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1 Inleiding
1.1

Crisis

Een crisis is een gebeurtenis, waarbij de (nationale) veiligheid in het
worden aangetast en waarin de reguliere structuren en/of middelen
handhaven. Bij vitale belangen kan worden gedacht aan territoriale-,
veiligheid, en sociale en politieke stabiliteit1. Het begrip ‘veiligheid’ is

geding is doordat een of meer vitale belangen
niet toereikend zijn om de stabiliteit te
economische-, ecologische- en fysieke
de overkoepelende term voor deze belangen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is, waar het de vitale belangen betreft,
verantwoordelijk voor het in stand houden van een goede en veilige voedselvoorziening en het waarborgen van de
veterinaire en fytosanitaire veiligheid.
Belangrijker dan de vraag of een ontstane situatie het predicaat crisis verdient, is de vraag welke aanpak de
ontstane situatie vraagt. Dit handboek crisisbesluitvorming voorziet in een structuur en werkwijze, die LNV in geval
van ‘ontoereikende reguliere structuren en/of middelen’ kan aanwenden, of het nu een crisis of een dreigende
crisis betreft.

1.2

LNV en crisis

LNV is verantwoordelijk voor het in stand houden van een goede en veilige voedselvoorziening en het waarborgen
van de veterinaire en fytosanitaire veiligheid. Op die beleidsterreinen kent LNV eigenstandige bevoegdheden en
verplichtingen en wordt samen met betrokken organisaties een keten gevormd. Staatkundig heet dat functioneel
bestuur: een overheidsorganisatie in zo’n keten bemoeit zich alleen met het eigen beleidsterrein, niet met wat
daarbuiten speelt. Naast vele functionele ketens is er ook een algemene keten, die van de rampenbestrijding en
handhaving van de openbare orde. Algemeen omdat het de algemene bevolkingszorg betreft, waarbij het primaat
bij de burgemeester ligt. Overheidsinterventie vindt in een functionele keten veelal plaats door het centrale gezag
(minister) en/of door een Europees of internationaal orgaan. Het gezag in de algemene keten ligt decentraal
(burgemeester), met de mogelijkheid van opschaling via de Commissaris van de Koningin en/of de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Maatregelen jegens de bevolking in het algemeen worden in de
algemene keten genomen, partijen in de functionele ketens doen dat in principe niet. Afstemming tussen de ketens
vindt op twee niveaus plaats: nationaal (tussen ministers) en regionaal (veiligheidsregio’s). De relatie tussen de
ketens betreft meestal de relatie tussen de algemene keten enerzijds en de functionele keten anderzijds.
De functionele ketens waarbij het primaat bij LNV ligt zijn voedselschaarste, voedselveiligheid, dierziekten en
plantenziekten. Daarnaast kan LNV in tal van andere ketens een belangrijke rol als crisispartner vervullen. Meer
daarover is te vinden in hoofdstuk 4 van dit handboek: ‘rol en positie LNV’.

1.3

Over dit handboek
LN V
HANDBO EK
Crisisbesluitvorm ing

Dit handboek crisisbesluitvorming LNV geeft een
beknopt overzicht van de interne structuren en
werkwijzen van de LNV crisisorganisatie
(hoofdstuk 2 en 3) en de (mogelijke) rol en
positie van LNV binnen de algehele
crisisbeheersing (hoofdstuk 4). Samen met het
‘Handboek Communicatie bij Crises LNV’ en het
‘Handboek Financieel Management in
Crisissituaties’ vormt het een kader voor de
(beleids)draaiboeken (het wat) en
uitvoeringsdraaiboeken (het hoe) die een
nadere uitwerking geven per directie en/of per
crisistype. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

HANDBOEK
Com m unicatie
bij crises LNV

HANDBOEK
Financieel
Managem ent in
crisissituaties

DRAAIBO EKEN per crisis-type en/of per directie

1 Zie ook het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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2 Organisatie LNV
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de interne structuren van de LNV-crisisorganisatie. LNV
werkt tijdens een crisis veelal met een Departementaal Coördinatie Centrum (DCC-LNV) en een Regionaal
Coördinatie Centrum (RCC-LNV), die hierna worden beschreven. In het supplement is een organogram opgenomen
(blz. 16), welke de posities van de crisiseenheden ten opzichte van elkaar representeert.

2.1

LNV centraal: Departementaal Coördinatie Centrum

Wanneer een crisis is ontstaan, besluit de secretaris-generaal tot de inrichting van een Departementaal Coördinatie
Centrum (DCC-LNV). Het DCC-LNV huisvest de departementale LNV-crisisorganisatie en omvat alle benodigde
voorzieningen en faciliteiten.
Het DCC-LNV staat onder de leiding van een door de secretaris-generaal aangewezen coördinerend directeur,
veelal de directeur van de meest betrokken beleidsdirectie. De coördinerend directeur is als hoofd DCC
verantwoordelijk voor de aansturing van alle organisatie-onderdelen binnen het DCC-LNV. Voor de dagelijkse
aansturing worden veelal coördinatoren aangesteld.
Binnen het DCC-LNV heeft de coördinator crisismanagement o.a. een rol als procesbewaker. De coördinator
crisismanagement adviseert de coördinerend directeur hieromtrent. Besluitvorming vindt plaats in het
Departementaal Beleidsteam.

2.1.1
Departementaal Beleidsteam (DBT-LNV)
LNV Centraal
Het Departementale Beleidsteam (DBT-LNV) brengt advies uit aan de minister van LNV over te nemen maatregelen
en is verantwoordelijk voor een doel- en rechtmatige uitvoering van eenmaal genomen besluiten.
De samenstelling van het DBT-LNV kan variëren naar aard en ernst van de crisis. De secretaris-generaal is
voorzitter van het DBT-LNV en stelt omvang en samenstelling vast in de actuele situatie. De (kern)bezetting van
het DBT-LNV is opgenomen in het supplement (blz. 17).
Indien het DBT-LNV niet tot een besluit kan komen, beslist de voorzitter (executief primaat). Hij/zij kan in die
gevallen ook de bewindslieden betrekken bij finale keuzes.

2.1.2
Departementaal Beleidsondersteunend Team (DBoT-LNV)
LNV Centraal
Het DBT-LNV wordt ondersteund door een Departementaal Beleidsondersteunend Team (DBoT-LNV). Dit team
bereidt de besluitvorming van het DBT-LNV voor en komt met beleidsvoorstellen voor gevonden knelpunten, zoveel
mogelijk aan de hand van situatierapporten (een format hiervoor is opgenomen in het supplement, blz. 30).
Daarnaast vertaalt het DBoT-LNV (zo nodig) besluiten van het DBT-LNV naar te ondernemen acties en verzorgt de
interne communicatie van deze besluiten, waaronder de communicatie naar RCC(‘s)-LNV. Tenslotte organiseert het
DBoT-LNV (zo nodig) klankbordoverleg met belangengroeperingen.
Voor de dagelijkse aansturing stelt het hoofd DCC-LNV een coördinator DBoT-LNV aan, die tevens zitting heeft in
het DBT-LNV. De samenstelling van het DBoT-LNV kan variëren naar aard en ernst van de crisis. De
(kern)bezetting van het DBoT-LNV is opgenomen in het supplement (blz. 17).

2.1.3
Departementaal Communicatieteam (DCT-LNV)
LNV Centraal
Het Departementaal Communicatieteam (DCT-LNV) is belast met de voorlichting aan pers, publiek en intermediaire
groepen en de afstemming van deze voorlichting met andere overheidsdiensten. Daartoe wordt zo nodig een
centraal of regionaal informatiecentrum ingericht en/of een ‘call-centre’ voor publieksvragen. Daarbij beheert het
DCT-LNV een lijst met ‘frequently asked questions’ ter borging van een uniforme beantwoording van vragen.
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Het DCT-LNV staat onder leiding van de directeur Communicatie, die tevens zitting heeft in het DBT-LNV. Deze is
verantwoordelijk voor de uniformiteit in de centrale en regionale voorlichting. Bij uitvoering van de werkzaamheden
vindt regelmatige afstemming plaats met het DBoT-LNV. In overleg met de coördinerend directeur van het RCC-LNV
vindt de communicatie met doelgroepen in de regio plaats. Daartoe worden één of meer medewerkers van of door
de directie Communicatie in het RCC-LNV gestationeerd.
Belangrijk werkdocument voor het DCT-LNV is het ‘Handboek Communicatie bij Crises LNV’. Hierin is een
uitgebreide beschrijving van het DCT-LNV te vinden, alsmede een beknopte taakomschrijving van de diverse
functies binnen het DCT-LNV.

2.1.4
LNV uitvoerende diensten
LNV Centraal
De uitvoerende diensten2 van LNV, zoals de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), handelen (ernstige) incidenten
veelal af binnen de eigen (crisis)organisatie. Wanneer sprake is van een (dreigende) crisis kan worden besloten tot
opschaling. De regie wordt dan van de uitvoerende dienst overgedragen aan de LNV-crisisorganisatie. Dit gebeurt
in afstemming met de betrokken beleidsdirectie van LNV en wordt uiteindelijk bepaald door de secretaris-generaal.
De uitvoerende diensten leveren dan, evenals de betrokken beleidsdirectie(s), adviseurs aan het DCC-LNV (zie de
bezetting van de diverse teams in het supplement, blz. 17).
In het supplement (blz. 18) is een korte beschrijving opgenomen van de uitvoerende diensten van LNV.

2.1.5
Overige teams
LNV Centraal
Naast de hiervoor benoemde teams worden binnen het DCC-LNV automatisch enkele teams werkzaam met een
meer faciliterende/controlerende taak. Controlerend omdat LNV bij de bestrijding van een crisis veelal met
Europese bestrijdingsrichtlijnen en beschikkingen te maken heeft. Een deugdelijke administratieve verwerking van
bestrijdingsmaatregelen is dan van groot belang, niet in de laatste plaats vanwege de (eventuele) financiële
tegemoetkomingen vanuit Europa voor de vaak hoog oplopende bestrijdingskosten.
Hieronder worden de faciliterende/controlerende teams kort behandeld.

Denkgroep lange termijn
Gelieerd aan het DBoT-LNV, maar fysiek op afstand functioneert een denkgroep lange termijn. Deze groep denkt
na over mogelijke scenario’s en de gevolgen voor de besluitvorming en omgekeerd. De denkgroep wordt gevormd
door enkele medewerkers van de regionale en centrale beleidsdirecties, die niet werkzaam zijn in de
eerstverantwoordelijke directie of regio, maar wel over voldoende inhoudelijke expertise beschikken. De coördinator
van de denkgroep houdt nauw contact met RboT-LNV, DboT-LNV en communicatieteams. Output van de denkgroep
wordt, afhankelijk van de inhoud, ter kennisname of ter besluitvorming via het DboT-LNV aan het DBT-LNV
aangeboden.

Concern Crisis Control Team
Het Concern Crisis Control Team (3CT) is belast met de zorg voor de (niet beleidsmatige) ondersteunende taken.
Het team is verantwoordelijk voor de normstelling op het gebied van het financiële beheer, personele-, logistiekeen materiële zaken, de informatie-technologische ondersteuning, de documentaire informatievoorziening en de
archivering. Het team staat onder voorzitterschap van de Concern Crisiscontroller (CCC), die tevens adviserend lid
is van het DBT.
Belangrijk werkdocument voor het 3CT is het ‘Handboek Financieel Management in Crisissituaties’, dat geldt voor
alle LNV-directies en diensten (ook de verzelfstandigde).

Borgingsoverleg
Zodra er sprake is van een (dreigende) crisis van enige omvang, wordt door de betrokken directeur-generaal, na
overleg met de secretaris-generaal, het borgingsoverleg (BO) opgeschaald. Het BO bepaalt de
administratief/financiële kaders, monitort op het nakomen hiervan, stuurt zo nodig bij, geeft functionele
aanwijzingen mede op basis van auditrapportages aan uitvoerende diensten en beleidsdirecties en brengt verslag
uit aan het DBT. De directeur-generaal zit tijdens crisis het BO voor.

2 De uitvoerende diensten AID, PD en VWA zullen worden samengevoegd tot één nieuwe autoriteit.
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Crisis auditteam
Zodra er sprake is van een (dreigende) crisis van enige omvang, stelt de directeur Auditdienst, na overleg met de
secretaris-generaal, een crisis auditteam in. Het team beoordeelt de opzet en werking van de administratieve
organisatie, onafhankelijk van de crisisorganisatie. Het team kan bestaan uit verschillende disciplines en kan zowel
centraal als regionaal actief zijn. De werkzaamheden van het crisis auditteam zijn gericht op het vooraf en
achteraf verschaffen van zekerheid over de (administratieve) opzet van de crisisorganisatie, het (financieel) beheer
en de verantwoording daarover. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in eventuele risico’s, die worden gelopen op het
terrein van misbruik, oneigenlijk gebruik en andere aspecten van uitvoering van regelingen.
Het BO kan opdrachten geven aan het crisis auditteam. Het crisis auditteam legt de controlestructuur ter
accordering voor aan het BO en brengt periodiek een statusrapport uit.

2.2

LNV regionaal: Regionaal Coördinatie Centrum

Wanneer een crisis dreigt of reeds is ontstaan, kan de secretaris-generaal besluiten tot de inrichting van een
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC-LNV). Dit centrum huisvest de regionale LNV-crisisorganisatie en omvat alle
benodigde voorzieningen en faciliteiten. Het RCC-LNV wordt gevestigd op een locatie die, ten opzichte van de aan
de orde zijnde calamiteit, geografisch gezien het meest gunstig ligt. Er zijn met het Ministerie van Defensie
afspraken gemaakt over een aantal te gebruiken locaties.
Bij instelling van het RCC-LNV wordt door de secretaris-generaal een vestigingdirecteur van de Directie Regionale
Zaken (DRZ) aangesteld als coördinerend crisismanager RCC-LNV. Hij/zij is als hoofd RCC-LNV verantwoordelijk
voor de algemene aansturing van het RCC-LNV en in samenspraak met de crisismanagers van de uitvoerende
diensten wordt de daadwerkelijke bestrijding gecoördineerd.
Evenals in het DCC-LNV is in het RCC-LNV een procesbewaker werkzaam. De procesbewaker is een functionaris op
MT-niveau en legt verantwoording af aan de coördinerend crisismanager RCC-LNV.

2.2.1
Regionaal Beleidsteam (RBT-LNV)
LNV Regionaal
Het Regionaal Beleidsteam (RBT-LNV3) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van de uitvoerende
diensten van LNV in de regio, zoals de VWA, de Algemene Inspectiedienst (AID), de Dienst Regelingen (DR) en de
Plantenziektenkundige Dienst (PD). Tevens is het RBT-LNV verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming
met het regionale openbaar bestuur (in bijzondere gevallen kan de secretaris-generaal of minister contact
opnemen) en de communicatie en afstemming met regionaal publiek, direct betrokkenen en direct getroffenen. De
communicatie en afstemming met het regionale openbaar bestuur verloopt veelal via de veiligheidsregio’s, waartoe
een conceptmodel ‘early warning’ overeenkomst is opgesteld (deze is openomen in het supplement, blz. 25). Het
RBT-LNV rapporteert zoveel mogelijk aan de hand van situatierapporten, ten behoeve van het DBT-LNV, via het
DBoT-LNV (een format hiervoor is te vinden in het supplement, blz. 30).
De coördinerend crisismanager RCC-LNV is voorzitter van het RBT-LNV en samen met de crisismanagers van de
uitvoerende diensten van LNV, de procesbewaker en de coördinator van het regionaal communicatieteam vormen
zij het RBT-LNV.
Indien het RBT-LNV redelijkerwijs niet tot een besluit kan komen, beslist de voorzitter (executief primaat). Hij kan in
die gevallen ook het DBT-LNV betrekken bij finale keuzes. De voorzitter RBT-LNV betrekt in ieder geval het DBTLNV indien zich één van de volgende situaties voordoet:
•

een aangelegenheid kan politiek-bestuurlijke gevolgen hebben;

•

er moet worden afgeweken van bestaand beleid, bestaande regels, een vastgesteld draaiboek of protocol;

•

regulier beleid voorziet niet in een te nemen maatregel;

•

een te nemen maatregel kan een precedentwerking hebben;

•

er bestaat onduidelijkheid over de juridische handhaafbaarheid en feitelijke controleerbaarheid van een te
nemen maatregel;

•

uitvoering vergt investeringen, die een afgesproken limiet te boven gaan.

3 Omdat de veiligheidsregio’s eveneens Regionale Beleidsteams kennen wordt, om verwarring te voorkomen, steevast
gesproken van een RBT-LNV.
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2.2.2
Regionaal Beleidsondersteunend Team (RBoT-LNV)
LNV Regionaal
Het RBT-LNV wordt ondersteund door een Regionaal Beleidsondersteunend Team (RBoT-LNV). Dit team bereidt de
besluitvorming van het RBT-LNV voor en komt met beleidsvoorstellen voor gevonden knelpunten, zoveel mogelijk
aan de hand van situatierapporten (een format hiervoor is te vinden in het supplement, blz. 30). Daarnaast
verzorgt het RBoT-LNV de informatie-uitwisseling met de uitvoerende diensten van LNV in het RCC-LNV (t.b.v.
beleidsontwikkeling en -uitvoering) en de afstemming met het DBoT-LNV. Tenslotte onderhoudt het RBoT-LNV de
communicatie en afstemming met het openbaar bestuur (veiligheidsregio) en bereidt het regionaal overleg met
klankbordgroepen voor.
De samenstelling van het RBoT-LNV wordt door het RBT-LNV bepaald, al naar gelang de behoefte aan
ondersteuning op het gebied van kennis en vaardigheden. Leden van het RBoT-LNV zullen in de praktijk afkomstig
zijn uit het apparaat van DRZ en andere uitvoerende LNV diensten.

2.2.3
Regionaal Communicatieteam (RCT-LNV)
LNV Regionaal
Het Regionaal Communicatieteam (RCT-LNV) is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de LNVcrisisorganisatie en doelgroepen in de regio: pers, regionaal publiek, direct betrokkenen en direct getroffenen.
De coördinerend crisismanager RCC-LNV wijst in deze regionale eenheid, in overleg met de directeur
Communicatie, één of meer medewerkers aan waarvan één als coördinator. De coördinator RCT-LNV neemt deel
aan de besprekingen van het RBT-LNV.
Het RCT-LNV onderhoudt nauwe contacten met het DCT-LNV, ten behoeve van de eenheid van berichtgeving.
Hiertoe worden evenzo nauwe contacten onderhouden met de veiligheidsregio(‘s).
De coördinerend crisismanager RCC-LNV en de coördinator RCT-LNV zijn namens LNV de enige spreekbuis in de
regio voor wat betreft pers- en publieksinformatie.
Binnen het RCT-LNV kunnen naar behoefte afzonderlijke werkeenheden worden geformeerd. Activiteiten van het
regionaal communicatieteam zijn verder uitgewerkt in het ‘Handboek Communicatie bij Crises LNV’.

2.2.4
LNV uitvoerende diensten
LNV Regionaal
Indien besloten wordt tot de inrichting van een RCC-LNV, zijn de crisismanagers van de bij de crisisbestrijding
betrokken uitvoerende diensten van LNV, of hun vervanger, vertegenwoordigd in het RBT-LNV. De
vertegenwoordigers van de uitvoerende diensten van LNV worden geacht voldoende mandaat te hebben om in het
RBT-LNV een effectieve rol te kunnen spelen, zonder last of ruggespraak. Alleen dan kan op het operationele
niveau adequaat en snel worden gereageerd op de omstandigheden in het veld.
In het supplement (blz. 18) is een korte beschrijving opgenomen van de uitvoerende diensten van LNV.

2.2.5
Overige teams
LNV Regionaal
Tot slot is er in het RCC-LNV een faciliterend team werkzaam. Deze wordt hierna kort behandeld.

Regionaal team FPF-zaken
Wanneer besloten wordt tot de inrichting van een RCC-LNV geeft de coördinerend crisismanager opdracht aan de
directeur Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (IFZ) tot de bouw en exploitatie van een regionaal crisiscentrum. De
directeur IFZ wijst in overleg met de coördinerend crisismanager een facilitymanager RCC-LNV aan. Deze geeft
leiding aan het zogenaamde ‘regionaal team FPF-zaken’. Van kwartiermaken tot afbouwen kan de samenstelling en
omvang van het regionaal team FPF-zaken sterk wisselen. De facilitymanager RCC-LNV legt verantwoording af aan
de coördinerend crisismanager RCC-LNV en is adviserend lid van het regionaal beleidsteam.
Belangrijk werkdocument voor het Team FPF-zaken is het ‘Handboek Financieel Management in Crisissituaties’, dat
voor alle LNV-directies en diensten (ook de verzelfstandigde) geldt.
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3 Werkwijze LNV
3.1

Fasen en activiteiten

Bij crisismanagement worden fasen onderscheiden, corresponderend met het tijdsverloop van de (dreigende) crisis.
Fase
Normaal

Kenmerk/activiteit
Up-to-date houden draaiboeken en crisisbewustzijn.

Aandacht

Er zijn signalen dat een crisis dreigt/ een ernstig incident dient bestreden te
worden.
Bestrijden en beheersen van de crisis.
Afbouw crisisorganisatie, evalueren en aanpassen draaiboeken.

Crisis
Afbouw

In de crisisspecifieke draaiboeken is aangegeven welke gebeurtenis de overgang van de ene naar de andere fase
markeert.
In de volgende paragrafen worden de fasen kort uitgewerkt. Bij elke fase hoort een reeks activiteiten. In het
supplement is een lijst opgenomen met de belangrijkste activiteiten per fase (blz. 19), inclusief verantwoordelijke
functionaris.

3.1.1

Normale fase

In deze fase draait het vooral om het voorkomen van crisis (crisispreventie) en het voorbereiden op mogelijke
crisis (crisispreparatie). Daartoe worden ondermeer risico-analyses uitgevoerd, signaleringssystemen geoptimaliseerd,
hand- en draaiboeken actueel gehouden, relaties met crisispartners onderhouden en last but not least
medewerkers opgeleid en geoefend (zie voor dit laatste punt het supplement, blz. 29). Bureau Bestuursraad (BBR)
is verantwoordelijk voor de algemene voorbereiding op crisis.

3.1.2

Aandachtsfase

In deze fase duiden een melding of meldingen mogelijk op een (dreigende) crisis en draait het vooral om een
eventuele alarmering en opschaling. Het prille begin is de kritieke fase. Dan is het balanceren tussen tijd verliezen
of onnodig alarmeren. Hiertoe zijn duidelijke meldingsprotocollen aanwezig bij ondermeer VWA en AID. Als blijkt dat
de melding de voorbode is van een crisis wordt de crisisorganisatie geactiveerd en een DCC-LNV opgebouwd en
ingericht. Bij een acute crisis, bijvoorbeeld een besmetting van vee, gras en/of gewassen door een grote brand, is
er nauwelijks sprake van een aandachtsfase en gaat de crisisfase vrijwel direct in.

3.1.3

Crisisfase

De situatie kan zo ernstig (geworden) zijn, dat sprake is van een crisis, bijvoorbeeld een vastgestelde besmetting
van varkenspest. Het besluit tot opschaling van de aandachtsfase naar de crisisfase wordt uiteindelijk genomen
door de secretaris-generaal. Daartoe zijn criteria in de crisisspecifieke draaiboeken richtinggevend. In elke crisis
geeft de secretaris-generaal ambtelijk leiding aan de gehele LNV-crisisorganisatie.
Vervolgens draait het in deze fase met name om crisisbesluitvorming, sturing geven aan de
crisisbeheersingsorganisatie en crisiscommunicatie. Afhankelijk van de aard en omvang van de crisis zal in deze
fase worden besloten tot de bouw en inrichting van een RCC-LNV. Veelal neemt of nemen de uitvoerende
dienst(en) LNV daarbij de uitvoering van de bestrijding en beheersing van de crisis voor hun rekening (al of niet
aan de hand van te voren opgestelde draaiboeken), coördineert het RBT-LNV in het RCC-LNV de inzet van de
LNV-diensten in de regio en worden majeure beslissingen genomen of geaccordeerd in het DBT-LNV van het DCCLNV. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats volgens het zogenaamde BOB-model (eerst beeldvorming, dan
oordeelsvorming en tenslotte besluitvorming) aan de hand van situatierapporten (voor format zie het supplement,
blz. 30). Tenslotte is crisiscommunicatie een samenspel tussen DCT-LNV (landelijke focus), RCT-LNV (regionale
focus) en de voorlichters van de betrokken crisispartners.

3.1.4

Afbouwfase

In deze fase worden de structuren ontmanteld, heeft evaluatie plaats en worden de bij de crisis betrokken
medewerkers weer ingebed in de lijn-organisatie. In deze fase kunnen waardevolle lessen worden getrokken uit de
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opgedane ervaringen (in het supplement is een evaluatiechecklist opgenomen op blz. 31). Daarom moet worden
voorkomen dat medewerkers en leidinggevenden te snel worden teruggezogen in de reguliere lijn-organisatie. Een
correcte beleidsmatige, juridische, financiële, personele en facilitaire afbouw van DCC-LNV en RCC(‘s)-LNV en een
gedegen evaluatie staan in deze fase centraal.

3.2

Buitengewone omstandigheden

Wanneer sprake is van een ernstige maatschappelijke ontwrichting en normale wettelijke bevoegdheden niet meer
toereikend zijn, kan (bij Koninklijk Besluit op voordracht van de Minister-President) besloten worden tot het
afkondigen van de zogenaamde buitengewone situatie. Er kunnen dan allerlei noodwetten van kracht worden,
waarin speciale bevoegdheden geregeld zijn om het hoofd te bieden aan de buitengewone omstandigheden (onder
andere rantsoenering, distributie, vordering). Ook de minister van LNV kent een aantal noodbevoegdheden. Voor
een nadere uitwerking daarvan wordt verwezen naar de diverse draaiboeken.

3.3

Communicatie

In het ‘Handboek Communicatie bij Crises LNV’ is uitgewerkt hoe de communicatie voor, tijdens en na
crisissituaties zal worden aangepakt. Het handboek geeft een algemene invulling voor de aanpak van de
communicatie bij crisis. Per specifiek (beleids)draaiboek blijft een praktische vertaling noodzakelijk, die plaatsvindt
onder de verantwoordelijkheid van de beleidsdirecties. Het handboek geeft verder inzicht in verantwoordelijkheden,
taken, structuren en werkmodellen, en een overzicht van in te zetten communicatiemiddelen.

3.4

Financiëel management

Het ‘Handboek Financieel Management in Crisissituaties’ geeft voor de hiervoor genoemde fasen aan wat op het
gebied van financieel beheer de taken zijn voor de organisatieonderdelen van LNV en wie verantwoordelijk is. Het
handboek heeft tot doel de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitgaven en ontvangsten, die
met de crisisbestrijding samenhangen, te bevorderen en een voldoende basis te leggen voor een betrouwbare
informatievoorziening en verantwoording.
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4 Rol en positie LNV
Zoals hiervoor reeds gesteld kent LNV op een aantal beleidsterreinen eigenstandige bevoegdheden en
verplichtingen en wordt samen met betrokken organisaties een functionele keten gevormd. Naast vele functionele
ketens is er ook een algemene keten, die van de rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde. De
relatie tussen de ketens betreft meestal de relatie tussen de algemene keten enerzijds en de functionele keten
anderzijds. Afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: nationaal (tussen ministers) en regionaal
(veiligheidsregio).
Hierna wordt allereerst kort beschreven hoe de nationale afstemming plaats vindt (tussen ministers) om vervolgens
de regionale afstemming te beschrijven (veiligheidsregio). Afgesloten wordt met een beschrijving van de functionele
ketens waar het primaat bij LNV ligt en wordt kort aangestipt bij welke functionele ketens LNV een mogelijke rol
als crisispartner te vervullen heeft.

4.1

Nationale afstemming

Elk departement is op het eigen beleidsterrein verantwoordelijk voor het beheersen van een eventuele crisis, zoals
een overstroming (Ministerie van Verkeer & Waterstaat), een openbare-orde-probleem (BZK), of een uitbraak van
een dierziekte (LNV). De minister van BZK wordt daarbij, als coördinerend minister voor crisisbeheersing, door de
betrokken bewindspersoon geïnformeerd. Bij crises waarvoor één of twee ministeries verantwoordelijkheid dragen,
vindt uitvoering en coördinatie plaats door en vanuit de desbetreffende DCC(‘s). Communicatie en
informatievoorziening met de bestuurlijke kolom verloopt via de minister van BZK door tussenkomst van het
Nationaal CrisisCentrum (NCC), tenzij dat laatste in wetgeving anders is geregeld. Bij crisis met directe, ingrijpende
gevolgen voor beleidsterreinen van meerdere departementen volgt interdepartementale coördinatie. Deze
coördinatie wordt verzorgd door het NCC dat permanent is ondergebracht bij BZK.
Het NCC vervult de functie van interdepartementaal facilitair communicatiecentrum en knooppunt van en voor de
bestuurlijke informatievoorziening. De crisiscoördinator LNV is het vaste aanspreekpunt voor het NCC. Met het oog
op een snelle en adequate wederzijdse informatievoorziening kunnen tijdens een crisis door de betrokken
departementen ambtenaren als liaisons bij het NCC worden gestationeerd.
Indien een situatie vraagt om nationale coördinatie kan besloten worden tot het bijeenroepen van een Ambtelijk
Crisisoverleg (ACO), een Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) of uiteindelijk een Ministerieel Beleidsteam (MBT),
afhankelijk van de gewenste opschaling. Structuren en werkwijzen staan beschreven in het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming. Ook de specifieke afwijkingen bij een terroristische dreiging of crisis (aanslag) worden daarin
vermeld. In het supplement (blz. 24) is een schematisch overzicht opgenomen van de landelijke opschaling.

4.2

Regionale afstemming

In de algemene keten, die van rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde, wordt in veiligheidsregio’s
samengewerkt door brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en
gemeenten. Daarbij ligt het gezag bij de burgemeester en vindt coördinatie in de veiligheidsregio plaats. De
opschaling en coördinatie is vastgelegd in een ‘Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure’ (GRIP)
en kent vier niveaus. In GRIP 1 ligt de coördinatie bij het zogenaamde ‘Commando Plaats Incident’ (CoPI) onder
leiding van een leider CoPI. In GRIP 2 wordt daar een (regionaal) Operationeel Team (OT) onder leiding van de
operationeel leider aan toegevoegd. In GRIP 3 wordt er een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) aan toegevoegd en
zijn er meerdere gemeenten betrokken, dan wordt er gewerkt met een Regionaal Beleidsteam (RBT) veelal
voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio (een van de burgemeesters). In dat laatste geval wordt
gesproken van GRIP 4. In het supplement (blz. 24) is een schematisch overzicht opgenomen van de regionale
opschaling.
Zoals eerder gezegd kunnen crisis in functionele ketens gevolgen hebben voor de algemene keten. Zo kan een
dierziektebestrijding, die maatschappelijk gevoelig ligt, uiteindelijk leiden tot openbare orde problemen. In dat geval
moet er worden afgestemd tussen de ketens. Vanuit LNV is de coördinerend crisismanager (een van de
vestigingsdirecteuren van DRZ) hiervoor verantwoordelijk. Voor een adequate bestuurlijke en operationele
afstemming met de veiligheidsregio’s is een conceptmodel ‘early warning’ overeenkomst ontwikkeld, die in het
supplement is opgenomen (blz. 25).
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Wanneer meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) een
rol vervullen bij de landelijke coördinatie van de operationele inzet. Het LOCC is hier, namens het ministerie van
BZK, het landelijk aanspreekpunt voor.

4.3

Functionele ketens: primaat LNV

Hierna volgen in vogelvlucht de meest relevante crisis waarbij het primaat bij LNV ligt. De belangrijkste
bevoegdheden, maatregelen en eventuele crisispartners worden daarbij benoemd.

4.3.1

Dierziekte

Crisistype
Bevoegd gezag
(nationaal)
Soorten
maatregelen

(dreigende) Dierziekte
• minister LNV
• burgemeester (ten aanzien van de gevolgen voor de openbare orde en
veiligheid)
• eigen maatregelen houder van dieren
• bestrijdingsmaatregelen
• handhaving openbare orde en veiligheid

Het optreden door de overheid bij een dierziekte is gecentraliseerd: voorbehouden aan de minister van LNV en
voor enkele besluiten aan de Europese Commissie. Als sprake is van een zogenaamde zoönose4 kan er een
(omvangrijke) infectieziekte ontstaan bij de mens. In dergelijke gevallen vervult de Landelijke Coördinatiestructuur
Zoönose (LCZ) een belangrijke brugfunctie.
Wanneer de dierziektebestrijding gevolgen heeft voor de openbare orde en de openbare veiligheid is de
burgemeester bevoegd tot het treffen van maatregelen. Als LNV een maatregel van een burgemeester of voorzitter
van een veiligheidsregio onverantwoord acht, kan de Commissaris van de Koningin verzocht worden gebruik te
maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Tevens kan de minister van LNV de minister van BZK verzoeken in te
grijpen.

4.3.2

Voedselschaarste

Crisistype
Bevoegd gezag
(nationaal)
Soorten
maatregelen

(dreigende) Voedselschaarste
• minister LNV
• burgemeester (ten aanzien van de gevolgen voor de openbare orde en
veiligheid)
• maatregelen jegens bedrijven in de voedselketen
• maatregelen jegens de bevolking bij (dreigende) schaarste
• handhaving openbare orde en veiligheid

Het treffen van maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening is in beginsel belegd bij de nationale
overheid en bij de Europese Unie. De minister van LNV beschikt over vergaande noodbevoegdheden ten aanzien
van alle bedrijven die direct of indirect een bijdrage leveren aan de voedselketen. De minister kan ook
prijsmaatregelen vaststellen. De minister van LNV kan verder de algemene schaarstewetgeving toepassen:
maatregelen tot tegengaan van hamsteren en instellen van een rantsoenering. Gemeenten vervullen daarbij een
uitvoerende taak. Overigens betreft het hier veelal noodbevoegdheden voortvloeiend uit noodwetgeving waartoe een
afkondiging van de zogenaamde buitengewone situatie (bij Koninklijk Besluit op voordracht van de MinisterPresident) benodigd is.
De burgemeester kan uiteraard ook hier (zo nodig) maatregelen treffen ter handhaving van de openbare orde. Als
LNV een maatregel van een burgemeester of voorzitter van een veiligheidsregio onverantwoord acht, kan de
Commissaris van de Koningin verzocht worden in te grijpen. Tevens kan de minister van LNV de minister van BZK
verzoeken in te grijpen.

4 Ziekten of besmettingen die direct of indirect kunnen worden overgedragen van dieren op mensen
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4.3.3

Aantasting veiligheid diervoeders

Crisistype
Bevoegd gezag
(nationaal)
Soorten
maatregelen

Aantasting veiligheid diervoeders
• minister LNV
• eigen maatregelen exploitant bedrijf ten aanzien van diervoeders
• maatregelen jegens bedrijven ten aanzien van diervoeders

De Europese Commissie en de minister van LNV kunnen maatregelen treffen ten aanzien van diervoeders, zoals
het verbod producten te verspreiden en te gebruiken. Deze maatregelen kunnen zowel bij een bedreiging van de
kwaliteit worden getroffen, als bij (een dreigende) schaarste.

4.3.4

Plantenziekten

Crisistype
Bevoegd gezag
(nationaal)
Soorten
maatregelen

(dreigende) Plantenziekten
• minister LNV
• eigen maatregelen bedrijf/eigenaar ten aanzien van planten en/of plantaardige
producten
• maatregelen jegens bedrijven/eigenaren ten aanzien van planten en/of
plantaardige producten

De Europese commissie en de minister van LNV kunnen maatregelen treffen ten aanzien van planten(ziekten) en
plantaardige producten, zoals invoerverboden, uitroeiingsscenario’s en andere beschermende maatregelen. Eventuele
maatregelen kunnen niet alleen betrekking hebben op bedrijven maar ook op eigenaren (veelal gemeenten en/of
particulieren) van planten in groene ruimten. Bedrijven en/of eigenaren zijn gehouden de maatregelen uit te voeren
en daarmee de ziekte (mee) uit te roeien.

4.4

Functionele ketens: LNV crisispartner

Bij een aantal crisistypen heeft LNV mogelijk een rol als crisispartner te vervullen. Hierna worden ze voor enkele
relevante beleidsterreinen kort benoemd.

Milieu(-incident)
De minister van LNV heeft bij een milieu-incident een eigen bevoegdheid voor wat betreft dieren die worden
gehouden (zoals opstallen) en in het algemeen – ongeacht de oorzaak – eigen bevoegdheden ten aanzien van alle
handelingen in de voedselketen.

Kernongeval
De minister van LNV kan bij een kernongeval maatregelen treffen in het kader van de voedselveiligheid, zoals een
graasverbod, oogstverbod en/of vernietiging van de voeder- of voedselproducten.

Overstromingsgevaar
De minister van LNV kan bij overstromingsgevaar maatregelen treffen om de evacuatie van vee te faciliteren, het
toezicht op de opvang en afvoer van (dode) dieren te reguleren en de gevolgen van het overstromen van
agrarische gebieden te beperken.
LNV vervult ook een meer facilitaire rol in de crisisbeheersing vanwege de beschikking over, dan wel toegang tot,
omvangrijke infrastructuren op haar beleidsterreinen. Te denken valt onder andere aan het bevoorraden van
veehouderijen bij grootschalige uitval van energievoorzieningen of het minimaliseren van eventuele risico’s voor
dier- en plantgezondheid en voedselveiligheid bij een terroristische aanslag met chemische, biologische,
radiologische of nucleaire (CBRN) middelen.
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5 Supplement
blz.
Colofon
Organogram crisisorganisatie
Kernfuncties DCC-LNV
Korte beschrijving uitvoerende diensten van LNV
Overzicht activiteiten per crisisfase
Overzicht landelijke- en regionale opschaling
Conceptmodel ‘early warning’ overeenkomst LNV-Veiligheidsregio
Opleiden en oefenen
Formats
Checklist evaluatie
Lijst met afkortingen
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Colofon

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2501 EK Den Haag
Versiebeheer
Coördinator crisismanagement: Maarten Meurer Aarssen
m.p.a.meureraarssen@minlnv.nl, 070-3784457
Door Bestuursraad vastgestelde editie: vermeerdering cijfer vóór de punt.
Technische en redactionele wijzigingen: vermeerdering cijfer na de punt.
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2.0

31 oktober 2008

Peter te Velde (Directie Oost)
Hans Verkerk (Directie Kabinet)
Maarten Meurer Aarssen (BBR)

Publicatie & verspreiding
verspreiding
Gebruikers kunnen dit handboek downloaden vanaf LNV-Intranet. Het Intranet-exemplaar bevat
de recente redactionele en technische wijzigingen.
Na elke nieuwe vaststelling door de Bestuursraad draagt de Directeur BBR bovendien zorg voor
actieve verspreiding van dit handboek. Geadresseerden zijn:
alle directeuren
contactpersonen per directie
auteurs LNV draaiboeken
BZK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Verzendlijst voor dit Handboek

Ex.
Ex

Bewindslieden
Bestuursraad
Directeuren beleidsdirecties LNV
Directeuren stafdirecties LNV
Directeuren uitvoerende diensten (VWA: inspecteur-generaal)
CVI-Lelystad
WUR-Rikilt
Staatsbosbeheer
Contactpersonen crisismanagement LNV
Contactpersonen hand- en draaiboeken LNV
Nationaal Crisiscentrum
Leden Interdepartementaal overleg crisisbeheersing
Korps Landelijke Politiediensten
Provinciale Coördinatiecentra
Veiligheidsregio’s
Veiligheidsberaad
NVBR
RIVM

2
4
20
6
10
1
1
1
29
21
1
13
1
12
25
1
1
1
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Organogram
crisisorganisatie
LNV

Nationaal CrisisCentrum

Veiligheidsregio

DCC-LNV

RCC-LNV

Departementaal

Regionaal

Beleidsteam
(DBT-LNV)

Beleidsteam
(RBT-LNV)

Denkgroep lange
termijn

Bestuurlijke- en
operationele
afstemming
Veiligheidsregio
Klankbordgroep(en)
(getroffenen)

Regionaal

Departementaal
Beleidsondersteunend
team

Beleidsondersteunend
team

Departementaal
Communicatieteam

Regionaal
Communicatieteam

Departementaal
CCC-Team

Regionaal
Team FPF-zaken

Borgingsstaf

Crisis auditteam

Uitvoerende diensten LNV
Aansturing
Afstemming & info-uitwisseling
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Kernfuncties
DCC-LNV

De secretaris-generaal besluit tot de inrichting van een DCC-LNV en wijst een coördinerend
directeur (veelal de directeur van de meest betrokken directie) als Hoofd DCC-LNV aan. Het
hoofd DCC-LNV is verantwoordelijk voor de aansturing van alle organisatie-onderdelen binnen
het DCC-LNV en stelt voor de dagelijkse coördinatie daarvan coördinatoren aan. Zelf is het
hoofd DCC-LNV veelal voorzitter van het DBoT-LNV.
Het hoofd DCC-LNV stelt een plaatsvervangend hoofd aan (veelal een MT-lid van de
desbetreffende beleidsdirectie) die tevens de rol van procesmanager op zich neemt. De
procesmanager bewaakt de kwaliteit en voortgang van de (besluitvormings)processen in het
DCC-LNV. Daarnaast stelt het hoofd DCC-LNV een informatiemanager aan die de inkomende en
uitgaande informatiestromen van het DCC-LNV bewaakt. Voor deze beide functionarissen ligt
een nauwe samenwerking met de voorzitters van het DBoT, als beleidsvoorbereider en –
uitvoerder van het DBT-LNV) en het DCT-LNV voor de hand. Tot slot regelt het hoofd DCC-LNV
de benodigde secretariële ondersteuning voor verslaglegging van de vergaderingen binnen het
DCC-LNV.
Tenslotte volgt hier de indicatieve samenstelling van zowel DBT-LNV als DBoT-LNV.
DBT-LNV
Basisbezetting
Secretaris--generaal
Secretaris
DirecteurDirecteur-generaal
Directeur Communicatie
Coördinerend directeur
Coördinerend regiodirecteur
Coördinator crisismanagement
Medewerker secretariaat

Facultatief
•

Directeur(en) betrokken beleidsdirecties

•

Directeur(en) betrokken uitvoerende
diensten (VWA: inspecteur-generaal)

•

Betrokken regiodirecteur(en)

•

CCC (directeur EZ)

•

Liaison(s) andere departementen

DBoT-LNV
Basisbezetting
Coördinerend directeur
Coördinator crisismanagement
Procesmanager
Informatiemanager
Lid communicatieteam
Verbindingsmedewerker RCC
Medewerker secretariaat

Facultatief
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•

(Beleids)medewerkers betrokken
beleidsdirecties/uitvoerende diensten

•

Liaison(s) andere departementen

Korte
beschrijving
uitvoerende
diensten van
LNV

De meest relevante uitvoerende diensten van LNV worden hierna kort beschreven.
Voedsel en Waren Autoriteit
De VWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en de gezondheid van
dieren. Als het mis gaat is de VWA het centrale meldpunt voor consumenten, bedrijven,
laboratoria, maar ook voor de Europese Commissie en andere landen. Daartoe kent de VWA
ondermeer een Incident- en Crisiscentrum (VIC) zodat snel kan worden ingeschat hoe groot het
risico van een klacht of melding is en welke vervolgacties nodig zijn. Naar de producent, de
importeur, de handelaar, maar ook richting de consument. De ministers van LNV en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de opdrachtgevers van de VWA. Aan die ministers
brengt de VWA adviezen uit, die betrekking hebben op de effecten, kwaliteit en uitvoerbaarheid
van wet- en regelgeving, maar ook op de normstellingen voor de veiligheid van voedsel, waren
en dierziektes.
Algemene Inspectie Dienst
De AID is belast met de handhaving van de regels op het gebied van voedselveiligheid,
dierenwelzijn en natuurbescherming. Daartoe zet het AID de instrumenten controle en opsporing
in, wanneer zich een crisis voordoet, maar in de regel juist om dat te voorkomen. Daarbij
wordt intensief samengewerkt met andere inspectiediensten en handhavers. De AID beschikt
over een meldkamer, waar een LNV-alarmnummer is ondergebracht om signalen van een
(dreigende) crisis zo snel mogelijk door te kunnen geleiden.
Dienst Regelingen
De DR is een uitvoeringsorganisatie van Europese en nationale regelingen. Als Europees
betaalorgaan moet de DR nauwgezet kunnen verantwoorden wie, op basis waarvan, een
betaling heeft ontvangen. De DR kan snel en flexibel handelen en is facilitair ondersteuner bij
crisisbestrijding, ondermeer bij de bestrijding van dierziekten.
Plantenziektenkundige Dienst
De PD heeft als taak de plantgezondheid in teelt en groene ruimte te beschermen en te
bevorderen. Indien nodig stelt de PD uitroeiings- en beheersingsscenario’s op of complete
draaiboeken (bij grootschalige, complexe en/of politiek gevoelige acties) ter voorkoming van
verspreiding en overbrenging van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen (zogenaamde fytosanitaire maatregelen).
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Activiteiten
per fase

NORMALE FASE: crisispreventie
Actie
1

Optimaliseren van het signaleringssysteem (intern
en extern) en vergroten van de gevoeligheid voor
trendbreuken

2

Het laten uitvoeren van risico-analyses op de
betrokken beleidsterreinen

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
betrokken
 vestiging

directeuren
directeuren
Sectordirecties





NORMALE FASE: crisispreparatie
Initiatiefnemer en verantwoordelijk:

1

2

3

4

Actie

LNVLNV-centraal

Het laten verrichten van scenariostudies ten
behoeve van een effectieve en efficiënte aanpak in
geval van uitbreken van een crisis
Het ontwikkelen van beleidsmatige criteria op basis
waarvan beleidskeuzen tijdens een crisis kunnen
plaatsvinden (en verwerken in
draaiboeken/handboeken)
Ontwikkelen en uitvoeren opleidingsplan

betrokken
directeuren





betrokken
directeuren





coördinator
crisismanagement





betrokken
directeuren
betrokken
directeuren
betrokken
directeuren
directeur IFZ

 regiodirecteuren
 regiodirecteuren
 regiodirecteuren
 regiodirecteuren



betrokken
directeuren
coördinator
crisismanagement
directeur IFZ

 regiodirecteuren
 hoofden
bedrijfsbureau
 hoofden
bedrijfsbureau














5

Zorgdragen voor de geoefendheid van de eigen
directie
Reserveren personeel

6

Reserveren financiën

7

Voorradig en up to date houden voorzieningen
fysiek DCC-LNV en fysiek RCC-LNV

8

Onderhouden van externe crisis-relaties op het
terrein van crisismanagement
Jaarlijks controleren van de bereikbaarheid

9

10

Jaarlijks controleren van de toegankelijkheid van
het kantoor buiten kantoortijden

11

Actualisatie crisistelefoongids
(kleine adressengids)

directeur
BBR

12

Ontwikkelen en onderhouden databestand(en)
“Vragen en antwoorden” per crisis-type

13

Levend houden crisisorganisatie en
interdepartementale afstemming

directeur
communicatie
coördinator
crisismanagement

LNVLNVregionaal









NORMALE FASE: handboeken en draaiboeken
Actie
1
2

Ontwikkelen en up-to-date houden van juridisch
kader
Up-to-date houden van dit Handboek
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Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
directeur JZ


directeur BBR 



3
4
5
6

Ontwikkelen en up-to-date houden van LNV
draaiboeken
Ontwikkelen en up-to-date houden van ‘Handboek
Communicatie bij Crises LNV’
Ontwikkelen en up-to-date houden van Handboek
Financiële en Economische Zaken
Verwerken van conclusies van evaluaties en
leerpunten uit voorbije crises in draaiboeken etc.

betrokken
 regiodirecteuren
directeuren
directeur

communicatie
directeur FEZ 
betrokken
directeuren

 regiodirecteuren






AANDACHTSFASE: melding
Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal

Actie
Melding van een (dreigende) crisissituatie
doorgeven aan
secretaris-generaal
verantwoordelijk BBR-lid
verantwoordelijke beleidsdirecteur
regiodirecteur
directeur communicatie
coördinator crisismanagement
Besluitvorming t.a.v. vervolgacties
Aanwijzen en inlichten coördinerend directeur
(+plv), als hoofd DCC-LNV
(Voorlopig) aanwijzen en inlichten Concern
CrisisController DCC
Informeren Bewindslieden
Informeren alle betrokken directeuren over
genomen besluiten (wie is hoofd DCC-LNV?)
Informeren NCC

betrokken
directeur

 betrokken
directeur



secretarisgeneraal
secretarisgeneraal
secretarisgeneraal













secretarisgeneraal
secretarisgeneraal
coördinator
crisismanagement













AANDACHTSFASE: activeren crisis-organisatie
Actie
Instellen van het departementaal beleidsteam
Instellen van ondersteunende teams

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
secretaris

generaal
secretarisgeneraal

Instellen van het regionaal beleidsteam

Uitwerken van een overuren- en compensatieregeling voor alle LNV-crisismedewerkers
Zeker stellen van de continuïteit van aansturing
van de staande organisatie, voor het geval
daadwerkelijk crisis optreedt
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directeur FEZ
en directeur
P&O
alle
directeuren

 coördineren
d
crisismanag
er RCC
 coördineren
d
crisismanag
er RCC




 directeur
DRZ







AANDACHTSFASE: DCC-LNV inrichten

Besluit tot het inrichten van het DCC-LNV.
Aanwijzen van CCC (voorzover nog niet gebeurd)

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
secretaris

generaal

Leiding geven aan de inrichting van het DCC-LNV

directeur IFZ

Actie





AANDACHTSFASE: crisismanagement
Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
Actie

LNVLNV-centraal

Ontwikkelen van scenario’s;

hoofd DCCLNV
hoofd DCCLNV
hoofd DCCLNV

Contacten onderhouden met externe betrokkenen
In kaart brengen van de ontwikkelingen
Adviseren over opschalen naar crisisfase
Besluit nemen over opschalen naar crisisfase

hoofd DCCLNV
secretarisgeneraal

LNVLNVregionaal
 RBoT-LNV



 RBT-LNV



 RBoT-LNV











CRISISFASE: crisismanagement
Actie
Voorzover nog niet gebeurd in de aandachtsfase:
………
Aanwijzen en inlichten coördinerend regiomanager
RCC-LNV

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNV
LNV
LNVregionaal


secretarisgeneraal





Ambtelijk leiding geven aan de LNV crisisorganisatie

secretarisgeneraal



Zo nodig opschalen van de in de aandachtsfase
voorlopig ingestelde staven en teams

secretarisgeneraal

Instellen departementaal beleidsteam (DBT-LNV)

secretarisgeneraal
secretarisgeneraal

 coördineren
d Crisismanager
RCC-LNV
 coördineren
d Crisismanager
RCC-LNV





DBoT-LNV

 RBoT-LNV



secretarisgeneraal
directeuren





 directeur
DRZ









 directeur
DRZ
 directeur
DRZ




Instellen ondersteundende teams
Opstellen situatierapporten volgens afgesproken
frequentie
Adviseren Bewindslieden
informeren/briefing medewerkers eigen directie

Informeren NCC en interdepartementale afstemming coördinator
crisismanagement
Afstemming met EU, NAVO en andere
internationale organisaties
Afstemming met Landbouwvertegenwoordingen
Periodiek zorg en aandacht voor het welbevinden
van eigen medewerkers
Zo nodig organiseren psycho-sociale hulp voor
eigen medewerkers
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betrokken
directeuren
directeur IZ
directeuren
directeuren
i.o.m. CCC









CRISISFASE: RCC-LNV opbouwen en inrichten
Actie
Besluit tot het inrichten van één of meer RCC(‘s)LNV
Aanwijzen van CCC (voorzover nog niet gebeurd)
Aanwijzen van facilitymanager RCC-LNV; de
betrokken directies en diensten spreken (in overleg
met de CCC) met elkaar af welke (uitvoerende)
dienst de FPF-zaken coördineert
Leiding geven aan de inrichting van een RCC-LNV

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
secretaris

generaal
secretarisgeneraal
directeur IFZ

directeur IFZ





 regiodirecteur



 facilitymanager
RCC-LNV



AFBOUWFASE: ontmanteling & afbouw
Actie
Aanwijzen coördinator (en dus verantwoordelijke)
voor de externe “overall-evaluatie” van de voorbije
crisis
Regisseren van LNV-crisis-evaluatie

Initiatiefnemer en verantwoordelijk:
LNV--centraal
LNVLNV
LNVregionaal
secretaris

generaal
coördinator
crisismanagement
betrokken
directeuren





 vestigingdirecteuren
 vestigingdirecteuren
 vestigingdirecteuren



secretarisgeneraal
coörd.dir.
beleidsteam
betrokken
directeuren
directeur
communicatie
CCC

 vestigingdirecteuren



 vestigingdirecteuren




 facilitymanager
RCC-LNV



Het beëindigen van contracten

CCC



Het ontmantelen van het DCC-LNV en RCC-LNV en
voorzieningen treffen voor nakomende post en
telefoon
Financiële verantwoording en betalen van nota's

CCC

 Facilitymanager
RCC-LNV
 facilitymanager
RCC-LNV
 facilitymanager
RCC-LNV
 facilitymanager
RCC-LNV
 regiodirecteuren



Uitvoeren interne evaluatie ter lering
Evaluerend contact met doelgroepen en een
laatste informatieronde
Formeel opheffen van de staven, teams en andere
eenheden in de LNV crisis-organisatie
Afronden van contacten met andere
crisisorganisaties en diensten en bedanken van
deze diensten
Het opschonen van werkarchieven en het sluiten
en eventueel overdragen van dossiers
Evaluatie van de communicatie
Evaluatie van de facilitaire organisatie en inrichting
coördinatie-centra

secretarisgeneraal

CCC

Een slotbijeenkomst met degenen die in het
coördinatiecentrum gefunctioneerd hebben

hoofd DCCLNV
secretarisgeneraal

"Exit-gesprek" met elke medewerker en regelingen
over compensatie en verlof doornemen

betrokken
directeuren
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directeur
auditdienst
minister

 regiodirecteur





minister





door
secretarisgeneraal
aangewezen
directeur of
dienst
directeur JZ
betrokken
directeuren






 regiodirecteuren




Aandacht voor staande organisatie

directeuren

Audit-rapport opmaken
Afleggen van verantwoording over het gehele
proces centraal aan Staten-Generaal
Afleggen van verantwoording aan de Europese
Commissie
Een correcte (financiële) afhandeling van zaken
richting o.a. getroffenen

Intrekken van juridische regelingen
Valideren draaiboeken
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Landelijkeen regionale
opschaling

Landelijke opschaling

Ministerieel Beleidsteam
(MBT)
Vz. Minister BZK
Interdepartementaal
Beleidsteam (IBT)
Vz. Directeur Generaal
Veiligheid BZK
Ambtelijk Crisisoverleg
(ACO)
Vz. Hoofd NCC
Opschalingsniveaus 
Regionale opschaling

Regionaal
Beleidsteam (RBT)
Vz. Voorzitter
Veiligheidsregio
Gemeentelijk
Beleidsteam
(GBT)
Vz. Burgemeester
(Regioaal)
Operationeel Team
(OT)
Vz. Operationeel
Leider

(Regioaal)
Operationeel Team
(OT)
Vz. Operationeel
Leider

(Regioaal)
Operationeel Team
(OT)
Vz. Operationeel
Leider

Commando Plaats
Incident (CoPI)
Vz. Leider CoPI

Commando Plaats
Incident (CoPI)
Vz. Leider CoPI

Commando Plaats
Incident (CoPI)
Vz. Leider CoPI

Commando Plaats
Incident (CoPI)
Vz. Leider CoPI

GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4
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Conceptmodel ‘early
warning’
overeenkomst
LNV-VR
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Opleiding en
training

LNV gaat er vanuit dat succesvol optreden tijdens crisis niet alleen afhangt van de
persoonlijke capaciteiten van de crisismanagers. Belangrijke factoren zijn ook het functioneren
in teamverband en de wijze waarop de organisatie haar functioneren in crisistijd heeft
voorbereid. Bij dit laatste gaat het zowel om de voorbereiding in de vorm van bijvoorbeeld
draaiboeken en afgesproken procedures als om het bestaan van een reservoir van goed
getrainde mensen die de crisisorganisatie levend houden.
Opleiding en training voor crisismanagement dient op al deze niveau’s aan te sluiten, dat wil
zeggen dat er mogelijkheden moeten zijn om individuele vaardigheden te trainen,
mogelijkheden om teams te oefenen en mogelijkheden om te testen of de afgesproken
structuren, plannen en processen voldoen en binnen de organisatie gedragen worden.
In onderstaande figuur wordt de samenhang tussen deze niveaus aangegeven.

Organisatie
plannen en
procedures

• draagvlak creëren
• afspraken toetsen

op welke typen crises voorbereiden?
hoe organisatie levend houden?

crisis
Crisisteam
gemeenschappelijke
ervaring

welke specifieke
kwaliteiten en
vaardigheden?

Crisismanager
informatiestromen?
hoe vindt samenwerking plaats?
communicatie, taken en
verantwoordelijkheden?

oefeningen en
simulaties

kennis en
vaardigheden
opleiding, training

Het opleidings- en oefenprogramma LNV, dat elk jaar door het BBR wordt opgesteld kent een
groot aantal modules die aansluiten op het niveau van individu, team en organisatie en die
zijn gebaseerd op:
• inzicht krijgen in crisis en hoe de omgeving tegen crisis aankijkt (theorie, strategisch
communiceren)
•

herkennen van de start van een crisis (herkennen signalen)

•

samenwerking tijdens crisis (algemene teamtrainingen)

•

uitvoering geven aan crisisbeheersing (scenario-ontwikkeling, draaiboekoefeningen)

•

oefenen en testen: voldoet het ontwikkelde pakket t.a.v. organisatie, procedures,
samenwerking en communicatie (simulaties).

Gezien de dynamiek in de samenleving zal voortdurend nagedacht moeten worden of de
afgesproken procedures en plannen nog voldoen. Tegelijkertijd zal door functiewisselingen
continu geïnvesteerd moeten worden in individuele- en teamtrainingen. Het opleidingsplan
crisismanagement wordt daarom jaarlijks aangepast aan de wensen van organisatie en
individu.

29

Formats

Hierna volgen enkele voorbeelden van te gebruiken formats voor (start)vergadering, situatie
rapportage en logboek.

(Start)vergadering
1. Doel/status bijeenkomst
2. (Rol) aanwezigen
3. Beeldvorming
4. Oordeelsvorming
5. Besluiten/acties
6. Volgende vergadering
7. (bij elke volgende vergadering worden de besluiten/acties van de vorige vergadering ter
monitoring kort langsgelopen)

Situatie rapportage (SITRAP)
Van:
Aan:
Status: (bv. ter kennisname/-fiattering/-besluitvorming)
Huidige situatie

Datum/tijd:

Verwachte situatie
(Verwachte) knelpunten
(Voorgestelde) besluiten

Logboek van:
Tijd

Gesproken met:

Datum:
Actie/besluit:
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Overwegingen: (evt.)

Checklist
evaluatie

Het format hierna kan gebruikt worden voor een (interne) evaluatie van de (dreigende) crisis.
1.

Stel een beknopt feitenrelaas op aan de hand van de gebeurtenissen en daaropvolgende
acties en besluiten
Gebeurtenissen:
Acties/besluiten:

2.

Beoordeel het feitenrelaas en stel leerpunten op aan de hand van (in ieder geval) de
volgende processen:

Leerpunten:
•

Informatiemanagement: het doeltreffend
vergaren en verspreiden van relevante
Informatie

•

Crisisbesluitvorming: het nemen van
adequate beslissingen over te nemen
maatregelen op basis van op dat moment
bekende relevante informatie

•

Voorlichting en mediamanagement: het
efficiënt communiceren met de pers, het
publiek en de eigen organisatie

•

Procesbewaking: zorg dragen voor een
goed verloop van het crisismanagement

•

Netwerkmanagement: inzicht in en
onderhoud van het netwerk van partners
bij een crisis in de normale en
aandachtsfase, het doeltreffend
samenwerken met de netwerkpartners
tijdens de crisis

Verwerk de leerpunten in de huidige handhand- en draaiboeken en de te hanteren
procedures.
Verwerking: (welke aanpassing in welk handLeerpunten:
en/of draaiboek en/of procedure)
3.
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Lijst met
afkortingen

Afkorting
ACO
AID
BBR

Omschrijving
Ambtelijk Crisisoverleg
Algemene Inspectie Dienst
Bureau Bestuursraad

BO
BOB-model
BZK
3CT

Borgingsoverleg
Model van Beeld- , Oordeels- en Besluitvorming
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Concern Crisis Control Team

CBRN
CCC
CoPI
DBT-LNV

Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Middelen
Concern Crisis Controller
Commando Plaats Incident
Departementaal Beleidsteam LNV

DBoT-LNV
DCT-LNV
DCC-LNV
DR

Departementaal Beleidsondersteunend Team LNV
Departementaal Communicatie Team LNV
Departementaal Coördinatie Centrum LNV
Dienst Regelingen

DRZ
GHOR
GRIP
IBT

Directie Regionale Zaken
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
Interdepartementaal Beleidsteam

IFZ
LCZ
LNV
LOCC

Informatiebeleid en Facilitaire Zaken
Landelijke Coördinatiestructuur Zoönose
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

MBT
MT
NCC
PD

Ministerieel Beleidsteam
Management
Nationaal CrisisCentrum (voorheen: Nationaal Coördinatie Centrum)
Plantenziektenkundige Dienst

RCC-LNV
RBT-LNV
RBoT-LNV
RCT-LNV

Regionaal Coördinatie Centrum LNV
Regionaal Beleidsteam LNV
Regionaal Beleidsondersteunend Team LNV
Regionaal Communicatie Team LNV

VIC
VR
V&W
VWA

VWA Incident- en Crisiscentrum
Veiligheidsregio
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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