Factsheet Nationaal Crisiscentrum
De veranderende impact van crises
Het denken over veiligheid is fundamenteel anders dan een
aantal jaar geleden. Het gaat steeds meer over mogelijke
dreigingen en de rol van (nieuwe) media bij crises en incidenten. Maar vooral over de impact die crises en dreigingen
hebben op onze maatschappij.
Een crisis is een gebeurtenis die binnen een kort tijdsbestek tot
maatschappelijke ontwrichting kan leiden en die onder hoge
tijdsdruk en een hoge mate van onzekerheid vraagt om
besluiten en maatregelen die buiten de dagelijkse gang van
zaken vallen. In Nederland wordt een lokale of regionale crisis
in de meeste gevallen opgevangen door de lokale of regionale
overheden en overheidsorganisaties zoals de gemeente of
veiligheidsregio. Bij een regio-overstijgende of nationale crisis,
zoals een grote overstroming of een grieppandemie, komt de
rijksoverheid in beeld.
De minister van Veiligheid en Justitie is de coördinerende
minister op het gebied van crisisbeheersing. Ook heeft hij, in
nauwe samenwerking met de andere ministeries, de regie voor
het versterken van de nationale veiligheid. De Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft
invulling aan deze coördinerende taak van de minister. Binnen
de NCTV is ook het Nationaal Crisiscentrum (NCC) ondergebracht, dat de volgende kerntaak heeft: “Het NCC ondersteunt
de besluitvorming bij een crisis of dreigende crisis ten behoeve
van de veiligheid van burgers”. Het NCC beheert daarom drie
hoofdprocessen: het stelsel van en het functioneren van de
(rijks)crisisstructuur, informatiemanagement en risico- en
crisiscommunicatie.

Wat doet het NCC?
De dagelijkse werkzaamheden van de NCTV zijn georganiseerd
volgens de systematiek ‘front-office, back-office en actionoffice’. Doel van deze werkwijze is om snel nieuwe relevante
informatie te signaleren, daarop te alerteren (de relevante
directies en externen), deze te duiden en daarop passende
maatregelen te nemen. Het NCC heeft de rol van front-office
waar de signalering en een eerste beoordeling plaatsvindt.
Het NCC verzorgt en bewaakt ook het proces van crisiscoördinatie en crisiscommunicatie op rijksniveau. Het vormt in de
warme fase de basis van de crisisorganisatie op rijksniveau.
Het NCC ondersteunt daarbij de partners die een inhoudelijke

verantwoordelijkheid dragen voor een dreiging, incident, crisis
of beleid. Het NCC is in staat incident- en crisisgerelateerde
informatie van diverse bronnen te ontvangen, te combineren
en deze tijdig aan diverse afnemers te verstrekken. In de koude
fase vindt vooral de preparatie en voorbereiding op de respons
in de warme fase plaats. Het NCC vervult met zijn expertise
echter ook een faciliterende rol voor andere partijen.

Hoe is het NCC georganiseerd?
Het NCC bestaat uit twee eenheden: crisiscoördinatie en
communicatie.
De Eenheid Crisiscoördinatie biedt een drietal zaken; allereerst
de frontoffice, als (inter)nationaal single point of contact,
daarnaast de expertise en ervaring op het gebied van de
rijks-crisisstructuur, crisisbesluitvorming en –management, en
tot slot advisering en ondersteuning bij grootschalige evenementen. De Eenheid Communicatie draagt zorg voor de
ontwikkeling en uitvoering van de eigen én de rijksbrede
risico- en crisiscommunicatie, evenals voor de corporate
communicatie en beleidscommunicatie van de NCTV en haar
domeinen.

Wat kan het NCC voor de Veiligheidsregio betekenen?
1. Het NCC fungeert 24 uur per dag als informatieloket;
2. Het NCC verzorgt landelijke coördinatie waarbij de verschillende bestuurlijke, operationele en commerciële partijen op
nationaal, veiligheidsregio en gemeentelijk niveau met
elkaar verbonden worden (bijvoorbeeld processen, taken,
verantwoordelijkheden);
3. Het NCC voorziet de veiligheidsregio’s desgewenst van
advies en middelen, zoals op het gebied van
crisiscommunicatie;
4. Het onderhoudt het netwerk, kennis en vaardigheden.

Ad 1 en 2)
Het NCC is het 24/7 informatieknooppunt van de NCTV en het
(inter)nationaal “single Point of contact” (frontoffice). Tijdens
een (dreigende) crisis is het NCC daarmee een informatieknooppunt zowel horizontaal (interdepartementaal) als
verticaal onder meer in relatie tot de veiligheidsregio’s. Bij een

departementoverstijgende crisis fungeert het opgeschaalde
NCC als het centrale aanspreekpunt op rijksniveau voor alle
crisispartners. Zij is de spin in het web bij crisisbesluitvorming
die voor en met departementen werkt en die zorgt voor snelle
informatie-uitwisseling. Zo is er één algemeen loket voor
crisiscoördinatie en crisiscommunicatie binnen de rijksoverheid, via één telefoonnummer en één e-mailadres
(070 751 54 00/ncc@nctv.minvenj.nl).
Bij een crisis waarbij de verantwoordelijkheid niet primair bij
V&J/ de NCTV ligt, kan het NCC het verantwoordelijke
departement en/ of de veiligheidsregio ondersteunen door:
• faciliteiten, kennis en expertise op het terrein van crisisbeheersing beschikbaar te stellen;
• medewerkers ter advisering of als liaison crisisbeheersing
beschikbaar te stellen
• de informatie-uitwisseling en communicatie crisisbeheersing (bv over besluitvorming) met partners te faciliteren (o.a.
via bestuurlijke brief, sitraps, coördinerend overleg).

Ad 3)
Crisiscommunicatie is een van de belangrijkste bestuurlijke
instrumenten om schade van de (dreigende) crisis te beperken
en de maatschappelijke rust te herstellen.
In de koude fase professionaliseert en versterkt het NCC de
crisiscommunicatie op nationaal en regionaal niveau, door het
doen van beleidsvoorstellen (bv. over bovenregionale
Samenwerking) en het delen van kennis en ervaring (onderzoeken, nieuwsbrieven, presentaties, trainingen).
In de warme fase faciliteert, regisseert of stuurt de eenheid de
crisiscommunicatie ministeries en veiligheidsregio’s (afhankelijk van de situatie en de omvang van de crisis).
Het NCC, of indien geactiveerd het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie, fungeert op het gebied van crisiscommunicatie als één aanspreekpunt voor gemeenten, regio’s en
departementen namens de hele rijksoverheid. Daarnaast
ontwikkelt en stelt het NCC communicatie-instrumenten (denk
aan www.crisis.nl, 0800-1351, NL-Alert etc.) ter beschikking aan
gemeenten, regio’s en departementen.

Ad 4)
Ten behoeve van professionalisering van de crisisbeheersing
levert het NCC een inhoudelijke bijdrage aan trainingen,
organiseert zij expertise-bijeenkomsten voor o.a. de crisisbeleidsadviseurs, ontwikkelt zij nieuwe methoden en technieken
voor zowel crisisbeheersing als het informatieknooppunt, deelt
zij kennis en expertise en geeft advies over crisisbeheersing.
Zaken als responscrisisplannen, handboeken, leidraden,
draaiboeken en factsheets maken immers onderdeel uit van
een adequate voorbereiding van de crisisbesluitvorming.
Tot slot adviseert het NCC ook bij grootschalige (sport)
evenementen met een potentieel risico op openbare- orde en
veiligheidsproblemen, zoals een inkomend staatsbezoek of
WK/EK voetbal, Olympische spelen. Het NCC kan op verzoek
van anderen zowel de diverse bestuurlijke- als operationele
partners bij elkaar brengen en de te nemen maatregelen
afstemmen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het
voorbereiden van crisisbesluitvormingsstructuur, rolverdeling
in de woordvoering en opschalingsmethodiek mocht er iets
gebeuren bij een van de evenementen, het behandelen van
OOV onderwerpen (bijvoorbeeld mobiliteit, grensbewaking,
landelijke beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen) en het
samenbrengen van en checken op inconsistentie van safety
(veiligheid) & security (beveiligings) onderwerpen.
Het belangrijkste doel is om bij dergelijke evenementen als
overheid met één gezicht naar buiten te treden met een
gecoördineerd optreden op basis van een set afgestemde
afspraken en maatregelen.
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