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De afgelopen tijd moest ik regelmatig denken aan de titel van het bekende 
boek van Gabriel Garcia Marquez, ‘Liefde in tijden van Cholera’. De titel 
typeert, net als nu, de mooie en lelijke kant van een historische periode. 
Ondraaglijk leed van mensen aan de ene kant, maar ook liefde en solidariteit 
aan de andere kant. Voor u burgemeesters, die besturen in tijden van corona, 
zullen die twee kanten ook regelmatig voelbaar zijn. Aan de ene kant bent u 
trots op de mooie initiatieven waarin mensen elkaar steunen en nieuwe ma-
nieren zoeken om door de crisis heen te komen. Aan de andere kant biedt u 
troost en een luisterend oor aan inwoners die het zwaar te verduren hebben. 
Veelal door ziekte of overlijden, of omdat ze hun zaak moesten sluiten en 
hun dromen in duigen zagen vallen. Naast alle emoties, moest u als burge-
meesters ook nog met verstand een crisis managen en streng optreden tegen 
overtreders van de regels, en dat veelal vanuit huis. Ga er maar aan staan! 
Dat het altijd nog erger kan, blijkt wel uit de interviews in dit blad met een 
aantal van uw collega’s. Twee van hen kregen zelf corona en moesten hun 
werk overdragen aan de loco. Juist op het moment dat je er als burgemeester 
wilt zijn, moet je je werk loslaten in het belang van je eigen gezondheid en die 
van anderen. Ik geef het u te doen. 
De uitdaging voor u in de komende periode zal vooral liggen in het ‘herdefinie-
ren’ van de crisis, in het behouden van draagvlak nu de crisis in een volgende 
fase komt. In het bieden van perspectieven voor de toekomst. Of zoals collega 
Mikkers het zo mooi zegt in één van de interviews: in het maken van nieuwe 
dromen voor mensen. Geen gemakkelijke opgave, omdat zoveel nog onzeker 
is. U verdient in mijn ogen nu al een medaille, een lintje, voor wat u deed en 
nog gaat doen. Maar ik vrees dat dat er voorlopig niet in zit…..
In deze editie van het Burgemeestersblad is het niet alleen corona wat de 
klok slaat. U vindt ook andere onderwerpen, zoals een terugblik op de burge-
meestersconferenties met onder meer artikelen van de Raad voor het Open-
baar Bestuur, het SIPA, een mooie column van CdK Jaap Smit over het smalle 
pad en de brede weg. En een column van Pieter Broertjes over het optreden 
van Paul Scheffer tijdens de derde conferentie. Tijdens de zesde en laatste 
conferentie zou collega Harald Bergmann de dinerrede houden over 75 jaar 
15 augustus 1945. Omdat deze laatste conferentie helaas gecanceld moest 
worden, aan hem de eer van de voorpagina en het hoofdartikel.
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CORONA

Frits Naafs | Burgemeester 
Utrechtse Heuvelrug, Utrecht 
(49.500 inwoners) 
Collega Frits Naafs ondervindt de gevol-
gen van de coronacrisis aan den lijve. 
Rond half maart wordt hij ziek, net als 
zijn vrouw. Eerst lijken de klachten mee 
te vallen, maar uiteindelijk moet hij 
toch worden opgenomen. “Je hebt zelf 
niet door hoe ziek je eigenlijk bent…”. 
Frits ligt uiteindelijk vijf dagen aan het 
zuurstof in het ziekenhuis. Gelukkig 

niet op de IC, maar op de corona-afde-
ling met cameratoezicht. Het lastigste 
besluit voor Frits is het moment van 
loslaten van zijn bestuurlijke taken. “Ik 
dacht, ik kan nu wel heel ingewikkeld 
gaan doen, maar ik moet mezelf en 
anderen niet in de weg gaan zitten”. 
Gelukkig zijn er in het begin van de 
crisis al bestuurlijke en ambtelijke 
achtervangafspraken gemaakt voor 
het geval er iemand zou uitvallen. Ook 
hanteert het college het credo om je 

niet stoerder voor te doen dan nodig 
en tijdig aan de bel te trekken als de 
vermoeidheid zou toeslaan. Dat komt 
dus goed van pas.
De crisisorganisatie werkt goed in 
de Veiligheidsregio Utrecht. Via de 
app-groep kunnen de burgemeesters 
makkelijk vragen aan elkaar stellen en 
snel één lijn afspreken waar nodig. De 
samenwerking heeft de band tussen 
de burgemeesters onderling zeker 
versterkt, stelt Frits. Burgemeesters 

Corona heeft een enorme impact op het leven en werken van mensen en op onze 
democratie. Hoewel het beheersen van crises een tweede natuur is voor burgemeesters, 

waren de afgelopen weken en maanden voor de meesten van hen een uitzonderlijk 
heftige tijd, met grote verschillen per regio en gemeente. Wat betekende de afgelopen 

periode voor burgemeesters persoonlijk? Wat was hun moeilijkste besluit? Hoe zien zij 
de toekomst? Een vijftal interviews gaf het volgende beeld.

BESTUREN IN TIJDEN 
VAN CORONA 

Tekst  | Hilde Westera

'Je hebt zelf 
niet door 
hoe ziek 
je eigenlijk 
bent…'
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zijn getraind om snel te schakelen 
in de crisisorganisatie, maar voor 
de wethouders en raadsleden is de 
snelheid van maatregelen en besluiten 
even wennen. De (loco-)burgemeester 
stelt de college- en raadsleden daarom 
regelmatig de vraag ‘voelen jullie je 
voldoende geïnformeerd?’ 
Frits ervaart het als zeer bijzonder 
om de coronapatiënten in zijn ge-
meente persoonlijk te bellen. “Voor 
deze mensen ben je een rots in de 
branding”.  Die warme belangstelling 
mag hij zelf ook ervaren. Als Frits vlak 
voor Pasen weer naar huis mag om te 
revalideren, blijkt pas hoeveel mensen 
hebben meegeleefd. Twitter ontploft, 
de brievenbus zit vol met kaarten en 
de bloemen liggen voor de deur. Frits is 
zeer te spreken over de professionele 
zorg in het ziekenhuis en de nazorg 
van de GGD. “Het voelde echt als een 
bevrijding toen de GGD aangaf dat 
de beperkende maatregelen waren 
opgeheven en ik weer naar buiten 
mocht”. Voorlopig is Frits nog niet aan 
het werk. Voor elke dag zuurstof staat 
een week revalideren. Daarna gaan hij 
en zijn vrouw ook nog verhuizen. Frits 
verwacht na de Pinksteren weer vol 
aan de slag te gaan. 

Jacqueline Koops-Scheele |  
Burgemeester van Heerde, Gelder-
land (18.500 inwoners)
In het weekend van 14 maart voelt 
Jacqueline Koops zich ziek worden. De 
huisarts bevestigt na het weekend al 
haar vermoeden dat het hoogstwaar-
schijnlijk corona is. Omdat de klachten 
na het weekend lijken mee te vallen, 
werkt Jacqueline nog een week door 
vanuit huis. Na die week gaat het mis 
en worden de klachten heftiger. “Ik 
dacht, nu moet ik oppassen!” Vanaf 
dat moment neemt de loco haar werk 
over. De ziekte verloopt grillig. “Het 
ene moment voel je je energiek en 
een paar uur later kun je geen stap 

meer zetten.” Jacqueline wilde per se 
niet naar het ziekenhuis. Haar man 
overleed enkele jaren geleden en ze 
wil het haar jonge kinderen niet aan 
doen dat ook mama met de ambulance 
wordt opgehaald. Gelukkig lukt het om 
thuis uit te zieken, verzorgd door haar 
vriend. Vijf weken later gaat ze aan het 
werk, maar nog steeds met een schom-
melend energieniveau. “Het hoofd wil 
wel, maar het lijf – vol met anti-stoffen 
- loopt achter”. Haar gemeente Heerde 
is zwaar getroffen door corona. In de 
verpleeghuizen zijn diverse ‘cluster-uit-
braken’ die tientallen doden veroor-
zaken. De angst in de gemeente zit er 
goed in. Burgemeester Koops is streng 

en drukt de inwoners regelmatig op 
het hart zich aan de landelijke maat-
regelen te houden. De samenwerking 
binnen de veiligheidsregio ervaart ze 
als zeer prettig. Vooral het sparren over 
vraagstukken van lokaal maatwerk is 
behulpzaam. Wat kan wel en wat niet 
en hoe dan? De grootste uitdaging is 
voor Jacqueline de vraag of alles ‘ge-
coverd’ is. Hebben we alles in de gaten 
wat nodig is? Wat dreigt tussen wal en 
schip te vallen? In de nabije toekomst 
wil ze vooral met de inwoners en instel-
lingen nadenken over hoe nu verder. 
Ze is zelf corona-vrij, maar de gewenste 
groepsimmuniteit is nog ver weg….      

CORONA
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CORONA 

Jack Mikkers | Burgemeester van 
Den Bosch, Brabant (155.000 
inwoners) en voorzitter veiligheids-
regio Brabant-Noord
 
Brabant staat in de frontlinie als daar 
eind februari de eerste coronabesmet-
ting wordt vastgesteld. Jack Mikkers 
vertelt dat al in het begin van de crisis 
helder is dat het ‘serious’ is en dat er 
in Brabant snel vergaande maatregelen 
genomen moeten worden.  De drie Bra-
bantse voorzitters van de veiligheids-
regio’s trekken vanaf het begin als één 
Brabant samen op. Ze overleggen met 
het kabinet en met viroloog Jaap van 
Dissel over de noodzakelijke maatrege-
len. Jack prijst de wijze waarop lokaal 
en landelijk gezag met elkaar overleg-
gen. “We hebben goede gesprekken en 
luisteren echt naar elkaar”. Binnen de 
veiligheidsregio probeert voorzitter Jack 
ruimte te geven aan de collega-burge-
meesters. Gebruik mij ook als stootkus-
sen, adviseert hij hen. 

Brabant krijgt het zwaar te verduren. 
“Iedereen keek naar ons, we zaten 
frontseat”. De situatie in Brabant is nog 
steeds heftig, maar niet meer zoals in 
het begin. Voor Mikkers zijn er diverse 
emotionele momenten, naast vele 
ziekte- en sterfgevallen. “Het beeld van 
kinderen die een boodschappentas 
omhoog takelen naar hun ouders, zal 
ik nooit vergeten”. En de stilte in het 
eens zo bruisende Den Bosch hakt 
erin. De dromen en de passies van 
mensen zijn in duigen gevallen. Niet 
alleen voor ondernemers, maar ook 
voor jongeren die met hun bijbaantje 
aan het sparen waren voor een mooie 
reis. Voor Jack is het nu belangrijk dat 
mensen weer nieuwe dromen maken 
en daar ook de ruimte voor krijgen, ook 
van de overheid. Jack denkt dat de rol 
van de overheid verandert, en ook die 
van burgemeesters. “Verantwoordelijk-
heid en vertrouwen geven aan mensen 
zijn nu de basis en dat moeten we 
proberen vast te houden.” Het systeem 

van de crisisorganisatie begint nu te 
knellen. De GRIP4 is bedoeld om de cri-
sis aan te pakken, niet de effecten van 
de crisis.  Daarvoor zijn de reguliere 
structuren bedoeld. In Den Bosch komt 
nu elke week een denktank bijeen van 
mensen uit allerlei sectoren. Zij denken 
niet alleen na over de technische maat-
regelen voor de toekomst, maar vooral 
over de waarden en de kracht van de 
stad.  En hoe ze dat weer terugkrijgen. 
“Schotten van plexiglas passen niet 
bij een bourgondische stad als Den 
Bosch. We willen anders nadenken 
over de toekomst.”   

'Verantwoordelijkheid 
en vertrouwen geven 
aan mensen zijn nu  
de basis en dat 
moeten we proberen 
vast te houden'



INHOUD 

 BURGEMEESTER  95 | ngb   7

Ada Grootenboer-Dubbeldam |  
burgemeester van Goeree- 
Overflakkee (50.150 inwoners)

Goeree-Overflakkee wordt al vroeg in 
de crisis zwaar getroffen, vermoedelijk 
na een kerkdienst in een verpleeghuis 
op 8 maart, de dag voordat de minister-
president de eerste maatregelen 
afkondigde. Daarmee is Goeree één 
van de zwaarst getroffen gebieden 
buiten Brabant. Het enige ziekenhuis 
op het eiland wordt direct een corona-
ziekenhuis. In de hechte gemeenschap 
van het eiland kent bijna iedereen wel 
iemand die corona heeft (gehad) of er-
aan is overleden. Volgens Ada Grooten-
boer trekt deze crisis met name bij de 
oudere generatie op het eiland een  
derde litteken, na de Tweede Wereld-
oorlog én de Watersnoodramp van 
1953. Maar het verleden maakt hen 
ook veerkrachtig, aldus de burge-
meester. Goeree valt onder de Veilig-
heidsregio Rotterdam-Rijnmond. “De 
maatregelen van collega Aboutaleb 
zijn het meest vergaand en dat vinden 
de inwoners soms moeilijk te begrij-
pen.” Het lastigste besluit van Ada is 
ongetwijfeld het stilleggen van alle 
recreatiemogelijkheden. “Recreatie is 
niet alleen de grote economische motor 
van het eiland, maar de mensen hier 
willen graag gastvrij zijn en dat kan nu 
niet”. De coronacrisis heeft impact op 
de persoon van de burgemeester. “Ik 
was laatst in het ziekenhuis voor een 
werkbezoek. Het bezoek heeft diepe 
indruk op me gemaakt. In het zieken-
huis wordt door de zorgprofessionals 
dagelijks een intense strijd gevoerd. Ik 
moest voor de raadsvergadering van 
diezelfde avond eerst even een uur bui-
tenlopen. Het virus maakt machteloos. 
Ik houd niet van onzichtbare vijanden”. 
De crisisorganisatie van de veiligheids-
regio functioneert goed. Maar veel 
burgemeesters vinden het toch lastig 
de regie uit handen te geven. “Gene-
rieke maatregelen zijn natuurlijk nodig, 
maar je moet wel alert blijven voor je 
eigen gemeente. Achteraf vraag ik me 

af of we niet meer maat-
regelen nationaal hadden 
moeten afstemmen. Goe-
ree grenst aan drie andere 
veiligheidsregio’s, dat schept 
soms verwarring. De maat-
regelen verschillen soms of 
hebben per regio een andere 
impact.” Volgens Ada moeten we niet 
te snel afschakelen en stap voor stap 
invulling geven aan de anderhalve-
metersamenleving. Begrip blijven  
kweken voor de ‘andere kant van de 
zaak’ zal steeds belangrijker worden 
om te voorkomen dat ondernemers, 
ouderen, zorgmedewerkers en andere 
groepen tegenover elkaar komen te 
staan. ”Maar op Goeree-Overflakkee 
slaan we de handen ineen en komen 
we met elkaar deze crisis door. Daar 
heb ik alle vertrouwen in!”

Cora-Yfke Sikkema | Burgemees-
ter Oldambt, Groningen (38.000 
inwoners)

Formeel zijn er geen coronadoden in 
Oldambt en relatief weinig patiënten. 
Cora-Yfke Sikkema vindt het daarom 
extra knap hoe goed iedereen in haar 
gemeente zich aan de maatregelen 
houdt. De afspraak in de regio is 
daarom ook ‘eerst aanspreken, dan 
boetes’. “In Groningen zijn ze langdu-
rige ‘ellende’ ook wel gewend door de 
gasbevingen.” 
Cora-Yfke start de crisis met een ge-
mankeerd college omdat zowel de ge-
meentesecretaris als twee wethouders 
ziek zijn. Ze staat continue op ‘aan’. 
“Hoewel het rustiger zou moeten zijn, 

voelt het niet zo.” Cora-Yfke, sinds janu-
ari 2019 burgemeester en in een vorig 
leven onder andere adviseur bij het 
NCC, voelt zich goed geëquipeerd voor 
de crisis. “Ik heb nooit gedacht ‘ik weet 
het niet’, wel stapte ik in het begin in 
de bekende valkuil door me te veel met 
de operationele zaken te bemoeien.” 
Na de eerste twee weken ‘volle actie’ 
neemt Cora-Yfke even gas terug om tot 
rust te komen. “Toen daalde het besef 
echt in dat dit een crisis is die de hele 
wereld treft met vergaande gevolgen”. 
Cora-Yfke is zeer te spreken over de 
samenwerking in de veiligheidsregio. 
“We staan er echt met elkaar voor”. 
Persoonlijk worstelt ze met haar rol als 
burgermoeder. Hoe geef je daaraan 
vorm als je niet naar mensen toe kunt 
gaan? “Je wil je niet opdringen, maar 
ook zichtbaar zijn. Ik merk ook dat het 
gebrek aan perspectief voor mensen 
lastig is. We zullen snel met elkaar 
moeten doordenken wat de gevolgen 
zijn van deze crisis.” Financieel zal het 
een grote uitdaging worden. Oost-Gro-
ningen is een sociaal-economisch 
kwetsbaar gebied. Een economische 
recessie heeft grote gevolgen voor de 
mensen hier. “De goede dingen uit de 
crisis moeten we echter zeker bewaren, 
zoals de netwerken die in de samenle-
ving zijn ontstaan.”  ■    

'Oost-Groningen 
is een sociaal-

economisch 
kwetsbaar 

gebied'



8   BURGEMEESTER  95 | ngb   

CRISIS 

Bestuurlijk afstemming
De burgemeesters kunnen zich goed vinden in de 
structuur waarin, zowel binnen als tussen veilig-
heidsregio’s én met het Rijk, tot afstemming wordt 
gekomen. Wij constateren dat ervaringen met 
eerdere (dreigende) crisissituaties ertoe hebben 
geleid dat bij de coronacrisis – met de (landelijke) 
opschaling naar GRIP-4, het overleg binnen het 
Veiligheidsberaad en de aanwezigheid van enkele 
burgemeesters in de Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing – de koppeling tussen lokaal en 
nationaal vorm heeft gekregen. 

Gemeenteraad en college
Omdat de maatregelen ter beperking van de  
corona-uitbraak fysieke beraadslaging van de 
gemeenteraad vrijwel onmogelijk maakte, dreigde 
de gemeenteraad en daarmee ook de gemeen-
telijke besluitvorming letterlijk ‘op afstand’ te 
geraken. Via allerlei constructies zijn hiervoor op-
lossingen bedacht. Daarnaast blijken wet houders 
bij deze crisis een grotere rol te vervullen dan bij 
ander soortige (mini)crises, nu de coronacrisis 
verschillende gemeentelijke sectoren raakt.

Burgervader / burgermoeder
Voor burgemeesters is het, vanwege de noodzaak 
om afstand te bewaren en daarin ook het goede 
voorbeeld te geven, zoeken naar manieren om 
toch zichtbaar en nabij te zijn. Een korte bood-
schap in een filmpje of brief op de gemeentesite, 
een telefoontje naar mensen die steun nodig 
hebben, een interview in de lokale media, zijn 
voorbeelden hoe burgemeesters in deze dagen 
hun bevolking toch proberen te bereiken.

Communicatie
Via verschillende mediakanalen weten gemeenten 

hun inwoners te informeren. Wel leefde onder 
burgemeesters de vraag of werkelijk alle inwoners 
van de gemeente (bijvoorbeeld ook anders taligen) 
worden bereikt en de boodschap ook steeds 
begrijpen. Daarnaast is soms ook het aanspreken 
van mensen op de maatregelen die zij dienen te 
treffen van belang gebleken, bijvoorbeeld  
om drukte (en agressie) bij de milieustraat  
te voorkomen of de weekmarkt ordentelijk te  
laten verlopen. 

Burgerinitiatieven
Burgemeesters zijn vol lof over het feit dat 
inwoners, bedrijven en vrijwilligersorganisaties 
initiatieven tonen om anderen te ondersteunen en 
dagelijkse gewoonten zoveel mogelijk doorgang 
te laten vinden. De rol die gemeenten tot nu toe 
hierin hebben, is erop alert te zijn dat er geen 
misbruik van de situatie wordt gemaakt. 

Zorgen
Burgemeesters praten niet over grote zorgen, 
maar vragen zich wel af hoe de komende periode 
verder zal verlopen. Naast ouderen hebben vooral 
jongeren behoefte aan sociale contacten.  
De coronacrisis stelt hun uithoudingsvermogen  
op de proef. 

Met de verwachting dat de coronacrisis tot een 
economische recessie zal leiden, wordt nu al 
rekening gehouden door de platformen te zoeken 
waarop over verdere maatregelen (ter verzachting 
van de gevolgen) zal worden gesproken.  
Bovendien zullen de gevolgen van deze crisis  
de gemeenten zelf financieel raken. Wij prijzen  
het initiatief van enkele gemeenten dan ook  
om naast het crisisteam ook een continuïteits-
team in te richten.  ■

Hoe hebben burgemeesters de eerste maand van de coronacrisis 
ervaren en wat zijn hun grootste zorgen (geweest)? Wij stelden 
die vragen aan twintig burgemeesters in een kort telefonisch 
interview en zetten hier onze bevindingen op een rij.

BURGEMEESTERS IN CRISISTIJD 

DE EERSTE MAAND 
NA DE CORONA- 
UITBRAAK 

Tekst  | Menno van Duin en Vina Wijkhuijs van het lectoraat Crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid

Het volledige 
onderzoek ‘De 
impact van de 

coronacrisis op 
gemeenten: een 

maand na de 
uitbraak’ is te 

vinden op de site 
van het IFV.



 BURGEMEESTER  95 | ngb   9

COLUMN 

Op het moment dat ik deze column schrijf is Koningsdag net achter de rug, wordt 
invulling gegeven aan een andere herdenking en viering op 4 en 5 mei en zijn we 
aan de slag met de vierde noodverordening. Als deze column wordt gepubliceerd 
zijn we misschien onderweg naar de volgende stap waarmee de coronamaatre-
gelen wat worden versoepeld en hebben de meesten van ons de tweede digitale 
raadsvergadering erop zitten. 

Traditioneel zijn dit weken waarin, zeker voor burgemeesters, het werk in het teken 
staat van ontmoeten en publieke optredens. Optredens waarbij we uitdrukking 
geven aan de waardering voor mensen die een koninklijke onderscheiding mogen 
ontvangen. Waarin we zoeken naar woorden om stil te staan bij het verdriet dat 
de strijd voor onze vrijheid heeft gekost. Waarbij we feestelijke woorden spreken 
omdat we onze vrijheid nu al 75 jaar mogen vieren. Dit jaar zoeken we noodge-
dwongen naar andere manieren om vooral digitaal dichtbij mensen te komen, hen 
te waarderen voor hun inzet en via beeld en geluid bij iedereen ‘binnen’ te komen. 
Wat een geluk dat er ook op deze manier invulling gegeven kan worden aan onze 
taak als burgermoeders en burgervaders: waar zouden we zijn zonder al deze 
manieren om toch met elkaar in contact te zijn!? Hulde voor alle creatievelingen 
die bruisen van de initiatieven en, met alle beperkingen van dit moment, op een 
mooie manier laten zien dat ‘samen leven’ veel dimensies kent! 

En ja, natuurlijk hoop ik dat het tijdperk van ‘vierkante ogen en rode oren’ weer 
minder wordt en dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. En dat zeker ook 
omdat ik het lastig vind het democratisch proces onder de huidige omstandighe-
den volledig recht te doen. Hoewel we met GRIP4 in de veiligheidsregio’s goed 
en constructief samenwerken, staan de gemeenteraden op vrij grote afstand. 
Langzamerhand komen we steeds meer in de fase van het weer opstarten van de 
samenleving. Dat vraagt lokale regie en maatwerk. Een natuurlijk moment om het 
primaat terug te leggen bij de lokale democratie. Hoe we dat gaan doen moet snel 
duidelijk worden. 

Ik mis zeker tijdens de raadsvergaderingen de directe interactie, de non-verbale 
communicatie. Natuurlijk kunnen interrupties en vragen ook via de chat,  
maar toch…
Ook voor inwoners en betrokkenen bij bepaalde raadsbesluiten is de fysieke nabij-
heid en het kunnen volgen van een raadsdebat via de publieke tribune een groot 
goed. Het is prachtig dat de raad ook in tijden van ‘nood’ digitaal kan vergaderen 
en besluiten kan nemen maar laten we er vooral geen gewoonte van maken of 
eraan wennen. Het democratisch proces, de betrokkenheid daarbij en de controle 
daarop ‘verdient’ een levendige arena waarin volksvertegenwoordigers naar beste 
eer en geweten hun gemeente dienen. Die gedijt het beste bij een ‘live’ uitvoering: 
daar kan geen scherm tegenop! 
 
Liesbeth Spies | voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘Het is prachtig 
dat de raad 
digitaal kan 

vergaderen, maar 
laten we er vooral 

geen gewoonte 
van maken’

Digitaal blijft 
‘Next Best’
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Waarom is dit Tweeluik van belang?
Het tweeluik biedt een juridisch kader over de 
scheiding van kerk en staat aan de ene kant en 
praktische handvatten voor gemeenten aan de 
andere kant. Vooral die praktische voorbeelden 
zijn nuttig en handzaam, concreet en herkenbaar. 
Veel collega burgemeesters zijn bij het onder-
liggende onderzoek betrokken en geïnterviewd. 
De onderzoekers zijn er goed in geslaagd voor-
beelden te zoeken en op een heldere wijze te 
beschrijven om steeds een zorgvuldige afweging 
te kunnen maken als de scheiding van kerk en 
staat niet zo duidelijk en scherp is als we zouden 
vermoeden. Wat kan wel en wat kan niet? Mijn 
complimenten daarvoor. 

Merkt u als burgemeester in de praktijk de 
scheiding van kerk en staat?
Er is geen onderwerp dat mensen zo verbindt aan 
de ene kant en tegelijkertijd zoveel verwijdering 
en polarisering kan veroorzaken als "religie". 
Uit naam van het geloof worden soms onnodig 

verschillen vergroot. Juist in Nederland, in ons 
tolerante Nederland vraagt dit continue waak-
zaamheid en een permanente dialoog. In veel 
gemeenten en vaak aan tafel bij burgemeesters, 
die binnen het college meestal de portefeuille 
contacten met kerkgenootschappen (in de breed-
ste zin van het woord) hebben, worden de zaken 
rondom het thema religie en religieuze organisa-
ties besproken. Burgemeesters hebben in hun 
gemeente vaak goed contact met religieuze orga-
nisaties en kennen de voormannen en -vrouwen 
en voorgangers. Op veel beleidsterreinen werken 
gemeente en religieuze organisaties samen in het 
belang van inwoners en groepen inwoners. Er zijn 
overigens ook wel andere geluiden. lk merk soms 
een kramp bij bestuurders en ambtenaren die 
geen affiniteit met een religieuze stroming hebben 
om contact met een kerkgenootschap te zoeken. 
Dan maken we soms geen gebruik van de kracht 
van de kerken en religieuze organisaties en doen 
we ons als gemeentelijke overheid tekort. Met het 
lezen van het Tweeluik is deze kramp overbodig.

Nederland kent de scheiding van kerk en staat, maar dat betekent nog niet dat overheid 
en religie niets met elkaar te maken hebben. Religieuze organisaties zijn belangrijke  

spelers in het maatschappelijk middenveld en spelen traditioneel een grote rol in het 
onderwijs en de zorg. Na elf jaar is het “Tweeluik religie en publiek domein” herschreven in 

opdracht van het ministerie van BZK en de VNG. Op 7 februari 2020 vond de presentatie 
plaats met een symposium in Utrecht. Collega Fred Veenstra van De Fryske Marren nam de 

publicatie in ontvangst. Hieronder een interview met hem.

Tekst | Frank Speel, VNG

TWEELUIK 
RELIGIE EN PUBLIEK 

DOMEIN
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Burgemeester  
Fred Veenstra  
(De Fryske Marren, 
op de foto in het 
midden) ontving het 
Tweeluik uit handen 
van Hanneke 
Schipper-Spanninga 
(BZK) en Pieter 
Jeroense (VNG). 

Foto | Buro JP 

Wat merkt u zelf van religieuze organisaties?
In de gemeente De Fryske Marren bestaat een 
wijdverspreid netwerk van traditionele kerken, dus 
een deel van de vraagstukken en voorbeelden 
uit het Tweeluik spelen niet in mijn gemeente. Ik 
herken ze natuurlijk wel. Er staan in de handrei-
king nuttige tips voor collega’s die ook met andere 
geloofsgemeenschappen te maken hebben. 

Wat is u het meest bijgebleven van het sym-
posium ter gelegenheid van de publicatie op 
7 februari 2020?
Het viel mij vooral op dat er naast gemeenten ook 
veel maatschappelijke organisaties, religieuze 
organisaties, politieke partijen aanwezig waren op 
die dag. Een breed palet aan clubs die in het land 
actief zijn en dat zegt ook iets over de behoefte 
aan dit boekje en de actualiteit van het thema. 

Wat zou u uw collega’s willen meegeven?
Maak gebruik van de mogelijkheden die religieuze 
organisaties kunnen bieden om iets te beteke-

nen in de lokale samenleving. Daar zouden we 
als lokale overheden meer mee kunnen doen. 
Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren dat ik in mijn 
vorige gemeente Franekeradeel te maken kreeg 
met de noodopvang van asielzoekers. Op vrijdag 
kregen we te horen dat er maandag drie bussen 
asielzoekers zouden komen en na een oproep in 
de kerken hadden we 200 vrijwilligers beschik-
baar. Allemaal via de kerken geregeld. Ook merk 
ik in mijn huidige gemeente dat er bereidheid is 
om kerkgebouwen ter beschikking te stellen voor 
buitenlandse geloofsgemeenschappen. 

Wat zou u tot slot willen meegeven?
Het Tweeluik gaat over zowel overheid als  
kerken en laten we daar waar het kan met  
z’n tweeën optrekken!  ■

De Tweeluik is de downloaden via de site  
van de VNG. 
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Vanwaar een onderzoek naar  
succesfactoren? 
Uit onderzoeken komt naar voren 
dat er spanning zit op de werkrelatie 
tussen burgemeesters en gemeentese-
cretarissen. Bestuurscultuur, conflicten 
en gebrek aan vertrouwen worden 

daarvoor als oorzaken genoemd.  
Het percentage verbroken werkrelaties 
varieerde in die onderzoeken van  
circa 10 tot 25%. Ook de lite-
ratuur duidt politiek-ambtelijke 
samenwerkings relaties als een com-
plex en tegelijk kwetsbaar fenomeen. 

Er zijn anekdotische bundels gewijd 
aan het leven aan de top van het 
openbaar bestuur op het niveau van 
ministers en topambtenaren.
Er is veel minder bekend over het 
functioneren van dergelijke relaties 
op het lokaal niveau. En als er over de 

Oud-burgemeester Frans-Willem van Gils, tegenwoordig consultant, publiceert over  
zijn onderzoek naar de succesfactoren van de werkrelatie tussen burgemeester en  

gemeentesecretaris. Op uitnodiging van het NGB was hij inleider voor een bijeenkomst 
van Het Initiatief. Reden voor een nadere kennismaking in het burgemeestersblad.

BURGEMEESTER EN  
SECRETARIS SAMEN OP  

DE TANDEM 

Tekst  | Hilde Westera in gesprek met Frans-Willem van Gils 
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werkrelatie tussen burgemeesters en 
gemeentesecretarissen werd geschre-
ven, dan reikten de conclusies en 
aanbevelingen vaak niet verder dan 
bijvoorbeeld ‘de relatie moet goed zijn’. 
Maar: wat is ‘goed’? En hoe je dat ver-
volgens doet, en aan welke knoppen je 
kunt draaien, dat wordt doorgaans niet 
geduid. Daar wilde ik met mijn onder-
zoek in voorzien.

Ik moet wennen aan de  
term ‘succes’… 
Waar het in dit onderzoek om gaat, 
is de zoektocht naar een verklaring 
waarom de ene combinatie van bur-
gemeester en secretaris als een goed 
gesmeerde ‘tandem’ samenwerkt, 
terwijl andere werkrelaties vroegtijdig 
tot een einde komen. De ene combina-
tie houdt het jarenlang met elkaar uit, 
of vormt een krachtig duo om veran-
deringen te bewerkstelligen. Andere 
samenwerkingen tussen burgemees-
ters en gemeentesecretarissen worden 
na korte of langere tijd gedwongen of 
vrijwillig ontbonden - met vaak financi-
ele, maatschappelijke en persoonlijke 
schade tot gevolg. Welke onderliggende 
factoren beïnvloeden het succes van 
die werkrelatie? 
Een statistische uitkomst van  
1 op de 4 verbroken relaties kwam  
mij als ‘hoog’ voor. Als we de succes-
kans echter kunnen vergroten en de 
schade kunnen voorkomen, is dat winst 
voor iedereen.

Hoe ben je daartoe gekomen?
Na mijn burgemeestersperiode ben ik 
aan de Erasmus Universiteit bestuurs-
kunde gaan studeren. Eerst de praktijk 
en dan de theorie is een bijzondere, 
maar zeer inspirerende volgorde. 
Vrijwel ieder theoretisch leerstuk was 
in te kleuren met mijn praktijkerva-
ring. Tijdens het onderwijsprogramma 
raakte ik nog meer gefascineerd door 
de inzichten over politiek-ambtelijke 
samenwerking. Ik heb de ambitie om 
daar kennis en inzichten aan toe te 

voegen. Ik wilde graag het slagen en 
falen van de werkrelatie optekenen 
vanuit het binnenste van de samenwer-
king, het ‘inner sanctum’. 
Daarmee was het onderwerp voor mijn 
masterscriptie geboren.  

Hoe belangrijk is volgens jou die 
werkrelatie tussen burgemeester 
en gemeentesecretaris?
Heel belangrijk. De werkrelatie vormt 
het scharnierpunt tussen het ambtelij-
ke en het politieke domein. Bestuurs-
culturen en bestuursmodellen kunnen 
per gemeente verschillen, waarbij 
wethouders, secretarissen, directeuren 
of burgemeesters een meer of minder 
prominente positie innemen. Dit staat 
los van de institutionele bepalingen uit 
de wet, die de toezichthoudende rol 
van de burgemeester, en de advise-
rende rol van de secretaris borgen. 
Daarmee ontstaat een functionele 
afhankelijkheid die de basis vormt voor 
de werkrelatie tussen beiden. 

Hoe heb je het onderzoek  
uitgevoerd? 
Voor dit onderzoek zijn 7 burgemees-
ters en 7 gemeentesecretarissen geïn-
terviewd, bij elkaar goed voor 72 em-
pirische werkrelatie-casuistieken. Van 
één werkrelatie zijn de burgemeester 
en de secretaris als duo geïnterviewd. 
De werkrelaties speelden zich af in 36 
gemeenten. Het onderzoek biedt zicht 
in de ambtelijk-bestuurlijke top-cultuur 
in 9,5% van de gemeenten.
De uitdaging was om een significante 
cohort van respondenten bijeen te 
krijgen in een 50/50-mix van secre-
tarissen en burgemeesters. Om die 
reden werd een aantal selectiecriteria 
gehanteerd: werkervaring in minimaal 
twee gemeenten van verschillende om-
vang, een brede geografische spreiding 

om de variëteit van de in Nederland 
aanwezige ambtelijke en bestuurlijke 
culturen te laten resoneren, een breed 
spectrum ambtsdragers qua leeftijd en 
ervaring, politieke kleur actoren, ge-
meentegrootte, diversiteitskenmerken, 
en wijze van aanstelling.
Deze selectiecriteria voor 14 respon-
denten leken ambitieus, maar kwamen 
in het totaal van het onderzoek vol-
doende tot hun recht om er uitspraken 
over te kunnen doen.

Waren mensen wel bereid openheid 
van zaken te geven?
Ja. En daar ben ik iedereen enorm 
dankbaar voor. Zonder die openheid 
en kwetsbaarheid kan wetenschap 
niet groeien. Daar hoorde overigens 
de afspraak bij van vertrouwelijkheid 
en discretie; de in openheid verstrekte 
informatie mag niet tot de bron herleid 
kunnen worden. Bij het benaderen van 
respondenten had ik het voordeel van 
mijn burgemeestersnetwerk. Gemeen-
tesecretarissen waren terughoudender 
om als respondent voor het onderzoek 
te dienen. Echter, burgemeesters en 
secretarissen die het interview had-
den meegemaakt en dit als relevant, 
interessant en integer hadden ervaren, 
deden enthousiaste aanbevelingen 
binnen hun netwerk. 

Wat viel je op?
De betrokkenheid. De passie voor de 
publieke zaak. De trots op hun orga-
nisatie en gemeenschap. De inzet 
om er met elkaar een succes van te 
maken. De professionaliteit. Zowel bij 
de geïnterviewde burgemeesters als de 
gemeentesecretarissen. Respondenten 
wilden ook graag hun ervaringen delen. 
Tegelijk tekende ik veel ongemak op. 
Een respondent verwoordde het ker-
nachtig: ‘er is veel leed’.

Dat is veelzeggend. Hoeveel  
werkrelaties zijn succesvol?
Dan zeg ik eerst graag iets over de 
definitie van ‘succesvol’. Wat is dat, 

'Ik draag graag bij 
aan het beter slagen 

van werkrelaties 
tussen burgemeesters 

en gemeente-
secretarissen'
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een ‘succesvolle’ werkrelatie? Is dat 
een samenwerkingsverband waarin 
twee ambtsdragers ‘in pais en vree’ 
met elkaar werken? Of is een werk-
relatie ook succesvol, wanneer de twee 
hoofdrolspelers - in de bestuurskunde 
spreken we van ‘actoren’ - elkaar op het 
persoonlijke vlak niet mogen, maar zij 
er wel voor zorgen dat de goede dingen 
voor de gemeente plaatsvinden? Meten 
we succes aan de hand van het aantal 
besluiten dat ‘de tandem’ door het 
college heeft geloodst? Het aantal  

contactmomenten dat men in de werk-
week heeft? Of actoren elkaar privé 
ook zien? Ja, je lacht, maar dat zijn 
allemaal wel invullingen die ik tijdens 
de interviews heb beluisterd. Omdat de 
mensen en de omstandigheden in iede-
re gemeente anders zijn, is ook iedere 
werkrelatie uniek. Ik heb burgemees-
ters en gemeentesecretarissen gespro-
ken die - met al hun kwaliteiten - in de 
ene gemeente onderuit gingen, maar  
vervolgens in een andere setting  
excelleerden. En andersom. Zo  
situationeel is het dus.
Omdat ‘succes’ op een objectieve  
manier definiëren altijd weer tot aanvul-
lende definitiekwesties kan leiden, is 
gekozen voor een andere insteek. Een 
werkrelatie is succesvol, als respon-
denten die werkrelatie als succesvol 
percipiëren. Deze aanpak is gebaseerd 
op het Thomas-theorema uit 1928.
Het voordeel van deze aanpak is  
dat je dicht bij de beleving van de  
respondent blijft, en door het verge-
lijken van ervaren succesvolle met 
niet-succesvolle werkrelaties snel 
verschillen kunt duiden.

Ik ben nog steeds benieuwd naar 
de uitkomst…
Drie op de vier werkrelaties verloopt 
succesvol; 26% werd als niet-succesvol 
ervaren.

Is duidelijk geworden waar dat  
door komt?
Het doel van het onderzoek was om 
de factoren te identificeren die invloed 
hebben op het succes of falen van de 
werkrelatie. Uit het onderzoek wordt te-
gelijk duidelijk waarom het in 26% van 

de werkrelaties niet goed 
ging. Integriteitskwesties 
waren ‘dealbreaker’ 
nummer 1. Daarnaast 
kunnen actoren andere 
kwaliteitsverwachtingen 
hebben: van de organi-
satie, of van het politiek 
bestuur, van de gelever-
de output of de te reali-
seren outcome. Wanneer 
rolopvattingen en stijlen 
botsen, of het inzicht 
dat de nieuwe functio-
naris en de context niet 

‘matchen’, of wanneer er sprake is van 
persoonlijke omstandigheden (zoals 
ziekte), vormt dat reden voor het be-
eindigen van werkrelaties. Er was een 
lichte aanwijzing dat gender of sekse 
een rol speelt; grofweg één kwart van 
de man-man werkrelaties verloopt niet 
succesvol, tegenover één derde van de 
man-vrouw werkrelaties.

Aan welke knoppen kunnen  
burgemeesters en secretarissen 
draaien?
Uit een literatuurstudie en voor-
gesprekken kwamen 23 mogelijke 
indicatoren naar voren.
Dit onderzoek heeft 17 factoren  
geïdentificeerd als succesfactor.

Dat klinkt als ‘complex’…
Burgemeesters en secretarissen  
geven hun werkrelatie dan ook vorm  
en inhoud op het grensvlak van de 
‘magische driehoek’, de drie domeinen 
in het openbaar bestuur: politiek,  
beleid en sturing.
Ik heb een model geconstrueerd, waar-
in de relationele verbindingen  

van burgemeesters en gemeente-
secretarissen zijn gevisualiseerd, 
onderverdeeld naar drie niveaus  
van succesfactoren.
Centraal staat het mesoniveau, waar 
de ambtsdragers elkaar functioneel 
ontmoeten. Daar gaat het om de ‘func-
tionele fit’ tussen beiden. Hoe commu-
niceren ze met elkaar? Delen ze hun 
waarden en inzichten? Komen ze tot 
gezamenlijke doelstellingen? Passen 
hun rolopvattingen bij elkaar? Werken 
ze aan onderling vertrouwen? Daar-
boven op macroniveau wordt de relatie 
van actoren onderscheiden met hun 
omgeving, in dit model de politieke en 
de organisatorische omgeving. En aan 
de basis van het model zien we, op mi-
croniveau, de persoonlijke factoren die 
een rol spelen. Dan gaat het er onder 
andere om wat actoren zelf meebren-
gen voor hun functie, zoals hun stijl, 
ervaring en integriteit. Ook van belang 
is de persoonlijke ‘fit’ tussen burge-
meester en secretaris. Is er waardering 
voor elkaar? En hoe lossen ze  
onderlinge conflicten op?

We kunnen in een volgende editie 
van het Burgemeestersblad daar 
verder op inzoomen.
Graag! Ook uit het narratieve deel van 
het onderzoek is zoveel moois te halen. 
Dan doel ik op de verhalen vanaf de 
werkvloer, wat actoren meemaken, en 
hoe ze zich hebben weten te verhouden 
tot alle uitdagingen die op hen afkwa-
men. Verhalen over een tandem dat 
zich moest wapenen tegen wethouders, 
door hen getypeerd als ‘de cowboys  
uit het Westen’. Of de secretaris die 
samen met een burgemeester ‘als  
in een goed huwelijk’ tal van bestuur-
lijke klussen klaarde ‘vol vertrouwen 
in de professionaliteit van elkaar, vol 
zicht op elkaars tekortkomingen, en de 
goede rolvastheid’.

Je hebt een inspirerende lezing en 
workshop gegeven tijdens Het  
Initiatief. Vertel je dit dan ook?
Dat is fijn om te horen. Vanuit mijn 
ervaring en de kennis draag ik graag bij 
aan het bevorderen van deskundigheid. 
Dat is mijn missie. Om die reden heb ik 
Archon Consultancy opgericht.

'Het doel van het onderzoek 
was om de factoren te 

identificeren die invloed 
hebben op het succes of  
falen van de werkrelatie' 
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Wat is je missie?
Die is tweeledig. Ten eerste vind ik het 
belangrijk dat er meer zicht komt op 
politiek-ambtelijke werkrelaties in het 
algemeen, en op de werkrelatie tussen 
burgemeester en secretaris in het 
bijzonder. Er blijft veel waardevols ver-
borgen tussen de muren van het ‘inner 
sanctum’. Het is ook lastig om dat op 
een ‘veilige’ manier te ontsluiten, maar 
mijn onderzoek heeft laten zien dat 
het met de juiste waarborgen kan. Het 
biedt bewustwording en handelingsper-
spectief - waar moet je op letten, waar 
moet je het met elkaar over hebben, 
wat zijn de indicatoren, en wat doe 
je als het mis gaat. Sla Binnenlands 
Bestuur maar open: zeer regelmatig 
zijn er berichten over secretarissen 
waarvan gedwongen afscheid van 
genomen wordt, of burgemeesters die 
‘het tijd vinden om iets anders te gaan 
doen’. Met kosten en professionele en 
persoonlijke schade tot gevolg. 

Dat is deel twee van mijn missie: het 
percentage van 25% omlaag brengen. 
Door onderzoek, advisering, coaching, 
lezingen, workshops en publicaties 
lever ik daar graag een bijdrage aan.

Wat is voor jou de ‘eye-opener’ 
geweest van het onderzoek?
Mijn verwachting vooraf was dat  
de publieke context waarin de  
werkrelatie zich afspeelt van grote  
betekenis zou zijn. Uiteindelijk bleek 
dat niet zozeer de politieke en  
organisatorische omgeving, maar 
veeleer de relationele waardering  
op het functionele en persoonlijke  
vlak een succesvolle samenwerking  
tussen actoren beïnvloedt. Het is ook  
in die zin winst, dat met het onderzoek 
de verbreding is gezocht richting  
inzichten over samenwerking (in de 
internationale literatuur geduid als 
‘collaborative theory’) en sociaal-
psychologische factoren.

Tot slot: wat zijn je aanbevelingen?
Meer onderzoek is wenselijk. Graag 
werk ik met het NGB samen om tot 
nadere (onderzoeks-) initiatieven te  
komen. Een volgende aanbeveling is 
dat actoren, naast aan zichzelf, ook 
werken aan de ontwikkeling van hun 
werkrelatie. En de derde aanbeveling  
is: open de deuren. Het werd ook de 
titel van mijn scriptie. In aanvulling  
op de reeds bestaande activiteiten  
van de beide beroepsverenigingen 
(zoals publicaties en intervisiebijeen-
komsten), denk ik dat gezamenlijke 
bijeenkomsten van burgemeesters  
en gemeentesecretarissen een  
bijdrage kunnen leveren aan weder-  
zijds zicht op en begrip voor elkaars 
uitdagingen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ik kijk er naar uit. Dank voor de  
belangstelling.  ■

drs. F.W. van Gils behaalde in 2019 de graad van Master of Science in Public Administration aan de 
Erasmus University Rotterdam met een onderzoek naar de succesfactoren van de werkrelatie tussen 
burgemeester en gemeentesecretaris. Hij is oud-burgemeester, en tegenwoordig directeur van Archon 
Consultancy. Hij adviseert en coacht topwerkrelaties in het openbaar bestuur, doet onderzoek naar  
politiek-ambtelijke samenwerkingsrelaties, en draagt met trainingen, lezingen en onderwijs bij aan 
deskundigheidsbevordering.

'Drie op de vier werkrelaties 
verloopt succesvol. Maar er  
moet aan gewerkt worden'
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LOKAAL MAATWERK – DEMOCRATIE IN ACTIE

Een sterke lokale 
driehoek voor 

een sterke lokale 
democratie

Een goed functionerende lokale driehoek –
burgemeester, gemeentesecretaris en griffi er – is de 

haarlemmerolie om lokale democratische vernieuwing 
te realiseren. Veel gemeenten hebben de ambitie om de 
driehoek als team te versterken en te positioneren als 
factor van belang bij het investeren in de vernieuwing 

en kwaliteit van de lokale democratie. 

Citaat burgemeester: “een lokale driehoek moet functioneren 
als een cirkel in een plat vlak zonder hiërarchie”

VAN, VOOR
EN DOOR
GEMEENTEN



INHOUD 
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Workshop ter versterking van uw 
driehoek
In samenwerking met de Galangroep 
bieden wij vanuit het programma De-
mocratie in Actie een workshop om 
ook uw driehoek te versterken. In deze 
workshop volgen we vijf stappen: 
1.  Startgesprek: het gesprek in de drie-

hoek over de verwachtingen
2.  Foto: inzicht in de driehoek met be-

hulp van het bouwstenenmodel
3.  Analyse: wat willen we verbeteren, 

hoe gaan we dat doen en met wie
4.  Bewegen: bespreek aan de hand van 

een concrete casus de gewenste rich-
ting en het tempo

5.  Verankeren: maak tijd voor refl ectie 
en update het oorspronkelijke plan 
van aanpak.

Naar huis met een gezamenlijke 
agenda en ambitie
Met behulp van deze aanpak bieden 
we zowel de burgemeester, gemeen-
tesecretaris als de griffi er inzicht en 
bewustzijn in de huidige rol van de drie-
hoek, de verschillende rollen van elke 
functionaris en de ambitie. Na afl oop 
van de driehoek gaat u met een con-
creet plan en een gezamenlijke agenda 
en ambitie naar huis.

Meer inlichtingen en inschrijvingen
Neem contact op met Frank Speel, 
programmamanager VNG, 
Frank.Speel@VNG.nl of bij uw eigen 
vereniging NGB, VGS en VVG. 

Naar huis met een gezamenlijke 

Met behulp van deze aanpak bieden 
we zowel de burgemeester, gemeen-
tesecretaris als de griffi er inzicht en 
bewustzijn in de huidige rol van de drie-
hoek, de verschillende rollen van elke 
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Coronacrisis: tijdelijke wet digitale  
besluitvorming gemeenteraden
Wilt u weten wat deze tijdelijke wet digitale beraadslaging én besluitvorming betekent voor de 
besluitvorming in uw gemeente? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? 
Op lokale-democratie.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de wet, een overzicht met veel 
gestelde vragen en antwoorden en allerlei praktische tools zoals video’s met voorbeelden van 
gemeenten, handreikingen en adviezen.

Op de website van Democratie in Actie vindt u ook diverse andere mogelijkheden om de lokale 
democratie te versterken. Een voorbeeld is de Quick Scan Lokale Democratie waarmee gemeenten 
zelf kunnen ‘meten’ hoe hun democratie ervoor staat. 

Nieuwsgierig? Doe ook mee! Lees verder op www.lokale-democratie.nl.
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Op 15 augustus 1945  kwam er 
voor het Koninkrijk der Nederlanden 

officieel een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. In Nederland worden 
op 4 mei alle burgers en militairen 
herdacht die in het Koninkrijk der 

Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds 

het uitbreken van de Tweede  
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. 5 mei is echter 
voor veel Nederlanders een lastige 

datum omdat op dat moment in 
Azië tot 15 augustus nog honderd-

duizenden onder het juk van de 
Japanse bezetting zaten.   

Tekst | Deirdre Schoemaker 
Foto | Indie-herdenking | Ilvy Njiokiktjien    Foto | Harald Bergmann | Aart van Belzen

Interview met Harald Bergmann  

75 JAAR 
15 AUGUSTUS

Een beknopte geschiedenisles
15 augustus is een kantelpunt geble-
ken in de Nederlandse geschiedenis. 
Tijdens de bezetting scheiden de  
Japanners de Europese inwoners van 
de rest. De meeste ‘volbloed Euro-
peanen’ werden in Japanse kampen 
geïnterneerd terwijl militairen als 
dwangarbeiders werden ingezet. 
Nederlandsgezinde bevolkingsgroe-
pen die niet in de kampen verbleven, 
werden een gemakkelijk slachtoffer 
van moordzuchtige Indonesische onaf-
hankelijkheidstrijders. Veel Indonesiërs 
kregen een nieuwe positie, onder de 
heerschappij van de Japanse bezetter. 

Ook stimuleerde de bezetter het natio-
nalistische bewustzijn van Indonesiërs. 
De Indonesische bevolking leed echter 
ook zwaar onder de bezetting, doordat 
honderdduizenden als dwangarbei-
der werden ingezet en vanwege grote 
hongersnoden. Twee dagen nadat de 
Tweede Wereldoorlog ten einde is op 
15 augustus 1945, riepen Soekarno 
en zijn nationalistische medestanders 
de onafhankelijke Republiek Indonesië 
uit. Nederland erkende de Republiek 
niet en wilde het Nederlandse gezag 
herstellen. Toch werd vanaf het begin 
onderhandeld. Perioden van diplomatie 
en onderhandeling werden afgewisseld 

met perioden van keiharde militaire 
strijd. Na drie jaar strijd vond eind 
1949 de soevereiniteitsoverdracht 
plaats. In de periode 1945-1968 vond 
een grootschalige repatriëring plaats 
van Indische Nederlanders, Chinese  
Indonesiërs en Molukkers; ruim 
350.000 mensen kwamen vanuit 
het voormalig Nederlands-Indië naar 
Nederland, met vaak verschrikkelij-
ke oorlogs ervaringen, ontheemd en 
berooid. Ze werden verspreid over heel 
Nederland. Opvang en nazorg was er 
nauwelijks; de Wederopbouw van het 
land stond voorop. Veel is sindsdien 
verzwegen of slechts in kleine kring  
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gedeeld. Als gevolg van de oorlog wo-
nen er in Nederland anno 2020 ruim  
2 miljoen mensen met wortels in de voor-
malige kolonie. Bijna in iedere gemeen-
te zijn de (oorlogs)verhalen te vinden. 

Wat is uw band met voormalig 
Nederlands-Indië?
“Mijn ouders zijn in Nederlands-Indië 
geboren: mijn moeder op Java en mijn 
vader op Sumatra. Ze komen allebei 
uit een heel ander milieu. Mijn moeder 
is geboren in een welvarende familie, 
terwijl mijn vader in een groot gezin is 
opgevoed waar ieder zijn steentje bij 
moest dragen. Ze zijn na de onafhan-
kelijkheid van Indonesië op één van de 
laatste boten naar Nederland gekomen. 
Mijn vier broers en ik zijn hier in Neder-
land geboren. Mijn moeder kookte wel 
vaak Indisch, en dan ook in grote hoe-
veelheden. Dat is ook heel kenmerkend 
voor Indische families; een moment 
waarop we bij elkaar komen. Op onze 
21ste verjaardag mochten wij vrienden 
uitnodigen. Mijn moeder kookte dan  

21 gerechten, waar ze al dagen van 
tevoren mee bezig was. Dat viel altijd 
goed in de smaak!”

Dan bent u vast opgegroeid met 
veel verhalen over die tijd?
“Eigenlijk helemaal niet. Toen mijn  
ouders Nederlands-Indië achter zich 
lieten, hebben ze voor zichzelf een 
hoofdstuk afgesloten. Ze hebben er  
verschrikkelijke dingen meegemaakt 
waar ze niet aan terug willen denken. 
Volgens mij past het ook goed bij de 
mentaliteit van die periode om niet al 
te veel over het verleden te praten. Het 
land was in wederopbouw; je keek voor-
uit en niet achterom.”

Zijn er dan helemaal geen verhalen 
overgeleverd?
“Niet veel, maar mijn moeder vertelt 
mijn kinderen nog wel eens over haar 
tijd in het Jappenkamp. Toen Neder-
lands-Indië capituleerde voor de Japan-
ners, in maart ’42, was mijn moeder 
10 jaar oud. In 1943 gebeurde het 
onvermijdelijke en werd het hele gezin 
gedeporteerd naar een kamp net buiten 
Malang. Mijn moeder mocht samen met 
haar vier jaar jongere broertje mee met 
haar vader, mijn opa. Mijn oma lag op 
dat moment in een rusthuis om aan te 
sterken. In het kamp kreeg het drietal 
een kleine kamer waar ze drie jaar lang 
(over)leefden. Er was veel honger. Soms 
kregen ze een handje te eten, en dan 
weer dagen niet. Toen ze een keer bij 
een opslagruimte wat vlees probeerden 
te bemachtigen, begonnen de soldaten 
meteen gericht te schieten. De kogel 
vloog langs mijn moeder en haar broer, 
maar raakte iemand anders. Die per-
soon was op slag dood. Dat moet een 
verschrikkelijke ervaring zijn geweest.”

Harald Bergmann

Harald Bergmann (54) is burgemeester van Middelburg en sinds 
2016 actief in de Raad van Advies van de Stichting Nationale 
Herdenking 15 augustus 1945. Als ambassadeur van de  
Stichting zet hij zich ervoor in om de verhalen uit het verleden 
levend te houden en de waarde van vrijheid over te brengen op 
de volgende generaties. 

'De oorlog heeft 
echter ook grote 

effecten gehad op de 
tweede generatie, als 
kinderen met ouders 
die getraumatiseerd 

waren'
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Dat is een heftig verhaal. Voel je je 
door deze familiegeschiedenis zelf 
ook nog een Indo?
“Doordat er bij ons in het gezin niet veel 
over gesproken werd, heb ik vrij weinig 
meegekregen over de geschiedenis 
rondom de Japanse bezetting en de 
Onafhankelijkheidsoorlog. Ook in de Ne-
derlandse schoolboeken leer je er maar 
weinig over. Ik heb een getinte huid en 
zwart haar, maar ik voel mij volledig 
Nederlander. Toen ik werd gevraagd 
voor de Raad van Advies van de Stich-
ting Nationale Herdenking 15 augustus 
1945, heb ik echter meteen ja gezegd. 
Vanwege de historische band voel ik mij 
hiermee onmiskenbaar verbonden.”

Waarom is het zo belangrijk dat we 
15 augustus blijven herdenken?
“De generatie die het heeft meege-
maakt is best gesloten geweest. Toch 

komen er steeds meer verhalen los die 
de geschiedenis op een andere manier 
belichten dan nu in de boeken geschre-
ven staat. Ik vind het belangrijk dat we 
de historie overeind houden en deze 
niet in de vergetelheid raakt.”

Hoe ziet een herdenking er over  
20 jaar uit? 
“Het duurt niet lang meer voor alle men-
sen die de oorlog hebben meegemaakt 
er niet meer zijn. De oorlog heeft echter 
ook grote effecten gehad op de tweede 
generatie, als kinderen met ouders die 
getraumatiseerd waren. Deze tweede 
en zelfs derde generatie gaan het stokje 
overnemen van de eerste generatie. De 
herdenking zal met z’n tijd meegaan en 
verjongen en verbreden. Daarnaast vind 
ik het belangrijk dat we niet alleen kij-
ken naar enkele momenten in het jaar, 
maar voortdurend nagaan hoe we de 

herinneringen aan ons oorlogsverleden 
levend kunnen houden.”

Wat gebeurt er in uw gemeente 
tijdens de Nationale Herdenking op 
15 augustus?
“In Middelburg wordt er natuurlijk ge-
vlagd. Verder besteden we ook gedu-
rende het rest van het jaar aandacht 
aan de Tweede Wereldoorlog. We zijn 
onlangs nog een project gestart met 
kinderen van de middelbare school die 
door middel van een eigen kunstwerk, 
muziekstuk, foto of gedicht vertellen 
wat vrijheid voor hen betekent. Het valt 
mij op dat de jeugd veel meer met dit 
onderwerp bezig is dan we vaak den-
ken. Herdenken zal daarom ook in de 
toekomst nog een belangrijke rol spelen 
in onze maatschappij.”  ■

Wat kunnen gemeenten zelf doen op 15 augustus?
In veel gemeenten zijn organisaties actief om op 15 augustus een lokale herdenking te organiseren. 
Er zijn ook initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, financieel of organisatorisch. De 
gemeente kan met een kleine bijdrage, in welke vorm dan ook, het verschil maken. Daarnaast zijn er  
tal van andere manieren om te herdenken en steun te betuigen: 

• Hang de vlag uit
 In de algemene vlaginstructie die is opgesteld door de minister-president is bepaald dat er op  

15 augustus officieel uitgebreid gevlagd wordt vanaf Rijksgebouwen om het formele einde van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken. Provincies, gemeenten en waterschappen volgen landelijk de 
vlaginstructie om de Nederlandse vlag, zonder wimpel, uit te hangen. 

• Draag een Melati
 De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool dat we op 15 augustus dragen om te laten 

zien dat we herdenken. Bestel de Melati voor de burgemeester, gemeentesecretarissen en andere 
collega’s. Deel een foto van jezelf met de Melati en gebruik de hashtag #ikherdenkop15augustus of 
#ikherdenk.

• Geef aandacht
 Gemeenten hebben verschillende kanalen in eigen beheer. Van een website, Facebook-, Linkedin- en 

Twitteraccount tot een muurkrant. Laat als gemeente zien dat 15 augustus een belangrijke dag is door 
informatie over de geschiedenis van deze dag te delen. Vraag een inwoner zijn of haar verhaal te delen 
of houd het feitelijk door enkel te belichten wat we herdenken. Aandacht is belangrijk, in welke vorm 
dan ook. 

Voor meer informatie zie de website www.15augustus1945.nl 
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Half februari in Epe. De burgemeestersconferentie ontwaakt. Paul Scheffer, hoog-
leraar Europese studies in Tilburg en Amsterdam, houdt een eloquent betoog over 
de democratie in tijden van ontgrenzing. Niets is meer vanzelfsprekend, de vrijhan-
del niet, onze vrijheid niet en o ja, dames en heren, onze democratie verkeert al 
decennia in een stevige recessie. De aanwezige burgemeesters luisteren adem-
loos naar de begenadigde spreker. Het Covid-19 virus is nog ver weg. Althans ver 
van Epe. Maar veel dichterbij dan we toen dachten. Een kleine maand later houdt 
het coronavirus ons in een adembenemende gijzeling. Scheffers’ betoog komt 
erop neer dat de globalisering op de terugtocht is. De lokale worteling van mensen 
is sterker dan dertig jaar geleden werd voorzien. Hij noemt dat ‘plaatsgebonden-
heid’. In tijden van Facebook en Instagram speelt 85 procent van onze communi-
catie zich af binnen de eigen taalgrenzen, vaak zelf binnen de eigen regio. Terwijl 
voetballers en trainers de hele wereld over reizen, gaan mensen jaar in, jaar uit 
naar hun eigen stadion. Dat is voor hen een vaste waarde. Slechts drie procent 
van de wereldbevolking bestaat uit migranten, 97 procent van de mensen woont in 
het land waar ze zijn geboren. Na een periode van globalisering komt er - zo leert 
de wereldgeschiedenis - altijd een tijd van de-globalisering. Globalisering is geen 
natuurverschijnsel. Er is sprake van een slingerbeweging. Een open samenleving 
(ontgrenzing en maximale mobiliteit) moet zich verhouden tot het contrapunt van 
de plaatsgebondenheid. De nieuwe norm, aldus Scheffer. Of hij daarmee onbe-
wust voorsorteerde op het wereldwijde coronavirus? 

In de NRC van twee maanden later (18 april jl) schrijft Scheffer dat de eerste 
les uit de coronacrisis is om kritisch te kijken naar de wereldwijde afhankelijk-
heid. Ook hij tast nog in het duister, maar “de grenzeloze beweging die onze tijd 
kenmerkt, heeft veel onbedoelde gevolgen. Een lokale besmetting in China kan 
in enkele maanden muteren tot een wereldwijde uitbraak”. De voorlopige balans 
is schrijnend, vindt Scheffer. “Hoe kan het dat we een maand na de uitbraak nog 
steeds moeten bedelen om mondkapjes? Hoe is het mogelijk dat zorgverleners  
die mensen in doodsnood bijstaan zich niet afdoende kunnen beschermen?  
Wat mij ook heeft verrast, schrijft Scheffer, is hoe gemakkelijk we vrijheid inruilen 
voor veiligheid.

Inmiddels leven we al weken in een Grip 4 situatie. We weten bijna niet meer beter 
dan dat de minister-president ons dagritme bepaalt. Vijfentwintig burgemeesters 
fungeren als schaduwregering, zien elkaar minstens een keer per week. Scheffer 
heeft nooit kunnen vermoeden dat hij met zijn verhaal over de-globalisering de 
juiste snaar aanraakte. Gelijk hebben en ook gelijk krijgen, wie wil dat niet? 
 
Pieter Broertjes | vicevoorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters
26 april 2020

‘Wat mij ook heeft 
verrast, is hoe 

gemakkelijk we 
vrijheid inruilen 
voor veiligheid’

Het virus 
en de 
democratie 
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Jaarlijks krijgt het SIPA zo’n 65 verzoeken om 
advies (zie kader). Voor alle kwesties geldt dat 
wat fout kan gaan, ook weleens fout gaat. En het 
is altijd de burgemeester die een eerste oordeel 
moet formuleren over de aard van de kwestie, het 
integriteitaspect en het nut en noodzaak van een 
(extern) onderzoek. Een solitaire taak die bepaald 
niet tot het standaard repertoire hoort en voor  
de burgemeester zelf ook kwetsbaar kan zijn.  
Dan helpt een externe kijk van het SIPA op de 

zaak voordat een daadwerkelijk onderzoek in 
beeld komt.
Bij integriteitskwesties is het noodzakelijk om 
verdere verbinding te zoeken met de thema’s 
ondermijning en sociale veiligheid. Deze raken als 
vanzelf aan de integriteit maar komen ook in de 
advisering nadrukkelijker in beeld, bijvoorbeeld bij 
vraagstukken die zien op onheuse beïnvloeding 
van de besluitvorming. SIPA adviseert niet enkel 
bij het opstellen en doordenken van codes en  

protocollen, ook over nut en 
noodzaak van screeningen wordt 
in toenemende mate geadviseerd. 
Hier is de onafhankelijke, niet 
commerciële achtergrond van het 
steunpunt van meerwaarde: SIPA 
verricht geen persoonsgericht 
integriteitsonderzoek en ook geen 
screeningsonderzoek. 

Tips & Tricks 
Ook als het rustig is op het integri-
teitsfront kan de integriteit worden 
bevorderd. De codes en regelgeving 
kunnen worden gereviseerd. Om 
de concrete ervaringen van de af-
gelopen jaren inzichtelijk te maken 
en beschikbaar te krijgen voor de 
doelgroep, heeft SIPA een “Wegwij-
zer” geschreven die u binnenkort 

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) is in 2015 met  
subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van start gegaan en ondergebracht 
bij het CAOP. De voornaamste taak van het steunpunt is het uitbrengen van vertrouwelijke 
en laagdrempelige maar tegelijkertijd gezaghebbende adviezen aan bestuurders over 
(potentiële) integriteitskwesties in gemeenten, provincies en waterschappen.   

SIPA: 
ONAFHANKELIJK ADVISEUR VAN  
BURGEMEESTER BIJ INTEGRITEITSKWESTIES

Tekst  | Hans Groot en Laurens Raijmakers, adviseurs van SIPA 

Welke kwesties komen bij SIPA voorbij ?

• Een brief waarin een wethouder wordt beschuldigd van het aannemen van een 
forse korting bij de aankoop van een pand; 

• Een wethouder die vooral zijn eigen belangen dient en daarbij ambtenaren inzet;
• Een fractievoorzitter die een steeds grotere stempel drukt op de gemeenschap 

en hierbij steeds brutaler middelen inzet;
• Folkloristisch lekken van vertrouwelijke informatie;
• Een gemeenschappelijke regeling waarbij de borging van integriteit wordt gemist;
• Een raadslid die een forse rol speelt bij besluitvorming over vestigingsvoorwaar-

den en daar zelf opzichtig baat bij heeft;
• Een Officier van Justitie die de burgemeester informeert over een strafrechtelijke 

verdenking van een wethouder;
• Grove omgangsvormen in de Raad;
• Een tsunami van ongefundeerde integriteitkwesties;
• Dienstreizen die geen publiek belang dienen.
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zal worden toegezonden. Daarin niet alleen  
aandacht voor de afwikkeling van concrete  
casuïstiek, maar ook voor de opzet en handhaving 
van een effectieve integriteitsinfrastructuur.  
Gereedschap waarmee - ook in preventieve zin 
- een kritische blik in de eigen gemeentelijke 
keuken mogelijk wordt.
Ook is geprobeerd in beeld te krijgen welk maat-
schappelijk belang gediend is door de advisering 
van SIPA. Het lijkt pretentieus, maar de adviezen 
dragen bijvoorbeeld bij aan de legitimiteit van 
overheidshandelen. Willekeur wordt immers als 
vanzelf bestreden, rechtszekerheid ondersteund, 
terwijl ook vaak wordt aangedrongen op trans-
parantie. Tegelijkertijd verandert de omgeving 
waarbinnen integer handelen moet plaatsvinden 
voortdurend. De COVID-19 crisis bijvoorbeeld, 
leert dat de kijk op rechtmatig opereren van de 
overheid sterk afhankelijk is van omstandigheden 
en zo aan verandering onderhevig is. 

Maar het is gelukkig niet altijd crisis. Als een or-
ganisatie midden in een integriteitskwestie zit en 
het regent aanvullende klachten is het lastiger om 
open en vrij te spreken over integriteit. Als er géén 
vermoeden is van een misstand en de werksfeer 
is open en transparant, juist dán is het een goed 
moment om te werken aan integriteit. Niet vanuit 
de vooronderstelling dat het niet goed gaat,  
maar juist omdat je als publieke organisatie het 
goede voorbeeld wilt geven en boven elke twijfel 
verheven moet zijn om met gezag je functie te 
kunnen uitoefenen.  

Ethisch leiderschap krijgt steeds meer belangstel-
ling. De top van de organisatie speelt een belang-
rijke rol. Daar wordt voorbeeldgedrag verwacht, 
met name op die thema’s waar houding en gedrag 
centraal staan. Zowel bestuurlijk als ambtelijk 
vraagt dat om integriteit actief uit te dragen. Het 
open bespreken van vraagstukken, zonder a priori 
een verwijtende houding aan te nemen of het 
eigen handelen buiten beschouwing te laten.

Verknochtheid van politieke ambtsdragers met 
het eigen lokale domein is een groot goed. Maar 
hier loeren ook gevaren. Omdat lokale politici 
vaak ook wonen, werken en leven in de gemeente 
waar zij raadslid of wethouder zijn, nemen zij be-
sluiten over zaken die hen zelf, familie of beken-
den raken. Dit gegeven vraagt om extra prudentie 
vanuit het oogpunt van integriteit. Maar daar moet 
ook gewaakt worden voor overdreven weg bewe-
gen van de persoonlijke betrokkenheid: stemmen 
en besluiten is immers een heilige plicht.

Eigen onderzoek en bevindingen Burgemees-
tersconferenties 2020
In 2020 beleeft het SIPA haar vijfjarig bestaan. 
Na de eerste jaren van inrichting en professio-
nalisering van het steunpunt reflecteert het SIPA 
op de volgende fase in haar ontwikkeling. De 
voornaamste conclusies uit het onderzoek naar 
de gewenste ontwikkelrichting van SIPA zijn helder 
te benoemen: een uitbreiding van de te bedienen 
doelgroepen naar bijvoorbeeld 
wethouders en raadsleden is niet 
wenselijk. Daarmee blijven de 
burgemeesters de voornaamste 
afnemers van de adviezen. 
Verder is het zaak dat SIPA inzet  
op de naamsbekendheid. Bij de 
burgemeestersconferenties begin 
dit jaar werd helder dat SIPA bij 
deze belangrijke doelgroep onvol-
doende profiel heeft. De adviseurs 
zouden meer pro actief “op de 
casuïstiek kunnen duiken” en bij 
signalen over opdoemende integri-
teitkwesties de diensten al kunnen aanbieden. 

Op de conferenties werd ook veel gesproken over 
integritisme: onterechte beschuldigingen om 
iemand politiek te schaden of om uit welbegrepen 
eigenbelang de besluitvorming te manipuleren. 
Het blijft binnen de wettelijke kaders die de Ge-
meentewet en de Kieswet stellen een worsteling 
om hierop te reageren. Ook het SIPA ziet allerlei 
uitingsvormen van integritisme en adviseert bur-
gemeesters hoe hierop te reageren. 

Een ander thema dat werd aangekaart is de rol en 
verantwoordelijkheid van burgemeesters als het 
gaat om integriteitszorg bij gemeenschappelijke 
regelingen (GR). Veel burgemeesters onderken-
nen dat dit een blinde vlek is en voelen zich wel 
verantwoordelijk voor het bevorderen van de be-
stuurlijke integriteit van de GR. Het SIPA adviseert 
burgemeesters dan ook om bij de oprichting van 
een GR een heldere rolverdeling af te spreken 
om te voorkomen dat niemand zich verantwoor-
delijk acht en dit tot problemen leidt als zich een 
vermeende schending voordoet. 

Ten slotte
De thematiek die voorligt voor het SIPA wint nog 
steeds aan complexiteit. U als burgemeester zult 
in de toekomst meer nadrukkelijk van ons horen 
en we zullen u waar mogelijk ook  meer – en 
soms ook ongevraagd – bedienen met bruikbaar 
integriteitgereedschap.  ■

'Een uitbreiding 
van de te bedienen 

doelgroepen 
naar bijvoorbeeld 

wethouders en 
raadsleden is niet 

wenselijk' 
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Vrijheid in crisistijd
2020 is het jaar van de uitbraak van de 
pandemie door het coronavirus. Lan-
den overal ter wereld nemen maatre-
gelen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan en de druk op de me-
dische zorg te beheersen. Vergaande 
maatregelen die grote invloed hebben 
op ons dagelijkse leven en werken. 

In de afgelopen 75 jaar zijn we nog 
nooit zoveel in onze vrijheid beperkt. 
Vrijheid van vereniging, van vergade-
ring, van godsdienst: klassieke grond-
rechten, allemaal fysiek ingeperkt. 
De eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en de integriteit van het li-

chaam worden aangetast, Google deelt 
locatiegegevens ter bestrijding van het 
coronavirus en je lichaamstemperatuur 
wordt gemeten als je uit het vliegtuig 
stapt. Rechtbanken gaan dicht uit 
angst voor het coronavirus; dan wordt 
het vanzelf moeilijk om het grondwette-
lijke recht uit te oefenen dat niemand 
tegen zijn wil kan worden afgehouden 
van de rechter die de wet hem toekent.

De rechtsstaat beschermt
De rechtsstaat is er om burgers te 
beschermen tegen bijvoorbeeld wille-
keur en corruptie. We spreken van een 
rechtsstaat als de staat gebonden is 
aan het recht. Rechten en vrijheden 

van burgers worden beschermd. Niet 
alleen tegen medeburgers, maar ook 
tegen (machtsmisbruik van) de over-
heid. In een democratische rechtsstaat 
ligt daarbij ook de macht bij het volk. 
Onder normale omstandigheden is er 
geen reden om aan te nemen dat onze 
rechtsstaat in groot gevaar is. Hier 
geen ‘Poolse toestanden’ waar rechters 
moeten vrezen voor hun baan als een 
vonnis de machthebbers niet welgeval-
lig is. Hier geen ‘Hongaarse toestan-
den’ waar het parlement voor onbe-
paalde tijd naar huis is gestuurd. Maar 
in tijden van crisis wordt ook bij ons de 
rechtsstaat flink op de proef gesteld. 
Het doet ons beseffen hoe uitzonderlijk 

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Het  
Nationaal Comité 4 en 5 mei spiegelt ons voor hoe onze vrijheid is bevochten door mensen 
die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid 
leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan  
nieuwe generaties. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische 
rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend: ze  
scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

Tekst | Michael Mekel

DE RECHTS
STAAT IN  

TIJDEN VAN 
CRISIS
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onze Nederlandse vrijheden zijn. Dat 
we die moeten koesteren, ook in tijden 
van crisis.

Een aantal dingen valt op. De rigou-
reuze maatregelen van de overheid 
kunnen op draagvlak rekenen bij de 
bevolking. Natuurlijk is er kritiek op het 
RIVM, maar er wordt geluisterd naar 
de wetenschappers: zij vormen het 
kompas van de politici en bestuurders. 
Het kabinet en de ambtenaren werken 
keihard om economische noodmaat-
regelen te voorzien van een wettelijke 
grondslag. Gemeenten en uitvoerings-
instellingen zoals de Belastingdienst 
en het UWV, nog niet zo lang geleden 
zwaar onder vuur, doen er alles aan 
om de uitvoering van de regelingen 
mogelijk te maken: binnen no-time zijn 
loketten geopend voor tienduizenden 
getroffen ondernemers en zzp’ers. 
Noodbevoegdheden steunen op wetten 

die voorheen bijna niemand kende: ooit 
gehoord van de bepaling uit de Wet 
publieke gezondheidszorg op grond 
waarvan de burgemeester een besmet 
persoon in isolatie kan laten opne-
men? Netjes wettelijk geregeld, keurig 
volgens het legaliteitsbeginsel.

Adviesrapport
De Raad voor het Openbaar Bestuur 
bracht zijn adviesrapport Een sterkere 
rechtsstaat. Verbinden en bescher
men in een pluriforme samenleving 
recentelijk uit. Het rapport was in een 
andere context opgesteld dan het nu 
verschijnt. De plotselinge uitbraak van 
een pandemie door het coronavirus 
bepaalt ons leven nu, en al komt het 
woord corona of COVID-19 niet in ons 
rapport voor, toch is de relatie met de 
huidige situatie onontkoombaar. 

In zijn rapport betoogt de Raad dat in 
een goed functionerende rechtsstaat 
de machten hun eigen taak serieus 
nemen, maar bovenal de taak van de 
andere machten respecteren en hen 
ook de ruimte geven om hun taak uit te 
voeren. Als in crisistijd wordt besloten 
om rechten in te perken is een goede 
balans in machten essentieel. De Twee-
de Kamer die het kabinet controleert, 
maar ook de gemeenteraad die de 
burgemeester bevraagt. 

In het adviesrapport is de 
rechtsstaat bekeken aan de 
hand van de machten die op de 
rechtsstaat inwerken, de drie 
machten van de trias politica en 
daarnaast de ambtelijke macht 
en de nieuwsmedia. Er is sprake 
van een ‘scheiding der machten’, 
maar ook van een ‘spreiding der 
machten’; er is niet één macht 
die het voor het zeggen heeft. 

Alle ‘machten’ hebben invloed op het 
functioneren van de rechtsstaat: wetge-
vers, uitvoerders, rechters, ambtenaren 
en journalisten. Ook groepen burgers 
moeten vertrouwen hebben in de wer-
king. Samen houden ze de rechtsstaat 
draaiende.

Vanzelfsprekend is deze werking niet. 
De rechtsstaat functioneert alleen 
goed als alle spelers de waarden van 
de rechtsstaat onderschrijven. De 
checks and balances binnen de trias 
politica werken alleen bij een zuivere 
rolverdeling waarbij iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt. Zo hoort 
het volgens de theorie, maar in de 
praktijk schuurt het natuurlijk weleens. 
Rechters die te horen krijgen dat ze 
te veel op de stoel van de wetgever 
gaan zitten. Kritiek op de wetgever die 
de regels te veel ‘open’ laat waar-
door anderen invulling geven aan de 
norm die eigenlijk politiek zou moeten 
worden gesteld. Het ‘lelijke’ gezicht 
van bestuur en uitvoering, zoals de 
tekortkomingen bij de toeslagen van de 
Belastingdienst, burgers die slachtoffer 
zijn geworden door onbedoelde effec-
ten van de gaswinning in Groningen. 
Dat stelt het vertrouwen van burgers in 
de overheid op de proef. 

Michael Mekel

Michael Mekel, adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur en 
hoofdauteur van het adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden 

en beschermen in een pluriforme samenleving (maart/april 2020)
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Het sombere beeld is begrijpelijk, maar 
niet helemaal terecht. De rechtsstaat 
heeft het namelijk in zich om steeds 
weer een nieuwe balans te vinden, 
steeds de verschillende machten in 
evenwicht te houden. Daar is wel wat 
voor nodig. Want wat schraagt onze 
rechtsstaat en wie geeft hem inhoud? 
Dat gaat niet alleen over de instituten 
die de rechtsstaat dragen, maar ook 
over de vraag welke mensen die rechts-
staat vorm moeten geven. Politici,  
bestuurders, ambtenaren, rechters, 
journalisten en óók gewone mensen, 
individueel of als onderdeel van de civil 
society. Hoe zij zich gedragen bepaalt 
mede de rechtsstatelijke cultuur in 
onze samenleving.

De Raad ziet tekenen van slijtage. 
Daarvan is sprake als de overheid 
zich niet aan de eigen regels houdt, 
bijvoorbeeld bij het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Of als het besef van het 
belang van de rechtsstaat gebrekkig is 
ontwikkeld. De normen en waarden van 
onze rechtsstaat werken niet vanzelf. 
Ze moeten worden uitgedragen en on-
derhouden. Wanneer dat niet gebeurt, 
raken ze in het slop en gaan ze beetje 
bij beetje verloren. Onze rechtsstaat 
is kwetsbaar als hij niet goed wordt 
onderhouden.

De Raad stelt op basis van zijn analyse 
dat onderhoud nodig is van de ‘ma-
chine’ die de rechtsstaat is. Om de 
rechtsstaat te versterken adviseert de 
Raad dat het kabinet een agenda voor 

de rechtsstaat opstelt. Met die agenda 
kan de machine worden bijgesteld. 
Mogelijke onderdelen van deze agenda 
zijn onder andere het blijven scholen 
van de spelers in het openbaar bestuur 
(van ambtenaren tot bestuurders) over 
de beginselen van de rechtsstaat, en 
het inbouwen van voldoende tegen-
krachten die nieuwe beleidsplannen 
toetsen aan de waarden van de rechts-
staat. Met de agenda wordt geïnves-
teerd in de kwaliteit van de rechtsstaat. 
Een onafhankelijke commissie moet 
periodiek monitoren hoe die agenda 
ervoor staat. 

Vertrouwen
Terug naar de rechtsstaat in crisistijd. 
De overgrote meerderheid van de 
bevolking is bereid om de instructies 
van de overheid op te volgen. Dat werkt 
alleen als sprake is van vertrouwen. 
Er is veel vertrouwen in het gezag, in 
gezagsdragers, in instituties en in de 
wetenschap. Er is veel vertrouwen in 
de rechtsstaat. Burger en bestuur in 
wederkerigheid: de burger vertrouwt 

het bestuur, het bestuur vertrouwt  
de burger.

We zijn ons er niet altijd van bewust, 
maar onze rechtsstaat functioneert 
best goed. Hier geen autoritair gezag 
zoals in China of Singapore waarin 
rechten zonder pardon worden beperkt. 
Misschien effectief om een epidemie 
te beheersen, wie weet, maar niet erg 
rechtsstatelijk zoals wij dat gewend 
zijn. Hier ook geen noodtoestand zoals 
in Spanje of Italië; wij leven nog in 
relatieve vrijheid. Dat kan bij ons in 
Nederland omdát er vertrouwen is in 
gezag, instituties en rechtsstaat. Zo 
beschouwd zijn er bij ons nog rechts-
statelijke reserves. 

Bescherming en verbinding
We weten dat alles in crisistijd heel 
snel kan veranderen: de enige ze-
kerheid is onzekerheid. Hoe ziet de 
rechtsstaat eruit na deze crisis? Zijn er 
dingen die we niet meer willen of kun-
nen terug veranderen? Denk aan tech-
nologie die in onze privacy ingrijpt of 
beperking van de bewegingsvrijheid in 
een anderhalvemetersamenleving. Hoe 
gaan we om met schade, wie betaalt 
de rekening en welke juridische strijd 
wordt daar om geleverd? En hoe lang 
houdt de solidariteit tussen burgers en 
de wederkerigheid tussen burger en 
bestuur stand? We moeten ons blijven 
realiseren dat de rechtsstaat ons be-
schermt en verbindt.  ■

Het advies Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme 
samenleving (maart/april 2020) is te vinden op www.raadopenbaarbestuur.nl. 
Ook is er van dit advies een podcast en een publieksversie beschikbaar.

RECHTSSTAAT 

'De Raad ziet  
tekenen van  

slijtage. Daarvan 
is sprake als de 

overheid zich niet  
aan de eigen  

regels houdt...'
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Wat heb je vóór het NGB allemaal gedaan?
Vroeger als kleine jongen wilde ik heel graag bij de politie 
werken. Zo stond ik als 8-jarige al in een uniform naast 
echte politiemensen het verkeer te regelen na een ongeval. 
Die droombaan heb ik in 1999 weten te bemachtigen.  Ja-
renlang werkte ik als beroepskracht in onder andere Gouda, 
Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Tegenwoordig vang ik 
zo nu en dan als vrijwilliger bij de politie nog boeven. In de 
beroepstijd ben ik gaan doorstuderen. Ik heb onder andere 
de Master of Crisis and Public Order Management afgerond 
en switchte uiteindelijk van carrière. Zo ben ik in de loop 
der tijd als senior adviseur bij verschillende gemeenten 
terecht gekomen. Naast adviseren vind ik lesgeven ook echt 
heel erg leuk. Zodoende ben ik ruim 11 jaar docent-expert 
integrale veiligheid geweest bij hogeschool Inholland en 
heb ik als zelfstandige door heel Nederland heen personeel 
van onder andere veiligheidsregio’s, defensie en gemeenten 
(burgemeesters) getraind en geadviseerd. Als Officier van 
Dienst en Algemeen Commandant in de veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond en als landelijk teamleider van de 
Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS) heb ik zelf ook de 
nodige (grote) incidenten bestreden. 

Hoe vergaat het je deze eerste weken?
Hoewel we ons als NGB niet direct met het pandemiedos-
sier bezighouden, wordt mijn werk in deze bijzondere tijd 
daar uiteraard wel door beïnvloed. Mijn werkplek en veel 
collegae heb ik bijvoorbeeld nog niet (zonder tussenkomst 
van een beeldscherm) gezien. Maar ook werkinhoudelijk 
worden andere veiligheidsthema’s in meer of mindere mate 
‘geraakt’ door het virus. Aan de ene kant zie je een posi-
tieve daling in de criminaliteitscijfers, maar aan de andere 
kant zijn er ook thema’s die negatief beïnvloed worden. 
Denk bijvoorbeeld aan de afwikkeling van een moord/
doodslag incident, waarbij de rouwverwerking niet kan ver-
lopen zoals we dat in Nederland gewend waren. Dit levert 
interessante, maar bovenal complexe vragen op. Zo ben 

ik de eerste weken in mijn nieuwe functie al bij meerdere 
(heftige) incidenten betrokken geweest en het vergt steeds 
weer de nodige creativiteit en een scherpe blik. Dat maakt 
mijn functie enorm interessant. 

Hoe wil jij je functie gaan vormgeven?
Het veiligheidsdomein is blijvend in beweging. Nieuwe  
ontwikkelingen in de samenleving en techniek, zorgen ook 
voor nieuwe knelpunten op het terrein van veiligheid en  
crisisbeheersing. Ik zie het als een uitdaging om samen 
met de burgemeesters deze knel-
punten aan te gaan. Momenteel 
ben ik bezig mijn oude netwerk 
anders in te zetten en deze uit te 
breiden met nieuwe contacten. 
Samen met dit netwerk ga ik 
kijken naar de dingen die mijn 
voorganger(s) hebben gedaan 
en continueer ik de onderwer-
pen die we willen behouden. 
Daarnaast ga ik aan de slag met 
nieuwe onderwerpen zoals de 
veiligheid in de nieuwe ‘1,5 meter 
samenleving’ en ontwikkelen we 
bijvoorbeeld het Ondersteunings-
team Weerbaar Bestuur verder 
door. Uiteraard kijk ik er naar 
uit om het land in te gaan en 
persoonlijk kennis te maken met 
de burgemeesters!  ■

Joost Keemink is voor advies over OOV en crisisbeheersing 
dagelijks bereikbaar op j.keemink@burgemeesters.nl en 
06-2940 1416

EVEN   
VOORSTELLEN

VOORSTELLEN

Joost Keemink (42) is sinds 1 april 2020 de nieuwe adviseur veiligheid & crisisbeheers-
ing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Joost is al jarenlang actief 
binnen het brede veiligheidsdomein en neemt de nodige kennis en ervaring mee. 
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Jaren geleden zag ik op de kamer van een oude 
dame een afbeelding van deze beeldspraak 
hangen. Ze was doodsbang voor de dood omdat 
ze van zichzelf vond dat ze niet voldoende het 
smalle pad van de pure gelovige had bewandeld 
en vreesde daarom het oordeel van God….. Het 
gaat uit van een mensbeeld dat het mijne niet 
is, namelijk dat de mens van nature slecht en 
niet te vertrouwen is en ‘velen geroepen zijn en 

slechts weinigen uitverkoren’. 
Het is een manier van geloven 
die de mens angstig maakt en 
hem zijn vrijheid om te hande-
len ontneemt. Het roept een 
wetticisme op bestaande uit 
vele regels, codes en wetten en 
wat nog erger is, een ongezon-
de manier van sociale controle. 
Ik overweeg om die afbeelding 
zoals die hing in die kamer van 
die oude vrouw in mijn huidige 
werkkamer te hangen. De hui-
dige discussies rond integriteit 
en de manier waarop daar-
mee omgegaan wordt, doen 

mij sterk denken aan dat oude geloof dat velen 
inmiddels hebben afgezworen. In die discussies 
zie ik die brede en die smalle weg terug. En wat 
ik mis is het ‘begaanbare pad’! Ik zie angstige 
of zeer voorzichtige bestuurders die maar niets 
meer declareren om geen gedoe te krijgen, die 
zich haast ‘schamen’ voor elke maatschappelijke 
nevenfunctie die zij bekleden, die weinig of niet 
meer durven deel te nemen aan netwerkbijeen-
komsten om geen enkel risico te lopen en die 
met de nodige schroom bekennen dat zij op een 
buitenlandse reis zijn gegaan om de belangen van 
hun organisatie of overheid te dienen. Het is niet 
meer een boze god die ons angst aanjaagt, maar 
de boze publieke opinie die elke functionaris in 
het openbaar bestuur a priori lijkt te wantrouwen. 
Sommige media weten er goed raad mee en 
onderzoeksjournalisten spitten schoenendozen 
bonnetjes door op zoek naar die ene verkeerde 
declaratie. Integriteit is een boekhoudkundig en 
juridisch onderwerp geworden dat de handelings-
ruimte die nodig is om in het publieke belang te 
acteren in ernstige mate beperkt en zo die smalle 
weg creëert die wellicht leidt tot een ongeschon-
den blazoen, maar niet tot de juiste krachtdadige 

HET SMALLE PAD 
OF DE 

BREDE WEG……. 

Tekst |  Jaap Smit

Jaap Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
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leiding die in deze tijd gevraagd wordt. Integriteit is 
een woord dat past in de wereld van de moraal en 
niet in de wereld van de rechter. Met die moraal 
is iets ernstigs aan de hand. Het ontbreken van 
een ‘gezond moreel kader’ dat breed gedragen 
en gehanteerd wordt, heeft tot gevolg dat we onze 
‘morele veiligheid’ zoeken in juridische teksten en 
oordelen. Het is een digitale manier van denken 
en handelen die geen grijze gebieden toelaat en 
geen afwijkingen verdraagt van wat schriftelijk is 
vastgelegd en vooral is ondertekend. Iedere ‘zon-
de’ is onvergeeflijk en ook al wijst een onderzoek 
aan dat er feitelijk niets mis is, dan is het de boze 
publieke opinie die het laatste oordeel velt…… 
Integriteit laat zich niet vangen of definiëren in 
regels en codes, maar is onderwerp van een 
terugkerend gesprek waarin men elkaar de ‘nieren 
proeft' en de dilemma’s uit de praktijk bespreekt 
en elkaar waar nodig tot de orde roept! Ik zoek 
het ‘begaanbare pad’ en dat zijn we kwijtgeraakt 
mede doordat een aantal bestuurders de brede 
weg te breed hebben gemaakt. Grenzen van 
het toelaatbare zijn overschreden en de juiste 
maatvoering was weg. Het gaat om het besef dat 
je als functionaris in het openbaar bestuur een 
grote verantwoordelijkheid hebt en er zit voor 
het publieke belang en niet voor je eigen belang 
of dat van je vrienden en familie. Dat vraagt om 
een grote mate van morele bagage om in lastige 
dilemma’s de juiste en verantwoorde keuze te 

kunnen maken. Want daar draait het vaak om, 
om dilemma’s, en het eigenaardige daarvan is dat 
dat geen keuze tussen goed en fout is, maar een 
keuze uit twee mogelijkheden die elk hun bezwaar 
hebben. Dat is precies de kunst van besturen, om 
op dat ‘gladde ijs’ de juiste afwegingen te maken 
en die vervolgens te kunnen verantwoorden. Het 
lijkt er in deze tijd op dat we ons niet meer op dat 
gladde ijs durven te begeven en er liever omheen 
lopen om elke mogelijke uitglijder te voorkomen. 
Dat levert niet de sterke bestuurders op die we 
juist nu nodig hebben! Als wetten overtreden wor-
den, als belangenverstrengeling leidt tot aantoon-
bare misstanden, past geen genade en spreekt 
de rechter! Maar tegelijkertijd heeft de bestuurder 
handelingsruimte nodig om zijn werk te doen. 
Daar hoort vertrouwen vooraf bij en begrip voor 
de ruimte die nodig is. En in die ruimte moet de 
bestuurder zich met een gezond moreel besef 
bewegen en afwegen. En daar hoort bij dat je je 
in verschillende kringen en netwerken begeeft, 
dat je geregeld ‘buiten de deur eet’, en dat je je 
maatschappelijke betrokkenheid vormgeeft in 
verantwoorde nevenfuncties. En dat alles, net als 
bij drank met mate, gekoppeld aan de bereidheid 
om je te verantwoorden aan degene die jou het 
vertrouwen vooraf gegeven heeft.  ■

Voorgedragen tijdens de 4e Burgemeesters
conferentie op 27 februari 2020
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Een mindmap is tijdens incidenten een beproefd 
concept gebleken en wordt veel gebruikt, niet 
alleen tijdens een incident of crisis maar ook in de 
voorbereiding, bij oefeningen en in opleidingen. 
De mindmap kan door burgemeesters worden 
gebruikt, om 'aan alles te denken'.

Nationale crisisstructuur bij  
stralingsincidenten
Bij incidenten met A-objecten, zoals kerncentra-
les, onderzoeksreactoren of schepen en ruimte-
vaartuigen die gebruik maken van kernenergie, 
wordt de nationale crisisstructuur opgeschaald. In 
Nederland zijn er geen incidenten bij A-objecten 
geweest waarbij dit nodig was. Toch moeten we 
hier op voorbereid zijn. Deze crisisstructuur staat 
beschreven in het Nationaal Crisisplan Stralings-
incidenten. Meer informatie over de nationale 
crisisstructuur is te vinden in het Nationaal  
Handboek Crisisbesluitvorming. 

Verantwoordelijkheid DCC-IenW
Het Departementale Coördinatiecentrum Crisis-
beheersing van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (DCC-IenW) is verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de maatregelen en de 
uitvoering daarvan op alle domeinen van IenW 
die geraakt kunnen worden tijdens een nucleair 
incident. Daarnaast is het DCC-IenW verantwoor-
delijk voor de (inter)nationale coördinatie van 
het crisisbesluitvormingsproces ten aanzien van 
de stralingsbeschermende responsmaatregelen. 
Het DCC-IenW is verder verantwoordelijk voor het 
opleiden, trainen en oefenen van de nationale 

nucleaire crisisorganisatie en verzorgt de afstem-
ming daarover met de regionale en internationale 
oefenorganisaties op het gebied van nucleaire 
crisisbeheersing. 
 
Opschaling bij een incident met een A-object
In geval van een incident met een A-object meldt 
de vergunninghouder dit direct aan de betreffen-
de burgemeester en aan de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De 
burgemeester stelt direct de minister van IenW 
op de hoogte. De ANVS, die de voorzitter van het 
Crisis Expert Team straling & nucleair  
(CETsn) levert, alarmeert deze, zodat dit team kan 
worden opgeschaald. Het CETsn is het kennis- en 
adviesnetwerk waarin de nucleaire en stralings-
kennis en deskundigheid van diverse instituten bij 
elkaar komen. Een incident met een A-object kan 
regio-overstijgende gevolgen hebben, waardoor 
bestuurlijke coördinatie door de Rijksoverheid 
nodig is. De voorzitter van het CETsn is verant-
woordelijk voor de activering en bepaalt in overleg 
met het RIVM, welke organisaties er nodig zijn om 
tot een goede advisering te komen. Het DCC-IenW 
coördineert de (inter)nationale afstemming. De 
verantwoordelijkheden bij een incident met een 
A-object staan beschreven in de bestuurlijke  
netwerkkaart stralingsincidenten. 

Opschaling bij een incident met een B-object
B-objecten zijn bedrijven en inrichtingen die  
gebruik maken van radioactieve bronnen voor  
industriële processen of toepassingen, die radio-
actieve bronnen opslaan of die radioactieve  

De kans op een incident bij een kernreactor is erg klein. Als dit zich toch voordoet, is 
het één van de taken van de overheid om tijdig en adequaat op te treden. De overheid 
moet dan te allen tijde aantoonbaar voorbereid zijn op deze taak. Vanuit de ervaring van 
crisisbeheersing, door het houden van oefeningen en door (inter)nationale uitwisseling 
van kennis en ervaring is er veel kennis beschikbaar over de wijze waarop een crisis kan 
worden bestreden. Om hier overzicht in te krijgen is een ‘mindmap Nucleaire Incidenten’ 
gemaakt. De mindmap is een praktisch hulpmiddel dat alle partijen en onderwerpen waar 
een bestuurder tijdens een nucleair incident mee te maken kan krijgen in beeld brengt.   

MINDMAP NUCLEAIRE INCIDENTEN 
GEEFT BESTUURDERS OVERZICHT 
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De mindmap Nucleaire Incidenten is een pro-
duct van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
en het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters (NGB), het RIVM en het Departemen-
tale Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van 
het ministerie van IenW). De ANVS had hiertoe 
de opdracht gegeven. Ook de gemeente  
Nuenen, het ministerie van Justitie en Veilig-
heid en de Kerncentrale Borssele deden mee 
aan dit project. De mindmap is te downloaden 
van de site van het NGB, www.burgemeesters.
nl, zoekterm ‘mindmap’. Hier vindt u ook de 
andere mindmaps die in dit artikel zijn ge-
noemd. De overige handreikingen en plannen 
die in dit artikel staan genoemd zijn te vinden 
op de site van de ANVS, DCC-IenW (Leidraad 
vraagregie Rijk) of de Rijksoverheid (Nationaal 
Handboek Crisisbesluitvorming).

MINDMAP 

bronnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. 
Ook ziekenhuizen behoren tot de categorie  
B-objecten, vanwege het radioactief materiaal 
dat daar gebruikt wordt voor de behandeling van 
patiënten en het stellen van diagnoses. Een  
incident met een B-object is een stralingsincident 
met lokale effecten. Zo’n incident wordt op regio-
naal of gemeentelijk niveau gecoördineerd. De  
minister van IenW kan, na overleg met de be-
trokken burgemeester en de voorzitter van de 
veiligheidsregio, besluiten dat een incident met 
een B-object wordt bestreden als zijnde een inci-
dent met een A-object. In geval van een incident 
met een B-object met alleen lokale of regionale 
gevolgen zal de Dienst Doend Ambtenaar (DDA) 
Straling van de ANVS ter plaatse gaan en advise-
ren over bestrijding en de te nemen maatregelen. 
De DDA Straling kan, indien nodig, worden onder-
steund door het RIVM. Advies vanuit het CETsn is 
dan ook mogelijk.

Merkbare ongewone gebeurtenissen
Naast incidenten en radiologische noodsituaties 
kunnen zich ook situaties voordoen waarbij de vei-
ligheid niet in het geding is, maar die wel tot on-
rust onder de bevolking leiden. Dit zijn zogenoem-
de ‘merkbare ongewone gebeurtenissen’. Hier 
worden alle gebeurtenissen onder verstaan bij 
een Nederlandse of buitenlandse nucleaire instal-
latie die kunnen leiden tot vragen of onrust in de 
maatschappij. Bijvoorbeeld als er een ambulance 
staat omdat een medewerker van een trapje is ge-

vallen en een been heeft gebroken. Om de onrust 
die hiermee gepaard kan gaan zoveel mogelijk 
te kunnen indammen, zijn er afspraken gemaakt 
hoe hier mee om te gaan. Deze afspraken staan 
verwoord in de Factsheet ongewone gebeurtenis-
sen. Nucleaire installaties in Nederland kunnen 
(al of niet merkbare) ongewone gebeurtenissen 
melden volgens de richtlijnen in de Handreiking 
meldcriteria Nucleaire inrichtingen. 

Mindmap nucleaire incidenten
Het NGB en het IFV ontwikkelen een reeks 
mindmaps met bestuurlijke aandachtspunten, 
die gebruikt kunnen worden ten tijde van een in-
cident. Zo zijn er eerder mindmaps gemaakt voor 
GRIP0-situaties (overwegingen sociale drama’s), 
drinkwaterincidenten, crisisbeheersing infectie-
ziekten, terrorismegevolgbestrijding en chemische 
incidenten. In 2018 gaven de Veiligheidsregio’s 
aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid 
over onder andere de betrokken organisaties, 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tijdens een stralings- of nucleair incident. Naar 
aanleiding van die behoefte is het idee ontstaan 
om een mindmap nucleaire incidenten te ont-
wikkelen. Nucleaire incidenten verschillen van 
chemische incidenten, omdat er vaak sprake is 
van een lange aanlooptijd en altijd van een lange 
doorlooptijd. De frequentie waarin nucleaire 
incidenten voorkomen verschilt ook, wat ze uniek, 
maar soms ook beangstigend maakt. Een handig 
hulpmiddel kan dan geruststellend werken.  ■
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AGENDA 

NGB Najaarscongres Veenendaal
Zoals elk jaar is het Najaarscongres van het Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters op de eerste donderdag van oktober. Op 1 okto-
ber 2020 vindt, onder voorbehoud van de coronamaatregelen, het 
congres plaats in congrescentrum De Basiliek in Veenendaal. 
De dag wordt gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering die 
in maart 2020 niet door kon gaan. De dag zal in het teken staan van 
de maatschappelijke, economische en bestuurlijke gevolgen van de 
coronacrisis. Sprekers zijn onder meer Johan Remkes en de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Schrijf deze dag alvast 
in uw agenda! 

Landelijke Dag van Kinderburgemeesters
Het thema van de landelijke dag is Kinderburgemeester #hoe dan? 
De dag vindt plaats bij de gemeente Leeuwarden en is bedoeld voor 
(loco-)kinderburgemeesters en hun begeleiders. De inloop is vanaf 
10.00 uur en de dag duurt tot 15.30 uur. Voor vragen kunt u terecht 
bij Willemijn Dupuis dupuis@kinderrechten.nu    

OKTOBER 

OKTOBER 


