking en de 
intensivering hiervan.  

Een aantal respondenten uit alle regio’s gaf aan dat de mate van prioriteit die 
organisaties aan grensoverschrijdende samenwerking geven, ook samenhangen met de 
geografische ligging en het daarbij behorende verschil in operationele noodzaak tussen 
de regio’s. Bijvoorbeeld in de regio Twente liggen er veel meer zichtbare risico-objecten 
dan in de regio Drenthe. In Twente ligt er een grote stad als Enschede tegen de grens 
aan, er loopt een snelweg, een spoorlijn, er is een kerncentrale in de buurt en dat 
bepaalt mede de hoge mate van aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Het 
grensgebied bij IJsselland en Drenthe is een stuk meer verlaten, het is een dunbevolkt 
gebied met weinig grote risico’s. De geografische ligging is aldus een reden die veel 
respondenten opgeven waarom er wel of geen prioriteit aan grensoverschrijdende 
samenwerking wordt gehecht. Daarnaast is de vuurwerkramp in Enschede met name 
voor de regio Twente aanleiding geweest om grensoverschrijdende samenwerking meer 
aandacht te geven en te intensiveren. 

In de regio’s IJsselland en Drenthe waren er meerdere organisaties waarvan de 
respondenten aangaven dat er geen hoge prioriteit werd gegeven aan 
grensoverschrijdende samenwerking. De beide veiligheidsregio’s, de GHOR IJsselland, de 
gemeente Hardenberg en de gemeente en de brandweer Coevorden geven aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking voor hun organisaties een lage prioriteit heeft. De 
beide veiligheidsregio’s geven aan sowieso de komende tijd geen hoge prioriteit te geven 
aan grensoverschrijdende samenwerking omdat ze eerst de interne organisatie op orde 
willen hebben. Dit kan verklaren waarom de samenwerking in de praktijk zo moeilijk tot 
stand komt, aangezien de veiligheidsregio’s een hele belangrijke rol hebben in de 
ontwikkeling en uitwerking van grensoverschrijdende samenwerking. De 
veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden 
hebben allen het convenant ondertekend, maar wanneer zij verder weinig prioriteit geven 
aan de verdere praktijkuitwerking van het convenant en de intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking, dan zal de samenwerking in de praktijk ook 
moeilijk tot stand komen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat de deskundigencommissie 
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ruim een half jaar na de ondertekening van het convenant nog niet bij elkaar is gekomen 
om het convenant verder praktijkgericht uit te werken.  
 In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wordt er meer prioriteit aan 
grensoverschrijdende samenwerking gegeven door de samenwerkende organisaties. 
Alleen de GHOR en de gemeente Winterswijk geven aan dat grensoverschrijdende 
samenwerking voor hen geen prioriteit heeft. Zoals reeds is genoemd kwam de 
respondent die namens de GHOR is geïnterviewd vanuit de GHOR-regio Gelderland-Zuid. 
Hij sprak dan ook met name voor de GHOR uit deze regio. Robin Pater van de 
veiligheidsregio Twente gaf aan dat de GHOR in Twente veelvuldig grensoverschrijdend 
samenwerkt en dat er zo’n 50 keer per jaar ambulances de grens over gaan en 
traumahelikopters worden ingezet en dat zij er wel degelijk prioriteit aan geven. 
 Hoewel er in beide regio’s organisaties zijn die minder of geen prioriteit geven aan 
grensoverschrijdende samenwerking, zijn deze in de regio’s IJsselland en Drenthe wel in 
de meerderheid. Een belangrijk punt hierbij is dat de organisaties die een grote rol 
moeten spelen in de praktijkuitwerking van het convenant, zoals de veiligheidsregio’s en 
de gemeenten, te kennen geven er geen hoge prioriteit aan te geven. Dit kan een 
verklaring zijn voor het feit dat de stap van papieren samenwerking naar 
praktijksamenwerking erg lastig genomen wordt. De respondent van de veiligheidsregio 
Drenthe gaf aan dat dit komt omdat niemand zich ‘eigenaar’ voelt van de overeenkomst, 
en dat daardoor niemand het initiatief neemt tot verdere uitwerking van het convenant. 
Verschillende respondenten gaven daarnaast te kennen dat persoonlijke betrokkenheid 
van met name de leiding van de organisaties een kritische succesfactor is voor het slagen 
van grensoverschrijdende samenwerking. Deze betrokkenheid ligt volgens enkele 
respondenten in de regio’s IJsselland en Drenthe lager. Leander Witjes die zowel met de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland als met de regio IJsselland samenwerkt en dus 
een goed overzicht heeft van de verschillende regio’s, merkt dat er in de regio IJsselland 
veel minder betrokkenheid is van de korpschef bij grensoverschrijdende samenwerking. 
De politie IJsselland is heel terughoudend op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking en geeft er weinig prioriteit aan volgens hem. De regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland hebben wel het besef dat grensoverschrijdende samenwerking 
noodzakelijk is en geven er volgens hem dan ook meer prioriteit aan. De persoonlijke 
betrokkenheid miste volgens een aantal respondenten ook bij de veiligheidsregio 
Drenthe. Bij vergaderingen over het convenant zaten zij ook vaak niet aan tafel en de 
gemeente Coevorden stond er in de regio Drenthe in feite alleen voor. Persoonlijke 
betrokkenheid van de leiding en de daarbij behorende prioriteit dat gegeven wordt aan 
grensoverschrijdende samenwerking, is in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland 
hoger. 

Prioriteit is een belangrijke factor voor de totstandkoming van 
praktijksamenwerking, het hangt er echter ook van af welke organisaties in het 
samenwerkingsverband wel of geen prioriteit geven aan grensoverschrijdende 
samenwerking. Wanneer organisaties een belangrijke rol in het samenwerkingsverband 
hebben, zal de prioriteit die deze organisaties er aan geven meer invloed hebben op de 
samenwerking dan wanneer organisaties een minder grote rol hebben in het 
samenwerkingsverband. In de regio’s Drenthe en IJsselland geeft de meerderheid van de 
organisaties weinig tot geen prioriteit aan grensoverschrijdende samenwerking. 
Hieronder vallen ook de organisaties die het convenant hebben ondertekend, zoals de 
veiligheidsregio’s en de gemeenten. Aangezien zij een zeer belangrijke rol spelen in het 
praktijkgericht uitwerken van het convenant, kan het feit dat zij er allen geen hoge 
prioriteit aan geven, verklaren waarom de samenwerking in de praktijk moeizaam tot 
stand komt.  In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland geven alleen de GHOR en de 
gemeente Winterswijk aan dat zij geen prioriteit geven aan grensoverschrijdende 
samenwerking. De gemeente Winterswijk speelt sowieso geen rol in de uitvoering van 
het convenant voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, dus het feit dat zij 
er geen prioriteit aan geven heeft weinig invloed op de praktijksamenwerking. De GHOR 
speelt wel een rol bij grensoverschrijdende samenwerking bij rampen maar zij zijn ook 
geïntegreerd in de veiligheidsregio die er juist hele hoge prioriteit aan geeft. Zoals reeds 
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genoemd geeft de GHOR in de regio Twente er wel hoge prioriteit aan en werkt ook 
veelvuldig grensoverschrijdend samen.  

6.2.5 Visies binnen en tussen organisaties 
Zowel respondenten uit de regio’s IJsselland en Drenthe als uit de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland gaven aan dat er wel verschillende visies tussen organisaties 
kunnen zitten, maar dat het gezamenlijke doel een verbindende factor vormt. Zolang je 
met elkaar om tafel zit en zaken afstemt vormt het geen probleem voor de 
samenwerking. Bij de regio’s IJsselland en Drenthe gebeurt deze afstemming nog in 
mindere mate, de brandweer heeft wel afstemming met Duitsland maar voor het 
convenant voor grensoverschrijdende rampenbestrijding heeft nog geen afstemming 
plaatsgevonden. De deskundigencommissie moet nog bij elkaar komen.  

Tevens geven respondenten uit alle regio’s aan dat het uitvoerende niveau niet 
erg bezig is met visies op grensoverschrijdende samenwerking. Het uitvoerende niveau is 
wel betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking op het moment van een inzet of 
een oefening en door middel van informele contacten. De brandweercommandanten 
gaven aan dat de mensen op uitvoerend niveau het juist erg leuk en interessant vinden 
om met Duitsland samen te werken. Wanneer er bijstand verleend moet worden aan 
Duitsland dan staat iedereen daar achter. Leander Witjes van de politie gaf aan dat er 
altijd wel een paar mensen zijn binnen de organisatie die grensoverschrijdende 
samenwerking onzin vinden en het daardoor bewust of onbewust saboteren. Echter, er 
zijn juist ook heel veel projecten die vanuit de mensen zelf komen en dat is heel 
belangrijk voor het draagvlak. Daarnaast gaven respondenten uit alle regio’s aan dat de 
samenwerking op uitvoerend niveau juist vaak makkelijker verloopt, en dat het op 
bestuurlijk niveau allemaal wat ingewikkelder ligt. De brandweer rijdt zo naar een 
incident in Duitsland en die kunnen ter plaatse wel met elkaar afstemmen, op bestuurlijk 
niveau is dat volgens de respondenten een stuk complexer en nog niet goed inzichtelijk 
gemaakt. 
 Met betrekking tot visies op grensoverschrijdende samenwerking zijn er geen 
grote verschillen tussen enerzijds de regio’s IJsselland en Drenthe en anderzijds de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland. Met betrekking tot de afstemming in deze 
visies zijn er wel verschillen tussen de regio’s, in de regio’s Drenthe en IJsselland wordt 
nog weinig gedaan aan het inzichtelijk maken van de verschillende visies en afstemming 
hiertussen. Er is tot op heden nog geen bijeenkomst geweest van de 
deskundigencommissie en er vinden weinig uitwisselingen en oefeningen plaats. In de 
regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland bestaat er een grensoverschrijdend 
gemeenschappelijk bijstandplan en worden er regelmatig oefeningen en uitwisselingen 
gehouden. Op deze manier wordt er inzicht en afstemming verkregen in de visies van de 
verschillende samenwerkende organisaties.  

Ook tussen het leidinggevende en uitvoerende niveau bestaan geen grote 
verschillen in visies op grensoverschrijdende samenwerking. Volgens respondenten uit 
alle regio’s zijn mensen op uitvoerend niveau pas betrokken bij grensoverschrijdende 
samenwerking op het moment van een inzet of oefening. Het voortraject zoals het 
voorbereiden en ondertekenen van het convenant daar is het uitvoerende niveau niet bij 
betrokken. Informele contacten zijn volgens een aantal respondenten op de werkvloer 
ook heel belangrijk. Respondenten uit alle regio’s gaven aan dat de mensen op 
uitvoerend niveau het leuk en interessant vinden om met Duitsland samen te werken. 
Slechts één respondent gaf aan dat sommige mensen op uitvoerend niveau 
grensoverschrijdende samenwerking onzin vinden. Bij de brandweer in Winterswijk gaf 
de commandant aan dat sommige mensen op uitvoerend niveau het jammer vinden dat 
ze werkgebied aan Duitsland kwijtraken. Het lijkt er echter niet op dat er dermate grote 
verschillen zitten in visies op grensoverschrijdende samenwerking tussen het uitvoerende 
en leidinggevende niveau, dat dit de samenwerking belemmert of anderszins beïnvloedt.  

6.2.6 Organisatieculturen en werkwijzen 
Vrijwel alle respondenten uit alle regio’s gaven aan dat de organisatieculturen van de 
politie, brandweer, GHOR en gemeenten verschillend zijn en dat dit zich ook kan uiten in 
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verschillende werkwijzen. Echter, er werd ook veelvuldig aangegeven dat de 
veiligheidsregio zorgt voor multidisciplinaire afstemming en dat daardoor de verschillen 
tussen de kolommen kleiner zijn geworden. Opvallend is dat de respondenten uit 
Duitsland in het geheel geen verschillen zagen tussen de organisatieculturen van de 
Nederlandse en Duitse organisaties. Zowel de AOV-er van Hardenberg als van 
Winterswijk gaven aan dat er ook een verschil in organisatiecultuur zit tussen de 
gemeenten enerzijds en de operationele diensten anderzijds. De gemeente heeft ook te 
maken met politieke verantwoording en rampenbestrijding staat verder af van de 
dagelijkse taken van een gemeente.  

Echter, wanneer gekeken wordt naar de organisatieculturen van de organisaties 
uit de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland anderzijds, dan is te zien dat met name de veiligheidsregio Twente beïnvloed 
zijn door het “noaberschap”. Volgens Robin Pater van de veiligheidsregio Twente zit deze 
mentaliteit van het “noaberschap” zowel aan de Duitse kant van de grens als in Twente 
heel erg ingebakken. Grensoverschrijdende samenwerking bestaat in deze regio dan ook 
al zeer lang in de praktijk en het is pas een aantal jaar geleden geformaliseerd. Deze 
cultuur van het “noaberschap” kan zijn invloed hebben op de organisaties in deze regio, 
en het kan mede verklaren waarom de organisaties in de regio Twente gemakkelijker 
grensoverschrijdend samenwerken met Duitsland dan organisaties uit andere regio’s. In 
de regio Drenthe bijvoorbeeld bestaat een plattelandscultuur waar men de meerwaarde 
van burenhulp ook wel degelijk inziet, echter binnen de veiligheidsregio Drenthe gaf de 
respondent aan dat de organisatie in mindere mate gericht is op grensoverschrijdende 
samenwerking. Het wordt binnen de organisatie met name ervaren als een ‘ver-van-m’n-
bed-show’ en als iets wat ver van de mensen afstaat, wat uiteraard invloed heeft op de 
manier waarop de organisaties ermee bezig zijn. Van de veiligheidsregio Drenthe gaf de 
respondent aan dat binnen de organisatie de opvatting heerst dat grensoverschrijdende 
samenwerking alleen maar problemen achteraf oplevert, en dat je het daarom beter kunt 
afhouden. De houding en cultuur binnen de veiligheidsregio Drenthe is aldus in mindere 
mate gericht op burenhulp en op grensoverschrijdende samenwerking dan in de 
veiligheidsregio Twente, wat de verschillen in grensoverschrijdende samenwerking deels 
kan verklaren. 

Daarnaast gaven respondenten uit alle vier de regio’s aan dat de 
organisatieculturen en werkwijzen in Duitsland heel anders zijn. Echter het voornaamste 
verschil tussen de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland anderzijds ligt in de mate waarin getracht wordt inzicht en afstemming 
te verkrijgen in de verschillende organisatieculturen en werkwijzen. In de regio’s Twente 
en Noord-Oost Gelderland worden er regelmatig grensoverschrijdende oefeningen 
gehouden met Duitsland, ook multidisciplinair. In de regio’s IJsselland en Drenthe heeft 
een multidisciplinaire grensoverschrijdende rampenoefening nog nooit plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn er in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland talloze uitwisselingen en 
cursussen voor verschillende organisaties om meer inzicht te krijgen in zowel de Duitse 
organisaties als hun werkwijzen. Dit gebeurt in de regio’s IJsselland en Drenthe ook 
vrijwel niet. De regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland worden ook door Duitsland  
uitgenodigd wanneer er een grote multidisciplinaire rampenoefening plaatsvindt in 
Duitsland. Op deze manier kunnen ze meekijken en meer inzicht verkrijgen in de Duitse 
werkwijzen. Ook bij een daadwerkelijke inzet gaven de respondenten uit Twente en 
Noord-Oost Gelderland aan dat de werkwijzen vooral bij de brandweer heel verschillend 
zijn, maar dat dat opgelost wordt door het incident in stukken te ‘knippen’. Op die manier 
kan de Duitse brandweer hun deel volgens hun werkwijze doen, en de Nederlandse 
brandweer hun deel volgens de eigen werkwijze.  

Respondenten uit alle vier de regio’s geven aldus aan dat er verschillen bestaan in 
organisatieculturen en werkwijzen, zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse kant. 
Echter, het voornaamste verschil tussen de regio’s zit hem in de mate waarin er inzicht 
en afstemming wordt verkregen tussen deze organisatieculturen en werkwijzen. Dat laat 
zien dat de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland op dit gebied een stuk verder zijn. 
Dit hangt ook samen met prioriteit en de mate van bereidheid die organisaties hebben 
om energie en tijd te steken in het leren kennen van de Duitse organisaties. Daarnaast is 
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de cultuur met name in de regio Twente al van oudsher heel erg gericht op 
grensoverschrijdende samenwerking waardoor de organisaties in deze regio ook heel erg 
open staan voor en gericht zijn op grensoverschrijdende samenwerking. In de 
veiligheidsregio Drenthe heerst de houding en cultuur die in mindere mate gericht is op 
grensoverschrijdende samenwerking, waardoor men het meer op een afstand houdt. Dit 
kan verklaren waarom in de regio Twente grensoverschrijdende samenwerking intensief 
plaatsvindt en in de regio Drenthe nog vrijwel niet.  

6.2.7 Relaties en vertrouwen tussen organisaties 
Geen enkele respondent gaf aan slechte relaties te hebben met één van de organisaties 
of gevoelens van wantrouwen te hebben jegens een organisatie. Echter in de regio 
Drenthe en IJsselland zijn wel wat strubbelingen geweest met betrekking tot het 
ondertekenen van het convenant. De Duitsers wilden in eerste instantie alleen met de 
regio’s om tafel en niet met de gemeenten. De regio’s wilden de gemeenten juist niet 
voor de voeten lopen, omdat zij het convenant hadden geïnitieerd. De gemeenten 
ervoeren de betrokkenheid van de regio’s als een vertragende factor. Dit heeft enkele 
maanden vertraging opgeleverd in het ondertekenen van het convenant. Daarnaast heeft 
de brandweer in deze regio’s moeite met het maken van afspraken met betrekking tot 
directe alarmering. Dat willen de Duitsers niet vastleggen. De brandweer Winterswijk 
heeft dergelijke afspraken wel met Duitsland.  
 Op het gebied van vertrouwen zijn er geen grote verschillen tussen de regio’s, 
elke respondent gaf aan vertrouwen te hebben in de andere organisaties waarmee zij 
samenwerken. Dit is nog versterkt door de komst van de veiligheidsregio’s, waar alle 
organisaties onder één dak zitten en er dus moeilijk één organisatie bovenuit kan gaan 
steken. Sommige respondenten gaven aan dat er wel verschillende belangen bestaan 
tussen de organisaties, maar dat dat geen problemen geeft voor de samenwerking omdat 
er een heel grijpbaar gezamenlijk doel ligt, namelijk samenwerken voor het verbeteren 
van de hulpverlening.  

6.3 Antwoord op hypothesen 
Uit de theorie kwam een aantal factoren naar voren die van invloed zijn op het tot stand 
komen van samenwerking tussen organisaties. Aan de hand van deze factoren is een 
aantal hypothesen geformuleerd die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de 
hoofdvraag. In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre de empirische bevindingen de 
hypothesen kunnen bevestigen of weerleggen. 
 
Hypothese 1: Naarmate één of meerdere actoren in het samenwerkingsverband niet 
overtuigd zijn dat de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking groter zijn dan 
eventuele nadelen waardoor de kosten-baten afweging negatief uitvalt, des te lastiger zal 
samenwerking tussen deze organisaties in de praktijk tot stand komen.  
 
De eerste hypothese heeft betrekking op de percepties die actoren hebben van de kosten 
en baten van een samenwerking en of de kosten-baten afweging hierdoor positief of 
negatief uitvalt. De verwachting was dat naarmate één of meerdere actoren in het 
samenwerkingsverband niet overtuigd zou zijn dat de voordelen van 
grensoverschrijdende samenwerking groter zijn dan eventuele nadelen, de samenwerking 
in de praktijk dan lastiger of zelfs helemaal niet tot stand zal komen. Deze hypothese 
lijkt te kloppen. Binnen de veiligheidsregio Drenthe blijkt men nog niet overtuigd van de 
meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen.  
Hiermee samenhangend geven ze grensoverschrijdende samenwerking dan ook helemaal 
geen prioriteit. Hun kosten-baten afweging valt negatief uit: de tijd en energie die er in 
gestoken zou moeten worden, weegt voor hen op dit moment niet op tegen eventuele 
voordelen die het hen zou kunnen bieden. Dit hangt samen met het feit dat ze eerst de 
interne organisatie op orde willen hebben, vandaar ook de nadruk op dit moment. Er 
werd aangegeven dat wanneer de interne organisatie op orde is en goed loopt, de 
voordelen voor hen wellicht wel opwegen tegen de kosten (qua tijd en energie). Er werd 
door de respondent van de veiligheidsregio Drenthe expliciet aangegeven dat ze op 
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grond van deze afweging geen prioriteit hebben gegeven aan grensoverschrijdende 
samenwerking. Ze hebben het convenant echter wel getekend, maar zijn momenteel niet 
overtuigd van het feit dat de voordelen groter zijn dan de kosten, in termen van tijd en 
energie die ze er nu in zouden moeten steken om het convenant verder uit te werken en 
de samenwerking te intensiveren. De veiligheidsregio IJsselland geeft eveneens aan dat 
ze op dit moment niet de tijd, geld en mankracht hebben om in de verdere uitwerking 
van grensoverschrijdende samenwerking te investeren. Ook zij willen zich eerst richten 
op het op orde brengen van de interne organisatie. Hun kosten-baten afweging valt aldus 
ook negatief uit. Het feit dat de kosten-baten afweging van de beide veiligheidsregio’s op 
dit moment negatief uitvalt, kan één verklaring zijn voor het feit waarom de 
praktijkuitwerking van het convenant zo moeizaam verloopt. Zeker gezien het feit dat de 
veiligheidsregio’s een zeer belangrijke rol spelen bij de uitwerking en intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking. 

In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland werd wel een aantal nadelen van 
samenwerking genoemd, bijvoorbeeld dat je als grensregio daar meer geld, tijd en 
energie in moet steken, maar dat daartegenover hele grote voordelen staan zoals het 
profiteren van de capaciteit in Duitsland en de THW. Geen enkele respondent gaf aan 
meer nadelen aan de samenwerking te zien dan voordelen, of dat voor hun organisatie 
de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Dat kan het feit verklaren waarom in deze 
regio’s de samenwerking in de praktijk goed loopt. De organisaties hebben in deze 
regio’s ook veel praktijkervaring met grensoverschrijdende samenwerking en ervaren 
daardoor wat voor meerwaarde deze vorm van samenwerking kan bieden.  
 
Hypothese 2: Naarmate één of meerdere organisaties weinig noodzaak zien in de 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en er een lage prioriteit aan geven, des 
te moeilijker is het  om de overgang van fase twee naar fase drie te bereiken.  
 
De tweede hypothese heeft betrekking op de noodzaak die organisaties zien in 
grensoverschrijdende samenwerking en de prioriteit die organisaties eraan geven. De 
verwachting was dat naarmate één of meerdere organisaties weinig noodzaak zien in 
grensoverschrijdende samenwerking en er weinig prioriteit aan geven, dat het lastiger is 
om de stap van een samenwerking op papier naar samenwerking in de praktijk te 
maken. Deze verwachting lijkt eveneens te kloppen. In de regio’s IJsselland en Drenthe 
gaf de meerheid van de respondenten aan dat hun organisaties weinig tot geen prioriteit 
geven aan de verdere uitwerking en intensivering van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen. Dit terwijl de meeste van deze organisaties wel het convenant 
hebben ondertekend en ook een rol dienen te spelen in de praktijkuitwerking van het 
convenant. Het feit dat het merendeel van deze organisaties hier geen hoge prioriteit aan 
geeft, kan verklaren waarom het tot stand brengen van een praktijksamenwerking in 
deze regio’s zo moeilijk blijkt. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland gaven 
slechts twee respondenten aan dat hun organisaties geen prioriteit geeft aan 
grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan is ook nog één organisatie (de gemeente 
Winterswijk) in het geheel niet betrokken bij een convenant of overeenkomst voor 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, dus zij hebben hier verder ook geen rol 
in en kunnen deze samenwerking ook niet stagneren. De andere respondent die aangaf 
dat grensoverschrijdende samenwerking geen prioriteit heeft, was van de GHOR Kring 
Oostelijke Regio’s. Echter, de respondent werkt zelf voor de GHOR Gelderland-Zuid maar 
is betrokken in de ‘Rondetafel Rampenbestrijding’ waar ook andere GHOR-regio’s in 
betrokken zijn. Voor de GHOR-regio Gelderland-Zuid heeft grensoverschrijdende 
samenwerking aldus geen prioriteit. Echter, de respondent van de veiligheidsregio 
Twente, waar de GHOR ook in betrokken is, gaf aan dat voor de GHOR in de regio 
Twente wel veel prioriteit wordt gehecht aan grensoverschrijdende samenwerking. De 
GHOR in de regio Twente werkt veelvuldig grensoverschrijdend samen en hebben hier 
ook convenanten voor. Dus als we puur kijken naar de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland is er eigenlijk maar één organisatie die geen prioriteit geeft aan 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en dat is de gemeente Winterswijk. 
Aangezien de gemeente Winterswijk verder niet betrokken is in formele convenanten 
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voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, heeft dit ook geen invloed op het 
verder ontwikkelen en in de praktijk tot stand komen van deze vorm van samenwerking.  
  
Hypothese 3: Wanneer er tussen het leidinggevend en uitvoerend niveau binnen en 
tussen de samenwerkende organisaties verschillende visies bestaan op de 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, dan zal de samenwerking in de praktijk 
moeilijker tot stand komen.  
 
De derde hypothese heeft betrekking op verschillende visies op grensoverschrijdende 
samenwerking binnen en tussen organisaties. De verwachting was dat verschillende 
visies binnen en tussen organisaties en dan met name tussen leidinggevend en 
uitvoerend niveau, het tot stand komen van samenwerking tussen organisaties in de 
praktijk zouden bemoeilijken. Deze verwachting blijkt niet te kloppen. Zowel 
respondenten uit de regio’s IJsselland en Drenthe als uit de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland gaven aan dat er verschillende visies bestaan op grensoverschrijdende 
samenwerking. Echter, de crux zit hem in de afstemming tussen deze visies. In de regio’s 
Twente en Noord-Oost Gelderland zitten organisaties vaker met elkaar om tafel en 
vinden er veel meer oefeningen, uitwisselingen en cursussen plaats, waardoor er ook 
gemakkelijker afstemming plaatsvindt tussen visies en een gezamenlijke visie gecreëerd 
kan worden.  

Daarnaast gaven vrijwel alle respondenten aan dat het uitvoerende niveau niet 
zozeer bezig is met visies op grensoverschrijdende samenwerking, maar dat ze wel erg 
betrokken zijn op het moment dat er een inzet of oefening plaatsvindt. Tussen het 
leidinggevende en uitvoerende niveau bestaan geen grote verschillen in visies op 
grensoverschrijdende samenwerking. Volgens respondenten uit alle regio’s zijn mensen 
op uitvoerend niveau pas betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking op het 
moment van een inzet of oefening. Het voortraject zoals het voorbereiden en 
ondertekenen van het convenant daar is het uitvoerende niveau niet bij betrokken. 
Informele contacten zijn volgens een aantal respondenten op de werkvloer ook heel 
belangrijk. In alle vier de regio’s werd door respondenten aangegeven dat zowel het 
uitvoerende als het leidinggevende niveau betrokken is bij grensoverschrijdende 
samenwerking, maar wel op verschillende manieren. Er zijn echter geen dermate grote 
verschillen in visies of ideeën tussen het leidinggevend en uitvoerend niveau, dat het de 
verschillen in grensoverschrijdende samenwerking kan verklaren. De verwachting dat 
verschillende visies tussen het uitvoerende en leidinggevende niveau verschillen in 
samenwerking kunnen verklaren, klopt dus niet.  
 
Hypothese 4: De verschillende organisatieculturen (politie, brandweer, GHOR, 
gemeenten) en denkkaders en werkwijzen van de professionals binnen deze organisaties, 
zullen het tot stand komen van samenwerking tussen deze organisaties bemoeilijken.   
 
De vierde hypothese heeft betrekking op verschillende organisatieculturen en daarbij 
behorende routines en werkwijzen van organisaties. De verwachting was dat de 
verschillende organisatieculturen van de samenwerkende organisaties met de 
bijbehorende verschillen in denkkaders en werkwijzen, het tot stand komen van 
samenwerking tussen deze organisaties zouden bemoeilijken. Deze hypothese lijkt deels 
te kloppen. Respondenten uit beide regio’s gaven aan verschillen in organisatieculturen 
en werkwijzen te zien. Echter, ook hier geldt dat er in de regio’s Twente en Noord-Oost 
Gelderland meer inzicht en afstemming tussen deze organisatieculturen en werkwijzen is. 
Zo bestaat er een gemeenschappelijk bijstandsplan voor grensoverschrijdende rampen 
en ongevallen. Respondenten uit deze regio’s gaven heel specifiek aan dat oefeningen en 
uitwisselingen en cursussen heel belangrijk zijn om inzicht te krijgen in elkaars 
organisatieculturen en werkwijzen. Ook is in deze regio’s een manier gevonden om met 
de verschillende organisatieculturen en werkwijzen van de Nederlandse en Duitse 
organisaties (met name de brandweer) om te gaan. Een incident wordt namelijk in 
stukken opgedeeld waardoor iedere organisatie zijn deel op zijn manier kan doen.  
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Aan de andere kant lijkt cultuur wel degelijk een rol te spelen, aangezien dit ook 
invloed heeft op de mentaliteit die er binnen een organisatie heerst. In de regio Twente 
bestaat de cultuur van het “noaberschap” waarbij het heel normaal is om je buren (dus 
ook Duitsland) te helpen en hier ook geen kosten voor te berekenen. Deze cultuur kan 
ook invloed hebben op de organisaties in deze regio’s. De organisaties in deze regio zijn 
van oudsher al erg gericht op grensoverschrijdende samenwerking en op burenhulp. In 
de regio Drenthe heerst tevens een plattelandscultuur waarbij de meerwaarde van 
burenhulp wel degelijk wordt erkend. Echter binnen de veiligheidsregio Drenthe lijkt deze 
cultuur in mindere mate te bestaan en binnen de organisatie heerst de opvatting dat 
grensoverschrijdende samenwerking veel problemen achteraf geeft, en dat het daarom 
beter op een afstand kan worden gehouden. Deze verschillen in cultuur en mentaliteit 
hebben wel degelijk hun invloed op organisatieculturen in verschillende regio’s en de 
mate waarin de organisaties bereid zijn om grensoverschrijdend samen te werken.  

De verwachting dat verschillen in organisatieculturen en werkwijzen de 
samenwerking zullen bemoeilijken is dus niet per definitie waar, echter het is wel van 
invloed hoeveel moeite de organisaties willen doen om hier meer inzicht en afstemming 
in te krijgen. Deze bereidheid lijkt in de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland in 
meerdere mate aanwezig. Daarnaast lijkt cultuur wel degelijk invloed te hebben op de 
mentaliteit en houding die er binnen een organisatie bestaat ten opzichte van 
grensoverschrijdende samenwerking. Dat kan verklaren waarom de veiligheidsregio 
Twente erg gericht is op grensoverschrijdende samenwerking terwijl de veiligheidsregio 
Drenthe het juist liever op een afstand houdt.  
 
Hypothese 5: Hoe groter het vertrouwen tussen de actoren binnen het netwerk van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen is, des te sneller en gemakkelijker zullen 
organisaties overgaan tot fase drie in de samenwerking.  
 
Ten slotte de vijfde hypothese. Deze heeft betrekking op relaties en vertrouwen tussen 
organisaties. De verwachting was dat hoe groter het vertrouwen tussen de 
samenwerkende organisaties zou zijn, des te sneller zou de grensoverschrijdende 
samenwerking in de praktijk tot stand komen. Deze verwachting lijkt deels te kloppen. 
Geen enkele respondent gaf direct te kennen dat ze zich niet prettig voelden om samen 
te werken met één of meerdere organisaties uit het samenwerkingsverband of dat er 
gevoelens van wantrouwen bestaan. Echter, uit de interviews met betrokkenen uit de 
regio’s IJsselland en Drenthe bleken er wel wat spanningen (geweest) te zijn, met name 
rond het tekenen van het convenant. De Landkreis Grafschaft Bentheim gaf aan in eerste 
instantie alleen met de regio’s om tafel te willen en niet ook nog met gemeenten. Dit 
heeft voor wat vertraging gezorgd in de aanloop naar het convenant. De Duitsers 
begrepen niet dat de gemeenten hier een grote rol spelen bij grensoverschrijdende 
samenwerking. Dit is echter niet zozeer een vertrouwenskwestie geweest, maar het was 
meer een probleem waarbij niet duidelijk was waar de bevoegdheden liggen. Daarnaast 
gaf de brandweercommandant van Coevorden aan dat de Duitsers niet willen dat de 
brandweer van Coevorden als eerste gealarmeerd wordt bij een brand bij de 
vuilverbrandingsinstallatie. Dit wil niet per definitie zeggen dat de Duitse brandweer de 
Nederlandse brandweer niet vertrouwt maar het heeft ook te maken met autonomie. De 
Duitse brandweer houdt nog erg aan hun eigen werkgebied vast en denkt nog meer 
vanuit gemeente- en landgrenzen, en niet zozeer vanuit operationele grenzen. Dat 
verklaart waarom de Duitse organisaties minder snel de regie in hun eigen gebied uit 
handen zullen geven. Veel respondenten geven aan dat informele contacten en het 
‘kennen en gekend worden’ daarom zo belangrijk voor de samenwerking, om een 
vertrouwensband te kweken. Het lijkt er echter niet op dat er dermate heftige gevoelens 
van wantrouwen tussen organisaties bestaan, dat de samenwerking hierdoor stagneert. 
Het heeft in de regio’s IJsselland en Drenthe echter wel voor wat vertraging gezorgd in 
de aanloop van het convenant, dus het speelt wel degelijk een rol of organisaties 
gemakkelijk en snel een volgende stap nemen in een samenwerkingsverband.   



Ragna Hooijer 
3013731 

88 

6.4 Antwoord op hoofdvraag 
De empirische bevindingen hebben de hypothesen aldus kunnen bevestigen of 
verwerpen. Aan de hand hiervan kan de hoofdvraag beantwoord worden: 
 
“Welke factoren zijn van invloed op het tot stand komen van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen in de praktijk tussen de betrokken organisaties?” 
 
De hypothesen met betrekking tot kosten-baten afweging en prioriteit konden bevestigd 
worden. Factoren die aldus wel degelijk van invloed zijn op het tot stand brengen van 
een praktijksamenwerking zijn de kosten-baten afweging en de mate waarin organisaties 
prioriteit geven aan de samenwerking. Aan de hand van de empirische resultaten kon 
bevestigd worden dat de kosten-baten afweging die organisaties maken de verschillen in 
samenwerking tussen de verschillende regio’s kon verklaren. Dit geldt eveneens voor de 
factor prioriteit. In de regio’s IJsselland en Drenthe gaf de meerderheid van de 
organisaties geen hoge prioriteit aan het verder uitwerken van de grensoverschrijdende 
samenwerking in de praktijk. Onder meer de beide veiligheidsregio’s gaven aan er op dit 
moment geen prioriteit aan te kunnen geven omdat zij zich eerst willen richten op het 
verder inrichten van de interne organisatie. Echter, de veiligheidsregio’s zijn wel hele 
belangrijke partners in het verder uitwerken en ontwikkelen van de grensoverschrijdende 
samenwerking. Wanneer zij aangeven er op dit moment geen hoge prioriteit aan te 
kunnen geven, dan zal dat het tot stand komen van de samenwerking 
hoogstwaarschijnlijk bemoeilijken. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland gaf de 
meerderheid van de organisaties wel een hoge prioriteit aan grensoverschrijdende 
samenwerking, hier wordt dan ook veelvuldig grensoverschrijdend samengewerkt. De 
prioriteit die organisaties aan grensoverschrijdende samenwerking geven, lijkt dus wel 
degelijk van invloed te zijn op het tot stand komen van deze vorm van samenwerking in 
de praktijk.   

Factoren die in mindere mate van invloed lijken te zijn, zijn de verschillende 
organisatieculturen en werkwijzen en het vertrouwen tussen organisaties. Alle 
respondenten uit alle regio’s gaven aan dat er wel degelijk verschillen zitten tussen 
organisatieculturen en werkwijzen. Opvallend is dat de Duitse organisaties aangaven 
geen verschillen in organisatieculturen te zien terwijl in Nederland alle respondenten juist 
aangaven dat er tussen de Nederlandse en Duitse organisaties wel degelijk grote 
verschillen zitten in organisatieculturen in werkwijzen. Dit kan dus niet per definitie de 
verschillen in grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio’s verklaren. Echter, 
wat wel van belang is, is in welke mate de organisaties trachten afstemming en inzicht te 
verkrijgen in elkaars werkwijzen en organisatieculturen. In de regio’s Twente en Noord-
Oost Gelderland is deze bereidheid in hogere mate aanwezig dan in de regio’s IJsselland 
en Drenthe. Dit kan een verklaring zijn voor de verschillen in grensoverschrijdende 
samenwerking in de praktijk tussen de regio’s. De organisatiecultuur lijkt echter wel 
deels van invloed te zijn. Binnen de veiligheidsregio Twente heerst de cultuur van het 
“noaberschap” waardoor men heel erg op grensoverschrijdende samenwerking gericht is, 
terwijl binnen de veiligheidsregio Drenthe deze houding in mindere mate bestaat ten 
opzichte van grensoverschrijdende samenwerking. Organisatieculturen lijken dus wel 
degelijk een invloed te hebben op de mentaliteit die er binnen organisaties heerst en de 
houding die organisaties hebben ten opzichte van grensoverschrijdende samenwerking. 
Echter, het is niet alles bepalend, en de mate waarin er getracht wordt afstemming en 
inzicht te verkrijgen in verschillende organisatieculturen en werkwijzen speelt hierbij ook 
een rol.  

Daarnaast lijkt de factor vertrouwen tussen organisaties slechts een kleine invloed te 
hebben op het tot stand komen van een samenwerkingsverband tussen organisaties. Uit 
de empirische bevindingen is niet duidelijk naar voren gekomen dat deze factor hier een 
rol in speelt. Echter, in het geval van het convenant in de regio’s IJsselland en Drenthe is 
er wel wat vertraging geweest vanwege onbegrip dat er tussen de organisaties bestond. 
Dit hield echter niet zozeer verband met het ontbreken van vertrouwen, als wel het feit 
dat er onvoldoende kennis van de taken en bevoegdheden van de andere organisaties 
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bestond. Daarnaast speelt het voor de brandweer wel een rol in hoeverre de Duitse 
brandweer bereid is om de regie in het eigen gebied uit handen te geven. Wellicht spelen 
gevoelens van vertrouwen hierbij een rol, dit is echter niet duidelijk uit de empirische 
gegevens naar voren gekomen. Alle respondenten gaven aan dat de relaties met andere 
organisaties goed zijn en dat er voldoende vertrouwen is tussen de organisaties. 
Daarnaast lijken machtsverhoudingen tussen organisaties in het samenwerkingsverband 
eveneens weinig invloed te hebben. Alle respondenten gaven aan dat de verhoudingen 
tussen de organisaties goed zijn en dat er geen organisaties zijn die meer invloed willen 
uitoefenen of alleen hun eigen belangen nastreven. Dat komt ook door de 
veiligheidsregio’s waar alle organisaties onder één dak zitten. De factor betrouwbaarheid 
lijkt dus geen grote rol te spelen bij het tot stand komen van samenwerking in de 
praktijk.  

Verschillen in visies op grensoverschrijdende samenwerking tussen het 
leidinggevende en uitvoerende niveau lijken geen invloed te hebben op het tot stand 
komen van grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk. In alle vier de regio’s 
werd door respondenten aangegeven dat zowel het uitvoerende als het leidinggevende 
niveau waarde hechten en betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerking. 
Echter, de momenten waarop de verschillende niveaus betrokken zijn, die verschillen. 
Het uitvoerende niveau is met name betrokken op het moment van een inzet of oefening, 
terwijl het leidinggevende niveau ook veel meer bezig is met de voorbereiding en het 
voortraject van bijvoorbeeld het opstellen van een convenant. Er blijken geen enorme 
verschillen in visies of ideeën over grensoverschrijdende samenwerking te bestaan 
tussen het leidinggevende en uitvoerende niveau. Deze factor kan aldus niet de 
verschillen in grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio’s IJsselland en 
Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland anderzijds verklaren 
en lijkt geen invloed te hebben op het tot stand komen van samenwerking in de praktijk.  
 Concluderend kan worden gesteld dat de factoren kosten-baten afweging en 
prioriteit de grootste invloed hebben op het tot stand komen van een vruchtbare 
praktijksamenwerking. Daarnaast lijken organisatieculturen ook een rol te spelen, dit 
geldt echter niet voor alle organisaties. Routines en werkwijzen op zichzelf lijken geen 
invloed te hebben op het tot stand komen van samenwerking in de praktijk, maar wel de 
mate waarin organisaties bereid zijn inzicht en afstemming hierin te verkrijgen. De factor 
vertrouwen heeft niet per se invloed op het tot stand komen van samenwerking tussen 
organisaties, maar kan er wel voor zorgen dat het vertraagd wordt of dat gevoelens van 
autonomie de samenwerking belemmeren. Ten slotte zijn verschillen in visies tussen het 
leidinggevende en uitvoerende niveau niet van invloed.  

Het lijkt er aldus op dat de meer rationele factoren zoals de kosten-baten 
afweging en prioriteit de grootste invloed hebben op het tot stand komen van een 
praktijksamenwerking. Daarnaast speelt uiteraard de vuurwerkramp in Enschede een rol 
in de mate waarin er in de verschillende regio’s grensoverschrijdend wordt 
samengewerkt. De veiligheidsregio Twente gaf aan dat sinds de vuurwerkramp de 
grensoverschrijdende samenwerking en de formalisering hiervan in een 
stroomversnelling is geraakt. Hier werd in de praktijk ervaren hoe belangrijk 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen is en dat vormde een impuls om het 
formeel goed te regelen en verder te intensiveren. Daarnaast speelt een aantal basale en 
structurele dingen ook een rol zoals wet- en regelgeving. De veiligheidsregio’s hebben 
bijvoorbeeld door de Wet op de Veiligheidsregio’s en hiermee samenhangend de opdracht 
die vanuit de Rijksoverheid gegeven wordt om de interne crisismanagementorganisatie 
op orde te hebben, op dit moment minder tijd en mankracht over om in de verdere 
uitwerking van de grensoverschrijdende samenwerking te steken. Daarnaast speelt geld 
ook een rol, want financiële middelen bepalen vaak ook de mate waarin organisaties 
mogelijkheden hebben om te investeren in een samenwerking. Zo kan de Brede 
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) per regio verschillen op basis van de grootte, 
het aantal inwoners en het aantal risico-objecten in de regio. Dit bepaalt uiteraard ook de 
mogelijkheden van organisaties in die regio om geld te investeren in 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen.  
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6.5 Implicaties voor theorie en praktijk 

6.5.1 Implicaties voor theorie 
In dit onderzoek zijn verschillende theorieën behandeld die elk samenwerking tussen 
organisaties op een andere manier verklaren. Dit onderzoek heeft zich gericht op de 
vraag hoe de stap van fase twee naar fase drie in een samenwerking het beste bereikt 
kan worden, en welke factoren hierbij een belangrijke rol spelen. Aan de hand van de 
theorie is geconcludeerd dat factoren die verband houden met de kosten-baten afweging 
en het gedrag van organisaties een belangrijke rol spelen bij de overgang van fase twee 
naar fase drie in een samenwerking. Uit de theorie kwam naar voren dat factoren zoals 
percepties van noodzaak en prioriteit, visies op de samenwerking tussen leidinggevend 
en uitvoerend niveau, verschillen in organisatieculturen en werkwijzen en vertrouwen en 
machtsverhoudingen tussen organisaties allemaal invloed kunnen hebben op het tot 
stand komen van een praktijksamenwerking tussen organisaties. Uit de empirische 
bevindingen is naar voren gekomen dat niet alle genoemde factoren die uit de theorie 
naar voren zijn gekomen, een belangrijke invloed hebben op het tot stand komen van 
grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk.   
 Zo blijken de meer rationele factoren zoals de kosten-baten afweging en de 
percepties van prioriteit en noodzaak van de samenwerking, een grotere rol te spelen 
dan de factoren die samenhangen met het gedrag van organisaties en vertrouwen tussen 
organisaties. Organisaties maken dus een rationele afweging wanneer zij besluiten 
verder te investeren in een samenwerking. Er wordt dan gekeken in hoeverre het 
voordelen oplevert voor de organisatie, hoeveel tijd, geld en mankracht het kost en in 
hoeverre organisaties het noodzakelijk achten. Deze factoren spelen bij het tot stand 
komen van grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk een grote rol.  

De bijdrage van dit onderzoek aan de theorie over samenwerking tussen 
organisaties is dat het laat zien dat het toepassingsgebied (“scope”) van de theorie kan 
verschillen. Zo blijken niet alle factoren bij grensoverschrijdende samenwerking een 
grote rol te spelen; echter bij andere soorten samenwerkingen zullen zij weer een veel 
grotere rol spelen. Het verschilt dus per samenwerkingsverband en per soort 
samenwerking welke factoren een rol spelen in het tot stand komen ervan. 
Organisatieculturen en routines en werkwijzen zullen bijvoorbeeld bij fusies van 
organisaties, waar fase vier van de samenwerking bereikt wordt, een veel grotere rol 
spelen. Daar worden de organisaties immers geïntegreerd met elkaar en daardoor 
kunnen organisatieculturen en routines en werkwijzen veel sneller met elkaar botsen. Bij 
grensoverschrijdende samenwerking worden de organisaties niet met elkaar 
geïntegreerd, maar zij werken met elkaar samen vanuit hun eigen organisaties. Zoals de 
respondenten aangeven is het niet een samenwerking waarbij alle taken door elkaar en 
met elkaar worden gedaan. De eigen organisatieculturen en routines en werkwijzen 
worden juist in tact gehouden en aan elkaar geplakt. Zo wordt een groot incident in 
stukken verdeeld en kan iedere organisatie zijn deel op zijn manier doen. Dat is de reden 
waarom bij deze vorm van samenwerking factoren zoals organisatieculturen, routines en 
werkwijzen een veel minder grote rol spelen dan bij bijvoorbeeld fusies tussen 
organisaties. De constatering in de theorie door onder meer van der Aa en Konijn (2001) 
dat een moeizame samenwerking bij rampen niet zozeer het gevolg is van onwil maar 
door verschillen in organisatiecultuur en door verschillen in routines en werkwijzen, lijkt 
dus niet per definitie te kloppen. Hun constatering dat de organisatieculturen van de 
samenwerkende organisaties zoals de politie, brandweer, GHOR en gemeenten heel erg 
verschillen, werd wel door de respondenten bevestigd. Echter, het werd niet als een 
belemmerende factor genoemd. In het onderzoek kwam naar voren dat er eenmaal 
verschillen zijn in organisatieculturen en dat die niet veranderd kunnen worden, dat er 
daarom afgestemd dient te worden. De organisaties werken daarom niet zozeer met 
elkaar samen, maar naast elkaar. Zo hoeven organisatieculturen, routines en werkwijzen 
helemaal geen belemmerende factor te vormen.  

Volgens Lipsky (1980) vormt het gedrag van individuen binnen een organisatie 
uiteindelijk het gedrag van de organisatie zelf. Individuen binnen organisaties 
ontwikkelen volgens Lipsky eigen routines, werkwijzen en visies om met de 
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omstandigheden van hun werk om te gaan. Ook dat lijkt bij grensoverschrijdende 
samenwerking in mindere mate een rol te spelen. Uit het empirische onderzoek is 
gebleken dat individuen binnen de organisaties helemaal niet erg bezig zijn met 
grensoverschrijdende samenwerking, het maakt maar een heel klein deel uit van het 
takenpakket. Daarnaast zijn er ook geen grote verschillen waargenomen tussen visies, 
ideeën of werkwijzen tussen het leidinggevend en uitvoerend niveau. Volgens Lipsky is 
dit juist essentieel, hoe het uitvoerend niveau vorm geeft aan het werk. Bij de 
grensoverschrijdende samenwerking lijkt dat echter geen rol te spelen. Ook hier geldt 
dat het toepassingsgebied van de theorie verschilt per soort samenwerking en dat de 
theorie niet per definitie generaliseerbaar is. Factoren die samenhangen met het 
organisatiegedrag spelen bij de grensoverschrijdende samenwerking dus een minder 
grote rol. De bijdrage van dit onderzoek aan de theorie is dat is aangetoond dat niet alle 
factoren bij alle soorten van samenwerking een even grote rol spelen en dat bij 
grensoverschrijdende samenwerking de meer rationele factoren van kosten-baten 
afweging en prioriteit en noodzaak een veel grotere rol spelen dan de factoren die 
samenhangen met organisatiegedrag en vertrouwen.   

6.5.2 Implicaties voor de praktijk 
Niet alleen voor de theorie betekent dit onderzoek een aanvulling, ook voor de mensen 
die zich in de praktijk bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking en met 
name voor de deskundigencommissie die het convenant praktijkgericht moet uitwerken, 
kan dit onderzoek een praktische aanvulling zijn.  
 Uit dit onderzoek zijn enkele factoren naar voren gekomen die een grote rol 
spelen bij het tot stand brengen van een praktische grensoverschrijdende samenwerking. 
Deze factoren kan de deskundigencommissie in het achterhoofd houden wanneer zij het 
convenant voor grensoverschrijdende samenwerking verder praktijkgericht uitwerken. Zo 
blijken de factoren kosten-baten afweging en prioriteit de grootste rol te spelen bij het 
tot stand komen van een praktische grensoverschrijdende samenwerking. Het is ten 
eerste van belang dat de organisaties de meerwaarde van de samenwerking ervaren en 
dat er meer prioriteit aan gegeven wordt. Dit is echter niet gemakkelijk te bereiken. Je 
kunt andere organisaties immers niet dwingen prioriteit te geven aan 
grensoverschrijdende samenwerking. Het is voor de deskundigencommissie goed om zich 
dit te beseffen bij de verdere uitwerking van het convenant. Bijna alle partijen die dit 
convenant hebben ondertekend geven immers aan dat er geen hoge prioriteit wordt 
gegeven aan de verdere uitwerking hiervan. Het gevaar bestaat dat er geïnvesteerd 
wordt in de uitwerking van het convenant en de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, maar dat het uiteindelijk toch vastloopt omdat de 
organisaties die het moeten uitvoeren er geen hoge prioriteit aan geven. Het is daarom 
raadzaam voor de deskundigencommissie om er goed over na te denken hoe zij dit willen 
aanpakken.   

Daarnaast blijkt dat organisatieculturen en routines en werkwijzen niet zozeer een 
belemmerende factor vormen, maar dat de afstemming hiertussen wel van groot belang 
is. Zo zijn er tussen de regio’s IJsselland en Drenthe enerzijds en de regio’s Twente en 
Noord-Oost Gelderland anderzijds grote verschillen in de mate waarin er inzicht wordt 
verkregen en afgestemd wordt tussen de verschillende organisatieculturen en 
werkwijzen. In de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland, waar goede afstemming en 
inzicht bestaat in de verschillende organisatieculturen en werkwijzen door middel van 
oefeningen en uitwisselingen, verloopt de samenwerking in de praktijk ook veel beter. De 
respondenten uit de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland gaven aan dat door middel 
van deze oefeningen, uitwisselingen en cursussen de samenwerking gemakkelijker en 
beter verloopt. Het is voor de deskundigencommissie aldus relevant dat er praktische 
richtlijnen worden opgesteld met betrekking tot het verkrijgen van inzicht in elkaars 
organisatieculturen en werkwijzen. Dit kan door middel van het vaststellen van vaste 
oefenfrequenties, uitwisselingen tussen organisaties en door organisaties cursussen te 
laten aanbieden aan hun personeel gericht op grensoverschrijdende samenwerking. 
Echter, in sommige gevallen bleek organisatiecultuur wel degelijk een invloed te hebben 
op de houding en mentaliteit die mensen binnen een organisatie hebben ten opzichte van 
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grensoverschrijdende samenwerking. Zo blijkt in de veiligheidsregio Twente men heel erg 
gericht te zijn op grensoverschrijdende samenwerking. Hier gebeurt in de praktijk dan 
ook zeer veel aan grensoverschrijdende samenwerking. In de veiligheidsregio Drenthe 
blijkt men nog niet overtuigd van de meerwaarde van grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen en zware ongevallen, hier gebeurt dan ook vrijwel niets in de 
praktijk. Ook in de veiligheidsregio IJsselland is men in mindere mate gericht op 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit komt tevens doordat deze organisaties onder 
meer als gevolg van de Wet op de Veiligheidsregio’s eerst de interne organisatie op orde 
moeten hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat cultuur, naast meer structurele factoren 
zoals wet- en regelgeving en financiële middelen, wel degelijk een rol kan spelen in de 
houding die organisaties hebben ten opzichte van grensoverschrijdende samenwerking 
en de mate waarin die organisaties bereid zijn grensoverschrijdend samen te werken. 
Hiermee kan rekening gehouden worden bij de uitwerking van het convenant.  

De deskundigencommissie en andere mensen die in de praktijk bezig zijn met 
grensoverschrijdende samenwerking hebben door dit onderzoek meer inzicht in de 
factoren die van invloed zijn op het tot stand brengen van een praktijkgerichte 
grensoverschrijdende samenwerking. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat de 
meerderheid van de organisaties in de regio’s IJsselland en Drenthe die het convenant 
hebben getekend, weinig prioriteit geven aan de verdere uitwerking en intensivering van 
grensoverschrijdende samenwerking. Zolang organisaties niet de meerwaarde en 
noodzaak zien van grensoverschrijdende samenwerking, zullen zij een negatieve kosten-
baten afweging hebben en er weinig prioriteit aan geven. Als gevolg daarvan zal er 
weinig bereidheid bestaan om te investeren in de uitwerking en intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking. Om voor de deskundigencommissie toch wat 
praktische handreikingen te doen om grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk 
tot stand te brengen, zullen er in de volgende paragraaf enkele aanbevelingen 
geformuleerd worden.  

6.6 Aanbevelingen 
In de vorige paragraaf is al ingegaan op de implicaties van dit onderzoek voor theorie en 
praktijk. In deze paragraaf zullen aan de hand van de resultaten van dit onderzoek 
enkele praktische aanbevelingen worden gedaan om grensoverschrijdende samenwerking 
in de praktijk verder uit te werken en te intensiveren. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen aanbevelingen die bestemd zijn voor de deskundigencommissie en bredere 
aanbevelingen die meer gericht zijn aan het Ministerie van BZK en de Rijksoverheid.  

6.6.1 Aanbevelingen voor de deskundigencommissie   
 
 Frequent multidisciplinair oefenen aan beide kanten van de landsgrens en frequente 

uitwisselingen tussen organisaties. 
 

De eerste aanbeveling richt zich op het verhogen van de bereidheid van organisaties 
om te investeren in de uitwerking en intensivering van grensoverschrijdende 
samenwerking. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat de kosten-baten 
afweging van de meerderheid van de organisaties in de regio’s IJsselland en Drenthe 
negatief uitvalt, waardoor de meerderheid van de organisaties ook geen hoge 
prioriteit geeft aan de verdere uitwerking van grensoverschrijdende samenwerking. 
Zoals reeds in de vorige paragraaf is genoemd, is het voor de deskundigencommissie 
belangrijk zich bewust te zijn van het feit dat de meerderheid van de organisaties 
geen hoge prioriteit geeft aan de verdere praktijkuitwerking van het convenant. Het is 
heel lastig om prioriteit bij andere organisaties te verhogen, omdat het ook te maken 
heeft met interne aangelegenheden en meer structurele zaken zoals beschikbare 
financiële middelen en personeel en wet- en regelgeving (waar moet een organisatie 
prioriteit aan geven vanuit de wet/rijksoverheid?). Zo geven de veiligheidsregio’s 
IJsselland en Drenthe beide aan dat zij eerst de interne crisismanagementorganisatie 
op orde moeten hebben, en daarom op dit moment geen hoge prioriteit te kunnen en 
willen geven aan grensoverschrijdende samenwerking. Prioriteit kun je niet aan 
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andere organisaties opleggen. Wat de deskundigencommissie wel kan doen is de 
organisaties de meerwaarde van grensoverschrijdende laten ervaren, waardoor de 
kosten-baten afweging wellicht positiever zal uitvallen. Hierdoor zal ook de bereidheid 
van organisaties om te investeren in grensoverschrijdende samenwerking groter 
worden en zullen organisaties er meer prioriteit aan willen geven. Dit kan 
bijvoorbeeld door organisaties uit de regio’s IJsselland en Drenthe mee te laten kijken 
bij organisaties uit andere regio’s waar reeds veelvuldig grensoverschrijdend wordt 
samengewerkt, zoals in Twente en Noord-Oost Gelderland. In deze regio’s worden 
bijvoorbeeld ook multidisciplinaire grensoverschrijdende oefeningen gehouden, 
wellicht zouden organisaties uit de regio’s IJsselland en Drenthe een keer mee 
kunnen kijken bij een dergelijke oefening. Op die manier kunnen zij zien wat de 
voordelen zijn en meerwaarde is van deze oefeningen en van grensoverschrijdende 
samenwerking. Daarnaast zouden er bijvoorbeeld  uitwisselingen gehouden kunnen 
worden tussen organisaties in de regio’s IJsselland en Drenthe en Twente en Noord-
Oost Gelderland. Hierbij kunnen bijvoorbeeld mensen van de veiligheidsregio’s 
IJsselland en Drenthe een keer een dagje meelopen met mensen van de 
veiligheidsregio Twente of Noord-Oost Gelderland. Op die manier kan er meegekeken 
worden en kan in de praktijk worden ervaren wat de meerwaarde is van een 
praktische grensoverschrijdende samenwerking. Tevens kan het dienen als 
leermomenten waarbij er van elkaars organisaties en werkwijzen geleerd kan worden 
en kan het wellicht als voorbeeld dienen voor de uitwerking van het convenant. 
 Daarnaast kan regelmatig oefenen en uitwisselingen tussen organisaties zorgen 
dat er meer inzicht en afstemming verkregen wordt tussen de verschillende 
organisatieculturen en werkwijzen van de samenwerkende organisaties. Uit het 
onderzoek kwam namelijk naar voren dat er grote verschillen bestaan in 
organisatieculturen en werkwijzen, maar dat deze niet zozeer belemmerend hoeven 
te werken voor de samenwerking zolang er maar voldoende inzicht en afstemming is. 
De deskundigencommissie kan dit bereiken door in te zetten op regelmatig oefenen 
waardoor er inzicht verkregen wordt in elkaars werkwijzen. Het zou goed zijn om toe 
te werken naar een multidisciplinaire grensoverschrijdende oefening, omdat er op 
deze manier zowel van de verschillende disciplines in Nederland als in Duitsland 
inzicht en afstemming verkregen kan worden in de verschillende werkwijzen. Ook 
uitwisselingen en cursussen kunnen prima dienen om elkaars organisatieculturen en 
werkwijzen te leren kennen. Dit zou ik dan ook zeker aanbevelen om in de 
praktijkuitwerking van het convenant en in het gemeenschappelijk bijstandsplan op te 
nemen.  

 
 Organisaties en personeel binnen organisaties meer betrokken laten zijn bij 

grensoverschrijdende samenwerking bij rampen door bijvoorbeeld cursussen en 
uitwisselingen te organiseren. 
 
Een tweede aanbeveling richt zich op de organisatieculturen en de houding en 
mentaliteit ten opzichte van grensoverschrijdende samenwerking die hieruit 
voortvloeit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de organisatiecultuur kan leiden 
tot een positieve of negatieve houding binnen organisaties tegenover 
grensoverschrijdende samenwerking. Binnen de veiligheidsregio Drenthe bleek men 
nog niet overtuigd van de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking bij 
rampen en zware ongevallen, daar wordt het nog meer op een afstand gehouden. De 
deskundigencommissie zou zich kunnen richten op het tot stand brengen van een 
cultuuromslag binnen de veiligheidsregio Drenthe, waardoor er een positievere 
houding en mentaliteit zal ontstaan ten opzichte van grensoverschrijdende 
samenwerking. Echter, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Cultuur is vaak 
historisch bepaald en aldus lange tijd ingesleten. Het is daarom van belang dat men 
binnen de veiligheidsregio Drenthe anders tegen grensoverschrijdende samenwerking 
gaat aankijken. Dit kan bijvoorbeeld door ze een dag mee te laten lopen met 
bijvoorbeeld mensen binnen de veiligheidsregio Twente, waar men juist erg gericht is 
op grensoverschrijdende samenwerking. Op deze manier kunnen zij ervaren hoe het 
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ook anders kan en wellicht kan de Twentse cultuur en mentaliteit aanstekelijk 
werken. Daarnaast zou de deskundigencommissie bredere projecten kunnen 
introduceren waarbij alle partijen die het convenant hebben ondertekend zich meer 
gaan verdiepen in grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld door cursussen 
te volgen of uitwisselingen te doen. Op deze manier zullen alle organisaties zich meer 
betrokken gaan voelen bij grensoverschrijdende samenwerking. Het probleem is 
namelijk dat het nu nog te veel als een ‘ver-van-m’n-bed-show’ ervaren wordt. Door 
organisaties en personen binnen organisaties dichterbij grensoverschrijdende 
samenwerking te brengen zullen zij sneller de meerwaarde ervan inzien en zal de 
houding en mentaliteit ten opzichte van grensoverschrijdende samenwerking sneller 
veranderen.  

 
 Multidisciplinair grensoverschrijdend oefenen met de werkwijze waarbij een incident 

in ‘stukken’ wordt opgedeeld en routines en werkwijzen van organisaties in tact 
worden gelaten. 

 
Gezamenlijk oefenen is een belangrijke manier om meer inzicht te verkrijgen in 
elkaars organisatieculturen en werkwijzen en is van groot belang voor het slagen van 
de grensoverschrijdende samenwerking. Omdat de werkwijzen van de 
samenwerkende organisaties eenmaal verschillen en niet gemakkelijk veranderd 
kunnen worden, is het wel van belang dat deze goed op elkaar afgestemd worden. In 
de regio’s Twente en Noord-Oost Gelderland wordt dit gedaan door de werkwijzen 
van iedere organisatie in tact te laten, en de organisaties naast elkaar te laten 
samenwerken. Hierbij wordt een incident in stukken opgedeeld en kan iedere 
organisatie zijn deel op zijn manier doen. Voor de deskundigencommissie is deze 
werkwijze voor grootschalige grensoverschrijdende oefeningen wellicht ook 
aantrekkelijk. Op deze manier zullen verschillende routines en werkwijzen van de 
organisaties minder snel met elkaar botsen en kunnen organisaties werken op de 
manier waarop zij het gewend zijn en wat zij het meest effectief vinden. Ik zou 
aanbevelen om deze aanpak van oefenen en van rampen- en incidentenbestrijding op 
te nemen in het gemeenschappelijk bijstandsplan.  
 

 Onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden bestaan om vanuit de Euregio of de 
Rijksoverheid extra middelen te verkrijgen om de grensoverschrijdende 
samenwerking verder te ontwikkelen en intensiveren. 

 
Dit onderzoek heeft zich met name gericht op factoren die verband houden met de 
kosten-baten afweging en het gedrag van organisaties. Echter, er zijn ook meer 
basale en structurele zaken, zoals beschikbare financiële middelen en personeel en 
regels en normen waaraan organisaties moeten voldoen, die invloed hebben op de 
mate waarin organisaties de mogelijkheid of bereidheid hebben om te investeren in 
grensoverschrijdende samenwerking. Daarom zou het goed zijn voor de 
deskundigencommissie om te onderzoeken in hoeverre er bijvoorbeeld extra 
financiële middelen vanuit de Euregio of het Rijk verkregen kunnen worden, om de 
grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren. Van deze extra financiële 
bijdrage zou dan bijvoorbeeld een grootschalige grensoverschrijdende 
rampenoefening georganiseerd kunnen worden of een ander project ten behoeve van 
de verdere ontwikkeling en intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen en ongevallen.  

6.6.2 Bredere aanbevelingen  
 

 Op Rijksniveau randvoorwaarden scheppen om grensoverschrijdende samenwerking 
bij rampen en zware ongevallen te stimuleren en structureren.  

 
De overheid hecht veel waarde aan grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
en zware ongevallen en de laatste jaren (met name sinds de vuurwerkramp in 
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Enschede) krijgt dit steeds meer de aandacht. Echter, voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen bestaan niet op alle vlakken duidelijke richtlijnen of 
normen waaraan voldaan moet worden. Uit het empirisch onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat oefenen vooral vrijblijvend is en vanuit de organisaties zelf moet 
komen. Daarom zou het goed zijn om vanuit de rijksoverheid duidelijke normen te 
stellen hoe vaak organisaties grootschalig en grensoverschrijdend zouden moeten 
oefenen. Op deze manier hebben de organisaties meer een stok achter de deur en zal 
het oefenen wellicht beter en structureel plaatsvinden. Daarnaast gaven veel 
organisaties aan dat de grensoverschrijdende rampenbestrijding wel een extra 
investering vraagt van de organisaties in termen van tijd, geld en personeel, maar 
dat er geen extra (financiële) middelen voor gegeven worden. Wanneer de 
rijksoverheid er daadwerkelijk zoveel waarde aan hecht dat de grensoverschrijdende 
samenwerking bij rampen wordt geïntensiveerd, dan zou zij het de organisaties in de 
grensregio’s ook gemakkelijker kunnen maken om grensoverschrijdend samen te 
werken door bijvoorbeeld de grensregio’s een hogere doeluitkering toe te kennen 
bestemd voor grensoverschrijdende rampenbestrijding. Uit het empirisch onderzoek 
is tevens gebleken dat met name op bestuurlijk niveau in sommige gevallen de 
contacten tussen de personen in Nederland en Duitsland bijna geheel ontbreken. Het 
zou daarom goed zijn wanneer er vanuit het Rijk verplicht wordt gesteld dat de 
personen op bestuurlijk niveau in Nederland weten wie zij in Duitsland moeten 
hebben in het geval van een ramp. Dit kan heel veel tijd besparen in een 
noodsituatie. Daarom zouden er niet alleen grensoverschrijdende inzetoefeningen 
moeten plaatsvinden maar ook grensoverschrijdende bestuurlijke oefeningen waarbij 
gekeken kan worden in hoeverre de personen op bestuurlijk niveau in Nederland en 
Duitsland de juiste contacten hebben en elkaar weten te vinden en waarbij dit 
eventueel verbeterd kan worden. 
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1. Folkert Sinnema, Brandweercommandant Coevorden. Geïnterviewd op 4 mei 

2010, Coevorden. 
 

2. Lindy Veeneman, GHOR beleidsmedewerker regio IJsselland. Geïnterviewd op 6 
mei 2010, Zwolle. 
 

3. Hans Nieboer, Ambtenaar openbare orde en veiligheid gemeente Hardenberg. 
Geïnterviewd op 7 mei 2010, Hardenberg. 
 

4. Gonda Bruns, Teamchef politie Hardenberg, politieregio IJsselland. Geïnterviewd 
op 10 mei 2010, Hardenberg.  
 

5. Marinus Anemaet, Ambtenaar openbare orde en veiligheid gemeente Coevorden. 
Geïnterviewd op 10 mei 2010, Coevorden. 
 

6. Jan Buurman, Voormalig ambtenaar openbare orde en veiligheid gemeente 
Coevorden. Geïnterviewd op 10 mei 2010, Coevorden. 
 

7. Leander Witjes, Coördinator Internationale Betrekkingen Politieregio’s Noord-Oost 
Gelderland, Twente, IJsselland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. 
Geïnterviewd op 11 mei 2010, Apeldoorn. 
 

8. Ad Vervuurt, Beleidsmedewerker GHOR Kring Oostelijke Regio’s. Geïnterviewd op 
11 mei 2010, Nijmegen. 
 

9. Martin Cuperus, Brandweercommandant Hardenberg. Geïnterviewd op 12 mei 
2010, Hardenberg. 
 

10. Henk Schreuders, Planvormer Brandweerzorg veiligheidsregio IJsselland. 
Geïnterviewd op 12 mei 2010, Zwolle. 
 

11. Matthias Woltering, Beleidsmedewerker Brand- en Crisisbestrijding, Landkreis 
Grafschaft Bentheim. Geïnterviewd op 17 mei 2010, Nordhorn. 
 

12. Robin Pater, Veiligheidsconsultant veiligheidsregio Twente. Geïnterviewd op 20 
mei 2010, Enschede. 
 

13. Jan Jorritsma, Hoofd multidisciplinair veiligheidsbureau, veiligheidsregio Drenthe. 
Geïnterviewd op 21 mei 2010, Assen. 
 

14. Jan Hesselink, Brandweercommandant Winterswijk. Geïnterviewd op 25 mei 2010, 
Winterswijk.  
 

15. Renate Hartman, Ambtenaar openbare orde en veiligheid, gemeente Winterswijk. 
Geïnterviewd op 25 mei 2010, Winterswijk. 
 

16. Gerd Nyhof, Brandweercommandant Wilsum. Telefonisch geïnterviewd op 27 mei 
2010. 
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Bijlage 2: interviewvragen 
 
Algemeen/inleidend 
 Sinds wanneer er in deze regio sprake van grensoverschrijdende samenwerking bij 

rampen en ongevallen?  
- Informele /formele samenwerking? 

 
 Waaruit bestaat deze samenwerking? (bijstand verlenen, overleg, gezamenlijk 

oefenen etc.)? 
 
 Bestaan deze afspraken voor samenwerking voornamelijk op papier (in de vorm van 

een convenant/verdrag/overeenkomst) of wordt er in de praktijk ook daadwerkelijk 
regelmatig samengewerkt? 

 
 Wie zijn er betrokken bij deze samenwerking? 
 
 Ervaart u knelpunten bij de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen?  

- Welke?  
- Hoe wordt getracht deze op te lossen? 
 

 
Motieven/doelen samenwerking 
 Waarom is besloten om een formele grensoverschrijdende samenwerking op te 

zetten? (oftewel: waarom achtte men het noodzakelijk dat deze vorm van 
samenwerking geformaliseerd werd? Welke voordelen biedt dit?) 

 
 Wat zijn de belangrijkste doelen van deze samenwerking?  

- algemene doelen? 
- Doelen die uw organisatie specifiek nastreeft? 

 
 
Perceptie kosten/baten 
 Welke voordelen kan grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware 

ongevallen voor uw organisatie bieden?  
 
 Ervaart u ook nadelen bij deze vorm van samenwerking? 
 
 Hoe verhouden de voordelen zich tot de nadelen? 
 
 
Perceptie prioriteit 
 Heeft de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen een hoge prioriteit voor uw 

organisatie? 
- Waarom wel/niet? 

 
 Denkt u dat andere organisaties meer of minder prioriteit hechten aan de 

samenwerking? 
 
 Zijn er tussen de samenwerkende organisaties verschillende visies op de 

grensoverschrijdende samenwerking (hoe deze vorm zou moeten hebben, wat 
belangrijk is etc.). 
- Zo ja: welke invloed heeft dit op de samenwerking?  
- Wordt er geprobeerd een gemeenschappelijke visie te creëren? Zo ja hoe? 
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Visies binnen en tussen organisaties  
 Bestaan er binnen uw organisatie verschillende visies op deze samenwerking (hoe 

deze vorm moet krijgen, wat belangrijk is etc.)? 
 
- Zo ja: tussen wie bestaan deze verschillen in visies (leidinggevend 
niveau/uitvoerend niveau)? 
- Hoe beïnvloedt dit de samenwerking? 

 
 Is het uitvoerende niveau erg betrokken bij de grensoverschrijdende samenwerking 

bij rampen of is het voornamelijk iets waar de leiding van de organisatie zich mee 
bezighoudt? 

 
Organisatieculturen  
 Vindt u dat er grote verschillen zitten tussen de organisatieculturen van de 

samenwerkende organisaties? 
 
- Zo ja: welke invloed heeft dit op de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen 
en ongevallen? (denkkaders, routines, werkwijzen, visies?) 
 

 Op welke wijze wordt getracht de verschillende organisaties te coördineren? 
 

 Ervaart u culturele verschillen tussen de Duitse en Nederlandse organisaties? 
- Zo ja: welke verschillen zijn dit? 
- Welke invloed hebben deze verschillen op de grensoverschrijdende samenwerking? 
- Wanneer deze verschillen belemmerend werken hoe wordt getracht dit aan te 
pakken/de verschillen te verkleinen? 

 
 
Relaties organisaties 
 Voelt u zich prettig om samen te werken met deze organisaties? 

(betrouwbaarheid/perceptie andere actoren)  
 

 Zijn er wel eens kwesties geweest waarbij vertrouwen ontbrak? 
 

 Zijn er bij deze samenwerking bepaalde organisaties die meer invloed hebben?  
- zo ja welke?  
- welke invloed heeft dit op de samenwerking? 

 
 

 

 


