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Leren van de crisisbeheersing rond MH17: 
laat situatie leidend zijn voor aanpak

 ■ Dora Horjus, Marco Zannoni en Jan Bos  
Instituut voor Veiligheidsmanagement en Crisismanagement (COT)

In de nafase van de ramp met vlucht MH17 nemen onderzoeken een 
belangrijke plaats in. Het betreft onderzoeken naar de oorzaak en 
het crisismanagement (Onderzoeksraad voor Veiligheid), het 
strafrechtelijk onderzoek (juridisch onderzoeksteam) en de 
crisisbeheersing (WODC-Universiteit Twente). Ter voorbereiding op 
een plenair debat over de rapporten van de Onderzoeksraad en het 
WODC heeft de Tweede Kamer een aantal rondetafelgesprekken 
georganiseerd. Het COT heeft op 22 januari deelgenomen aan het 
rondetafelgesprek over crisismanagement. Ter voorbereiding 
daarop hebben wij een position paper opgesteld.1 Hierin plaatsen 
wij de bevindingen van de Onderzoeksraad en het WODC in breder 
perspectief. In dit artikel geven we, voortbouwend op dat paper, aan 
wat crisismanagers kunnen leren van de aanpak van het crisisma-
nagement na vlucht MH17. We doen dit met respect voor de 
onderzoeksteams en de omvangrijke hoeveelheid werk die is verzet, 
maar bovenal met respect en oprecht medeleven voor alle nabe-
staanden en andere direct betrokkenen bij de ramp die zich heeft 
voltrokken rond de vlucht MH17 op 17 juli 2014.

OverkOepelend beeld 
In de respons na de tragedie met vlucht MH17 is veel goed gegaan. 
Zowel de OVV als de onderzoekers van de Universiteit Twente 
markeren expliciet en impliciet tal van zaken die goed of relatief 
goed zijn verlopen. Wat ons betreft is dat een belangrijke vaststel-
ling. Het crisismanagement wordt door ons vanuit het volgende 
perspectief bekeken: een complexe situatie, onder unieke omstan-
digheden waarin veel crisisprofessionals voor het eerst (in deze 
complexiteit en omstandigheden) hun taak uitvoeren. De ramp is 
een groot menselijk drama en speelt zich af op afstand. De 
ingewikkelde internationale context zorgt voor een groot aantal 
operationele en diplomatieke uitdagingen. Dit speelt bijvoorbeeld 
bij de repatriëring en identificatie van de slachtoffers en de 
vormgeving van onderzoeken. Daarbij is het de eerste keer dat  
de Rijkscrisisstructuur in deze vorm - en met deze brede opgave - 
operationeel is. 

In dit soort unieke situaties is het cruciaal dat lessen uit eerdere 
crisissituaties worden toegepast. Wij constateren dat dit op een 
aantal punten goed is gelukt. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van 
familierechercheurs, de inrichting van een (virtueel) Informatie- en 
Verwijscentrum, het werken met een projectorganisatie en 

1 Zie voor de volledige inbreng het position paper: http://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/detail?id=2016D02403&did=2016D02403 

projectplan voor de afhandeling van de crisis en het werken met 
expliciete doelstellingen (zoals eerder ook bij de Amsterdamse 
zedenzaak, de Troonswisseling en de NSS is toegepast). Waar 
eerdere evaluaties onverkort kritisch waren over crisiscommunica-
tie, was dit een aspect dat juist goed verliep. Ook de informatievoor-
ziening naar media en parlement wordt positief beoordeeld in de 
onderzoeken en is daarmee normstellend geworden voor de 
toekomst. Op het gebied van passagiers- en nabestaandenlijsten 
had volgens de Onderzoeksraad echter meer geleerd kunnen 
worden van eerdere vliegrampen. De les van een gespecialiseerd 
team dat hier direct mee aan de slag gaat, is een belangrijke.
 
TOekOmsTperspecTief: de sOfT skills in 
crisismanagemenT
In de WODC-evaluatie is vooral gekeken naar het functioneren van 
rijkstructuren en –processen. Juist bij crises zijn ook de “soft skills” 
belangrijk: vaardigheden en attitudes die niet per sé een plaats 
hebben binnen processen en structuren, maar juist horen bij 
betrokken functionarissen, organisaties en teams. Vanuit dit 
perspectief benoemen we vier leerpunten die wij zien in de 
crisispraktijk en die ook blijken uit de ervaringen met het crisis-
management rond de MH17.

1. Maak een goede diagnose van de situatie 
Eén van de allerbelangrijkste kerncompetenties van crisisprofessio-
nals is het maken van een scherpe situatiediagnose: wat is de aard 
van de crisis en waar zit de impact? Vaak zijn het meerdere domi-
nante problemen binnen één situatie. De ramp met de MH17 was bij 
uitstek een crisis met meerdere dimensies. Een goede diagnose 
helpt om een beeld te krijgen van de opgaven en de betrokken 
partijen. Hieruit had direct duidelijk kunnen worden waar de 
waarschijnlijke uitdagingen zouden zitten en wie daar een rol in 
zouden hebben. Specifiek voor de MH17 zou uit de diagnose volgen 
dat samenwerking met de Schiphol-locatie (waaronder de veilig-
heidsregio en de luchtvaartsector) in de eerste paar dagen van het 
grootste belang was in verband met de reeds opgestarte crisisres-
pons (opvang nabestaanden en emergency respons procedures van 
luchtvaarpartners). Een dergelijke diagnose had ook kunnen 
bijdragen aan een betere coördinatie van passagiers- en nabestaan-
denlijsten en daarmee ook aan een snellere inzet van familierecher-
cheurs. Nu gingen hier enkele dagen over heen. Ook had een betere 
aansluiting van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie 
tot de mogelijkheden behoord waardoor de diplomatieke aspecten 
én de intelligence over oorlogsgebied direct verwerkt hadden 
kunnen worden in de aanpak en te nemen besluiten. 
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2. De situatie is leidend voor de aanpak, niet de structuur.
De diagnose van de situatie is mede leidend voor het inrichten van 
de structuur. Deze moet immers een antwoord bieden op de 
uitdagingen. Dit kost tijd. Het WODC-rapport concludeert dat de 
eerste crisisrespons “onnodig moeizaam en complex (verliep) omdat 
de nationale crisisbeheersingsorganisatie onvoldoende focus had op 
samenwerking met andere organisaties”.2 Wij vragen op dit punt 
vooral om proportionaliteit. Het is niet realistisch te veronderstellen 
dat in een dergelijk complexe situatie alles direct goed verloopt en 
zeker niet in de eerste uren. De crisispraktijk leert dat het opstarten 
en uitvoeren van acties parallel lopen aan het inrichten van 
structuren en processen en het mobiliseren van benodigde expertise 
en ervaring. Het flexibel organiseren vanuit een goed voorbereide 
basisstructuur is de uitdaging voor iedere organisatie.

3.  Hulpverlening is per definitie een lokale activiteit die onlosmakelijk 
verbonden is met de totale aanpak.

De effecten van deze gebeurtenis, maar ook van andere crises zijn 
vooral merkbaar op lokaal niveau. De impact wordt zichtbaar in 
gezinnen, buurten, verenigingen en op scholen. Dit vraagt om een 
georganiseerd informatie- en ondersteuningsproces aan bijvoor-
beeld lokale hulpverleners of lokale bestuurders die zo in staat 
worden gesteld om hun eigen rol goed in te vullen. Hoewel dit deels 
wel van de grond is gekomen, vinden wij het voor de toekomst van 
groot belang dat getroffenen (verwanten, nabestaanden of 
anderszins betrokkenen) ongeacht de specifieke gemeente in de 
basis hetzelfde niveau van zorg en hulp kunnen krijgen op het 
moment dat de Rijkscrisisstructuur operationeel is. 

2 WODC rapport p. 303.

4. Neem niet over, maar verbind en integreer.
Adequate crisisbeheersing vergt in alle gevallen een ultieme vorm 
van netwerkmanagement. Organisaties en disciplines die normaal 
gesproken niet intensief samenwerken, staan nu voor een gezamen-
lijke opgave. De Nederlandse rijksoverheid had een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren door Malaysian Airlines wegwijs te maken 
in de crisisstructuren in Nederland. Nu is de boodschap afgegeven 
dat de rijksoverheid “het overnam” terwijl een aantal werkzaamhe-
den niet exclusief bij de overheid thuishoren. In de eerste respons 
bij een vliegramp is het belangrijk aan te sluiten bij en samen te 
werken met de direct betrokken luchtvaartmaatschappij en 
luchthaven van vertrek. Juist omdat daar operationele capaciteit 
aanwezig is, zoals care teams, en de benodigde informatie voor 
handen is (passagiers- en nabestaandengegevens). 

TOT slOT 
Er zijn vanzelfsprekend veel meer leerpunten en goede voorbeel-
den. Papier is geduldig en daarom krijgen leerprocessen niet vorm 
door rapporten, maar door mensen. In het verlengde van de 
hierboven benoemde aandachtspunten pleiten wij vooral voor het 
gezamenlijk bespreken van opgedane ervaringen tussen betrokken 
partijen: NCTV, departementen, luchtvaartmaatschappij, veilig-
heidsregio’s en gemeenten. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor díe 
nabestaanden die hun ervaringen willen delen en overdragen. Als 
beleid of procedures worden aangepast naar aanleiding van 
evaluaties, is het zaak hier ook ervaringen en lessen van eerdere 
crises in mee te nemen evenals mogelijke uitdagingen van 
toekomstige crisissituaties. 
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