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De afbeelding op de voorpagina geeft één van de ondergelopen straten in de wijk 

Saliňia te Willemstad weer, na de passage van de tropische storm Tomas (november 

2010). In deze wijk is een belangrijk deel van de lokale middenstand gevestigd. Het 

vormt het economisch hart van het eiland. Na de passage van Tomas stond de gehele 

wijk onder water. In hoofdstuk vier van deze masterthesis wordt de passage van 

Tomas besproken. 
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Voorwoord  
 

Algemeen. Voor u ligt een scriptie waarin de rampenbestrijdingsorganisatie Curaçao 

centraal staat. De rampenbestrijdingsorganisatie Curaçao is interessant om te 

onderzoeken, aangezien elementen zoals veiligheidsstructuur en organisatiecultuur 

een belangrijke rol spelen. Primair zal ik me in deze studie richten op het element 

structuur en op het organisatieaspect van de rampenbestrijdingsorganisatie te 

Curaçao. De samenhang van de rampenbestrijdingsorganisatie met de operationele 

eenheden van de kustwacht en defensie in het Caribisch gebied is van essentieel 

belang. Deze samenhang is het best te vergelijken met de Romeinse god Janus. Het 

zijn twee gezichtsvelden, soms met totaal verschillende visies. Echter ze kunnen niet 

zonder elkaar. Immers het geheel der gezichten staat uiteindelijk voor ‘de kwaliteit’ 

van de rampenbestrijding. Dit spreekt mij bijzonder aan vanuit de Management of 

Crisis and Public-order Management (MCPM)-opleiding die ik nu volg.  

 

Kader. Deze scriptie is geschreven in het kader van het afstuderen voor de MCPM-

opleiding 2011/2012. Als auteur heb ik twee opdrachten: inzicht geven in een 

praktijksituatie bij defensie en aantonen van verworven theoretische kennis op het 

gebied van crisis and public-order-management.  

Deze scriptie is dan ook voor twee doelgroepen geschreven. Enerzijds voor de 

managers van defensie (zie examenreglement, p.17) die zich bezig houden met 

Caribische vraagstukken en anderzijds voor de docenten van de MCPM-opleiding. Om 

aan de wensen van de defensiemanagers te voldoen, dien ik mij specifiek te richten op 

de kustwacht en defensie in het Caribisch gebied. Voor de docenten van de MCPM-

opleiding wordt het onderwerp van rampenbestrijding te Curaçao uiteengezet aan de 

hand van diverse theorieën en beschouwingen.  

 

Dankwoord. Navolgende personen wil ik bedanken voor de ondersteuning tijdens het 

schrijven van deze scriptie. Mijn interne begeleider mr. F. Cools bedank ik voor zowel 

de sturing met betrekking tot het onderwerp als het bevorderen van de voortgang van 

de scriptie. Natuurlijk bedank ik mijn externe begeleider KTZ b.d. drs. W.F. Visée. Hij 

heeft als mentor een belangrijke rol vervuld tijdens de afstudeerfase. Zijn jarenlange 

theoretische en praktische ervaring op diverse defensie gebieden en deskundigheid op 

het gebied van de bestuurskunde vormde een onuitputtelijke bron van inspiratie en 

informatie. Ook wil ik Arjen Ligtvoet van “Tekstridder” bedanken voor de uitgebreide 

sessies, zodat de masterthesis een tekstueel en structureel juist geheel is geworden. 

Tenslotte wil ik natuurlijk ook mijn vrouw Linda bedanken voor haar continue 

ondersteuning. Telkens weer wist zij op het juiste moment het bijna spirituele geduld 

op te brengen als ik weer een “wetenschappelijke opleving” had op het verkeerde 

moment en op de verkeerde plaats. 

 

P.M. Wildenberg 

Apeldoorn, 30 oktober 2012  
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Managementsamenvatting 

 

Aanleiding. Curaçao, 2 november 2010, de tropische storm Tomas passeert ten 

noorden van het eiland. Noodweer veroorzaakt grote wateroverlast. Twee mensen 

komen om het leven. In enkele uren valt 265 millimeter neerslag. Het wegennet is 

onbegaanbaar, huizen lopen onder water en op grote delen van het eiland valt de 

stroom uit.  

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied en 

eenheden van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied verlenen direct 

en grootschalig ondersteuning aan de civiele autoriteiten (Karen Gelijns, 2010). 

 

Hoofdvraag. De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe is de rampenbestrijdings-

organisatie Curaçao georganiseerd en is verandering wenselijk en mogelijk?  

 

Doelstelling. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van varianten ter 

optimalisatie van de rampenbestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisis-

beheersingsorganisatie op Curaçao. Centraal hierbij staat een verbeterde 

ondersteuning van de civiele autoriteiten en de netwerkpartners in de rampen-

bestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie. 

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden en het doel te bereiken zijn de navolgende 

deelvragen opgesteld: 

 

1. hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd; 

2. welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao; 

3. welke rol spelen kustwacht en defensie in het kader van de 

rampenbestrijding; 

4. welke varianten ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie zijn er en welke is de beste? 

 

Conclusies. Op basis van een beschouwing van hoe de Curaçaose rampenbestrijdings-

organisatie formeel is georganiseerd, valt het onderstaande te concluderen: 

Het rampenplan van Curaçao is niet meer actueel. Het dateert van januari 2005. Dit is 

van voor de nieuwe staatkundige verhoudingen.  

Tevens kan worden geconcludeerd dat er geen verschil is tussen het strategische 

niveau en het tactische niveau binnen de rampenbestrijdingsorganisatie.  

 

Op basis van een beschouwing van de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk, 

valt het onderstaande te concluderen: 

Er is een kleiner “beleids-partnerteam” om de minister-president en de nationale 

rampencoördinator, als initiators van het rampenbestrijdingsnetwerk, ontstaan.  

Ook heeft een verdergaande bundeling van diensten onder specifieke schakel-

functionarissen plaatsgevonden. Deze schakels participeren als partners in het 

netwerk.  

Tevens vertoont het ontstane “beleids-partnerteam” in het netwerkmodel op 

hoofdlijnen een overeenkomst met een Nederlandse beleidsteam.  
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Op basis van een beschouwing van de rol die kustwacht en defensie spelen in de 

rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk, valt het onderstaande te concluderen: 

Er heeft voor de kustwacht en defensie een verschuiving plaatsgevonden van de 

formele rol van liaison naar een actief anticiperende rol als partner/schakel binnen het 

netwerk. 

Dit komt door de ervaring van de plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het 

Caribisch Gebied, het hoofd redding & coördinatie van de kustwacht en het hoofd 

operaties van defensie op het gebied van calamiteitenmanagement. Deze verschuiving 

kon mede plaatsvinden door de veerkrachtige rampenbestrijdingscapaciteiten op 

diverse vlakken van hun organisaties.  

 

Aanbevelingen. Op basis van een beschouwing van een toekomstige variant van de 

rampenbestrijdingsorganisatie, kan als belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek 

worden geformuleerd:  

 

Het is aan te bevelen om de kustwacht als toekomstige netwerkpartner in de 

rampenbestrijdingsorganisatie te laten participeren.  

 

Door te overwegen om de kustwacht in de rampenstaf plaats te laten nemen, kan 

zowel een optimalisatie op het gebied van coördinatie en aansturing als op het gebied 

van proces- / projectmanagement plaats vinden in de rampenbestrijding. 

 

De andere aanbevelingen zijn: 

 

 het overwegen om de kustwacht, als lokale civiele Caribische-organisatie, het 

knooppunt te laten vormen voor het lokale rampeninformatiemanagement; 

 Het overwegen om de ondersteuning bij het handhaven van de openbare orde 

door de Koninklijke Marechaussee te laten overnemen. Deze taak is nu bij 

CZMCARIB belegd; 

 Het overwegen om de kustwacht de linking-pin functie voor defensie te laten 

vervullen in de rampenbestrijdingsorganisatie; 

 het toevoegen van een bestaand informatiemanagementsysteem aan de 

rampenbestrijdingsorganisatie, zodat op duidelijke en eenduidige wijze het 

schadebeeld en de informatie uit alle deelprocessen van de rampenbestrijding  

in kaart kunnen worden gebracht; 

 het onderzoeken of de landelijke rampenbestrijding vanuit logistiek oogpunt in 

de toekomst wellicht beter vanuit het kustwachtcentrum te Curaçao kan 

worden georganiseerd; 

 het overwegen om collectieve trainingen te organiseren voor de 

rampenorganisatie ter verbetering van de communicatie; 

 op andere niveaus binnen de rampenbestrijdingsorganisatie ook liaisons van 

defensie in te zetten (bijvoorbeeld bij GGD-organisatie). 

 

Deze aanbevelingen kunnen een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de 

rampenbestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisisbeheersingsorganisatie op 

Curaçao. 

 

Bovendien kan op deze wijze “de kustwacht als nieuwe netwerkpartner met defensie 

als betrouwbare achtervang” opereren. 
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1. Inleiding   
 

       

1.1. Inleiding tot probleemstelling   

Curaçao, 2 november 2010, de tropische storm Tomas passeert ten noorden van het 

eiland. Noodweer veroorzaakt grote wateroverlast. Twee mensen komen om het 

leven. In enkele uren valt 265 millimeter neerslag. Het wegennet is onbegaanbaar, 

huizen lopen onder water en op grote delen van het eiland valt de stroom uit.  

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (KWCARIB; 

in het vervolg zal de term kustwacht worden gebruikt) en eenheden van de 

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB; in het vervolg zal de 

term defensie worden gebruikt) verlenen direct en grootschalig ondersteuning aan de 

civiele autoriteiten. 

De kustwachthelikopter brengt, in het kader van de gerichte hulpverlening, een groot 

deel van de schade in kaart. Voor de kust voeren de kustwachtcutter Jaguar en super-

RHIB`s (snelle motorboten) search and rescue patrouilles uit (zie bijlage C).  

Op verzoek van de gouverneur van Curaçao (zie bijlage C) zijn de militairen op 

verschillende plekken aan de slag gegaan. Zij helpen met opruimwerkzaamheden, het 

beveiligen van objecten, het handhaven van wegafzettingen en het assisteren van de 

lokale politie. Een landmacht compagnie (zie bijlage C) wordt ingezet voor het 

beveiligen van kwetsbare gebouwen en bij het opzetten en handhaven van 

wegafzettingen. De Antilliaanse Militie1 voert opruimwerkzaamheden uit bij een lokale 

school. Tevens pompen deze miliciens verschillende ondergelopen gebouwen in het 

centrum, zoals het Curaçao Museum, leeg. Ook is de ziekenboeg op Marinebasis 

Parera paraat om slachtoffers op te vangen (Karen Gelijns, 2010).  

Bovenstaande is een kort relaas hoe de kustwacht operationeel invulling geeft aan 

haar dienstverlenende taken bij een passage van een tropische storm of orkaan. De 

taken van de kustwacht zijn:  

1. het opsporen van drugs, uitvoeren van grensbewaking en douanetoezicht op 

zee, toezicht houden op de veilige scheepvaart en uitvoeren van milieu- en 

visserijtoezicht; 

2. het verlenen van diensten: continue bezetting redding- en coördinatie-

centrum, afhandelen van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsradio-

communicatie, Search and Rescue (SAR) en het ondersteunen van maritieme 

rampenplannen.  

(Kustwacht, 2009, p.17) 

  

                                                
1 Antilliaanse dienstplichtingen van zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden, die een militaire 
& civiele vakopleiding krijgen te Curaçao (zie bijlage C). 
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Tevens geeft het aan hoe defensie operationeel invulling geeft aan haar derde 

hoofdtaak in het Caribisch gebied. Defensie heeft drie hoofdtaken:  

1. het beschermen van de integriteit van het eigen en het 

bondgenootschappelijke grondgebied, met inbegrip van het Koninkrijk der 

Nederlanden in het Caribisch Gebied; 

2. het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit; 

3. het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 

rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.  

(artikel 97 van de Grondwet, zie bijlage C). 

Echter hoe ging het er op tactisch en strategisch niveau aan toe bij de rampen-

bestrijdingsorganisatie op Curaçao? Gaf het civiele rampencoördinatiecentrum 

structureel de juiste invulling aan de rampenbestrijding bij de passage van de 

tropische storm? Was de civiel-militaire samenwerking op tactisch en strategisch 

niveau optimaal?  

Op 13 september 2011 zegt de gouverneur van Curaçao in zijn openingsrede van het 

Statenjaar 2011-2012 het volgende:  

“…..De gevolgen van de tropische storm Tomas vorig jaar en de navolgende 

lange periode van regelmatige regenval zijn nog steeds merkbaar en hebben 

veel infrastructurele knelpunten zichtbaar gemaakt. De regering zal blijven 

streven naar een optimale en efficiënte bewaking van de veiligheid en het welzijn 

van de samenleving tegen slechtweersituaties en in het bijzonder maatschappij 

ontwrichtende weersystemen, zoals tropische stormen en orkanen. Hiertoe zal 

ook de rampenbestrijdingsorganisatie worden gemoderniseerd …” 

De belangstelling voor de werkwijze van rampenbestrijdingsorganisatie bij de passage 

van de tropische storm Tomas, de wijze waarop kustwacht en defensie op tactisch en 

strategisch niveau ondersteuning verleende aan de rampenbestrijdingsorganisatie en 

ten slotte het citaat uit de openingsrede van het Statenjaar door de gouverneur van 

Curaçao vormden de aanleiding voor deze masterthesis met de navolgende 

hoofdvraag. 

 

 

1.2. Hoofdvraag of probleemstelling 

Hoe is de rampenbestrijdingsorganisatie Curaçao georganiseerd en is verandering 

wenselijk en mogelijk? 

 

1.3. Hypothese 

 

De daadwerkelijke civiel-militaire samenwerking in het kader van rampenbestrijding is 

niet conform de taakstelling van defensie in het Caribisch gebied. 
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1.4. Doelstelling  

 

Het doel van deze studie is het onderzoeken van varianten ter optimalisatie van de 

rampenbestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisisbeheersingsorganisatie op 

Curaçao.  

 

Centraal hierbij staat een verbeterde ondersteuning van de civiele autoriteiten en de 

netwerkpartners in de rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie.  

 

 

1.5. Te beschouwen casus 

 

Als te beschouwen casus zal de passage van de tropische storm Tomas op 2 november 

2010 een prominente rol spelen. Dit aangezien Tomas de meest recente en 

krachtigste tropische storm was, die de meeste schade heeft aangericht op Curaçao. 

In hoofdstuk vier en in bijlage D worden nog een aantal recente orkanen of tropische 

stormen beschouwd en de gevolgen daarvan voor het land Curaçao bezien.  

 

 

1.6. Deelvragen 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn onderstaande deelvragen opgesteld: 

 

1. hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd; 

2. welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao; 

3. welke rol spelen kustwacht en defensie in het kader van de 

rampenbestrijding; 

4. welke varianten ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie zijn er en welke is de beste? 

 

 

1.7. Onderzoeksmethoden en –technieken 

 

De deelvragen zullen worden beantwoord door enerzijds diverse bronnen te 

bestuderen en door key-functionarissen binnen de rampenbestrijding te raadplegen. 

Anderzijds zal antwoord op de deelvragen worden verkregen door beschouwingen uit 

te voeren met specifieke onderzoeksmethoden en –technieken. In volgorde van 

deelvragen betreft het de onderstaande methoden en –technieken: 

 

1. met behulp van een netwerkanalyse kan de organisatie van de Curaçaose 

rampenbestrijding worden geanalyseerd; 

2. door de netwerkanalyse van de organisatie van de Curaçaose rampen-

bestrijding (deelvraag 1) te positioneren tegenover die van de rampen-

bestrijdingsorganisatie ten tijde van de passage van de tropische storm 

Tomas, kunnen de veranderingen van de laatste jaren zichtbaar worden 

gemaakt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van bronnenonderzoek en zullen 

key-functionarissen binnen de rampenbestrijding worden geraadpleegd; 
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3. de rol die de kustwacht en defensie spelen in het kader van rampenbestrijding 

kan worden verduidelijkt door een netwerkanalyse te maken van rampen-

bestrijdingsorganisatie ten tijde van de passage van Tomas; 

4. met behulp van het “Plus, Min en interessant om te zien/nader onderzoek 

vereist model” (Visée, 1998) kunnen tevens alternatieven of mogelijkheden 

ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie in kaart worden 

gebracht. De input hiervoor zal komen uit het bronnenonderzoek en door het 

raadplegen van key-functionarissen binnen de rampenbestrijding. 

 Met een netwerkanalyse zal ten slotte de beste variant voor de ondersteuning 

van de rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie worden 

gepresenteerd. 

 

  

1.8. Leeswijzer 

 

De opbouw van de masterthesis is als volgt. In dit inleidende hoofdstuk wordt het 

onderzoeksonderwerp verkent.  

Hoofdstuk twee, het theoretisch kader van deze studie, bestaat uit literatuur-onder-

zoek, onderzoek naar theorieën relevant voor deze masterthesis. Deze theoretische 

fundering wordt in hoofdstuk drie geoperationaliseerd.  

In hoofdstuk drie worden onderzoeksmethoden en –technieken behandeld waarmee 

de beschouwingen in de hoofdstukken vijf, zes en zeven plaats zullen vinden. 

Voordat deze beschouwingen plaatsvinden, zal eerst in hoofdstuk vier de casus van de 

meest recente en krachtige tropische storm Tomas en het meteorologische kader 

worden behandeld.  

In hoofdstuk vijf wordt beschreven hoe de formele Curaçaose rampenbestrijdings-

organisatie is georganiseerd. Ook zal in dit hoofdstuk de rol die de diverse partners 

spelen in het kader van rampenbestrijding worden behandeld. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een beschouwing van de formele rampenbestrijdingsorganisatie. Dit 

geschiedt met een netwerkanalyse. De netwerkanalyse uit dit hoofdstuk vormt de 0-

variant voor de ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door de 

kustwacht en defensie. 

Na de beschouwing van de formele organisatie in hoofdstuk vijf zal in hoofdstuk zes 

de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk worden behandeld. Ten 

eerste zullen de taken en organisatie van de kustwacht en defensie worden behandeld 

en de rol die zij spelen in het kader van rampenbestrijding. Vervolgens zal een 

beschouwing van de huidige, daadwerkelijke rampenbestrijdingsorganisatie 

plaatsvinden. Dit geschiedt met een netwerkanalyse. De netwerkanalyse uit dit 

hoofdstuk vormt de praktische variant voor de ondersteuning van de 

rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie. 

In hoofdstuk zeven vindt de optimalisatie van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie plaats. De netwerkanalyse uit dit hoofdstuk vormt de 

mogelijk toekomstige variant voor de ondersteuning van de rampenbestrijdings-

organisatie door de kustwacht en defensie. 

In hoofdstuk acht vindt de beantwoording van de hoofdvraag en de hieruit 

voortkomende deelvragen plaats. Dit in de vorm van: conclusies en aanbevelingen.  

Ten slotte vindt in hoofdstuk negen door middel van een reflectie op het onderzoek de 

discussie plaats. 
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2. Theoretisch kader       

  

2.1. Inleiding  

 

Theorieën vormen de fundering voor de gekozen onderzoeksmethoden en –technieken 

waarmee een onderzoek plaats gaat vinden. Bij de theorieën die in dit onderzoek 

worden behandeld, staat één motto centraal: 

 

Crisismanagement is netwerkmanagement 

    

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Departementaal Coördinatiecentrum 

Crisisbeheersing, 2005, p.3) 

 

Dit motto zal worden onderbouwd in de volgende paragraaf. Tevens zal een juiste 

onderzoeksmethode worden behandeld voor dit onderzoek.  

 

 

2.2. Crisismanagement is netwerkmanagement 

 

Waarom is crisismanagement netwerkmanagement? In onderstaand citaat wordt dit 

kort en kernachtig onderbouwd:  

 

Het managen van calamiteiten en grootschalig optreden vereist intensieve 

samenwerking, ook politiek-bestuurlijk, tussen veel actoren. Bovendien is er 

veel in beweging. De sector zelf verandert, maar ook de omgeving van de 

sector, maatschappelijk, politiek en bestuurlijk, is hoog dynamisch. 

Deze samenwerkings- en veranderingsprocessen spelen zich af in netwerken 

van onderling afhankelijke partijen. Partijen die ieder hun eigen verlangens, 

eigen belangen en percepties hebben. Deze partijen werken soms mee, maar 

soms ook niet of hoogstens halfslachtig. Dan blokkeren, frustreren of vertragen 

zij het proces. Zo rijst het beeld van een netwerkwerk van partijen die 

onderling afhankelijk zijn van elkaar bij het realiseren van beleid en van 

projecten. Ieder van deze partijen probeert zijn doelen te realiseren en heeft 

daarvoor de medewerking van andere partijen nodig. 

 

Politie, brandweer, defensie, GHOR en gemeenten spelen elk hun rol in deze 

netwerken. Het standaard repertoire van deze professionals voor 

probleemoplossing – problemen goed structureren, projectmatig werken – blijkt 

totaal niet effectief in deze context. Belangrijk voor succesvol opereren is het 

besef dat zij steun behoeven van elkaar en ook van andere partijen om zaken 

voor elkaar te krijgen om hun doelen te realiseren.  

In dit “spel” van partijen die zich onderling afhankelijk weten van elkaar, 

domineren onderhandelingsprocessen waarin partijen geven en nemen en 

waaruit veelal complexe afspraken voortkomen 

(De Bruijn, H., Ten Heuvelhof, E., In ’t veld, R. (in Raaijmakers, N., 2012)). 
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Kortom: ken uw partners zodat u onder crisisomstandigheden weet met wie u te 

maken krijgt en elkaar snel weet te vinden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

2005, p.3).  

Op basis van bovenstaande citaten kan worden geconcludeerd dat crisismanagement 

netwerkmanagement is. 

 

Aangezien de essentie van deze studie is: het onderzoeken van de rampen-

bestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisisbeheersingsorganisatie op Curaçao, 

dient nu een juiste onderzoeksmethode te worden gevonden om deze organisatie 

vanuit netwerk-perspectief te onderzoeken. 

Post, J., Bosland, G.J., et al. (2007) stelden:  

 

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van het netwerk waarin de 

veiligheidsregio Zeeland opereert en de verschillende belangen die hierin een 

rol spelen, is het van belang een netwerkanalyse uit te voeren (p.3). 

 

Bovenstaande auteurs geven aan dat een netwerkanalyse een juiste onderzoeks-

methode is om een organisatie op het gebied van calamiteiten- en crisisbeheersing te 

beschouwen. Hiervoor zijn drie redenen te benoemen: 

Ten eerste is het met deze methode mogelijk om duidelijk de diverse actoren met 

verschillende belangen, die voor de realisatie van hun doelstellingen van elkaar 

afhankelijk zijn, in kaart te brengen. De actoren zijn onderverdeeld in: 

initiatiefnemers, partners, schakels, leveranciers en gebruikers (zie bijlage F).  

Ten tweede kan deze methode helder de onderlinge banden en differentiaties tussen 

de diverse actoren aangeven en analyseren. Zo kan de analyse aangeven of er 

aanleiding is tot het leggen van contacten met andere betrokkenen of tot het zoeken 

naar schakels die de partners kunnen ontlasten. 

Ten derde verheldert de analyse de positie van de diverse actoren binnen het netwerk 

(Zaalmink et al., 2007). 

Deze drie redenen vormen de motivatie waarom in dit onderzoek de netwerkanalyse 

als onderzoeksmethode wordt gebruikt. 

 

Nu zullen de fundamentele theorieën voor de gekozen onderzoeksmethode worden 

behandeld. Als eerste theorie zal besluitvorming conform een netwerk-of 

procesbenadering en volgens een hiërarchische-of projectachtige benadering worden 

behandeld. Vervolgens worden netwerkmanagement en het ontstaan van netwerken 

behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over 

informatiemanagement en over hiërarchische interventies in netwerkorganisatie. 

 

 

2.3. Besluitvorming  

 

In deze paragraaf wordt besluitvorming conform een netwerk-of procesbenadering en 

volgens een hiërarchische-of projectbenadering behandeld. 

De Bruijn en Ten Heuvelhof (2007, p.141) schetsen duidelijke verschillen tussen deze 

twee benaderingen. In het onderstaande schema zijn deze verschillen in hoofdlijnen 

aangegeven (De Bruijn et al., 2007, p.35). 
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netwerk  hiërarchie  

onregelmatig en geen duidelijke 

opeenvolging van activiteiten 

regelmatig en volgtijdelijk 

ronden fasen 

actoren treden in en uit actoren zijn stabiel 

meer arena’s, geen geïsoleerd begin en 

eindpunt 

één arena, proces heeft duidelijk begin en 

eindpunt 

inhoud probleem verschuift inhoud probleem stabiel 

prikkel om problematiek als ongestructureerd 

te beschouwen 

prikkel om problematiek als gestructureerd te 

beschouwen 

meebewegen en onvoorspelbaar consistentie en voorspelbaar 

 

Tabel 1  Vergelijking besluitvorming in netwerk en hiërarchie 

 Bron: De Bruijn et al. 2007, p.35 

Besluitvorming in netwerken is niet regelmatig en lineair van aard. Besluitvorming in 

netwerken gebeurd in een proces dat in rondes verloopt, waarbij de actoren het 

vergroten van het eigen belang centraal hebben staan (De Bruijn et al. 2007, p.36). 

Om beter inzit te krijgen in dit proces is het noodzakelijk om eerst het begrip netwerk 

en netwerkmanagement nader te belichten. Dit gebeurt in de volgende paragraaf. 

 

 

2.4. Netwerkmanagement 

 

Wat is nu eigenlijk een netwerk? De Bruijn en Ten Heuvelhof (2007, p.1) definiëren 

het als volgt:  

 

een aantal actoren met verschillende belangen, die voor de realisatie van hun 

doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn.  

 

Netwerkmanagement beperkt zich niet alleen tot organisaties die op zichzelf een 

netwerkstructuur kennen, zoals veelal commerciële, consultancyachtige organisaties 

(Post, J., Bosland, G.J., et al., 2007, p.6). Interessanter zijn juist de netwerken die 

bestaan uit verschillende zelfstandige organisaties. Dit aangezien de besluitvorming 

binnen zo’n extern netwerk doorgaans een moeizaam proces is. Dit komt door het 

grote aantal organisaties dat betrokken is met elk hun eigen belangen en hun 

onderlinge interdependenties.  

Hoe kunnen deze externe netwerken nu doeltreffend opereren? Voordat antwoord 

wordt geven op deze vraag zal eerst in de volgende paragraaf het begrip netwerk 

nader worden geduid. Vervolgens zullen in de paragrafen informatiemanagement en 

hiërarchische interventies in netwerkorganisatie doeltreffende netwerkmethodieken 

worden beschreven. 
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2.5. Ontstaan van netwerken 

 

Het denken in netwerken valt te beschouwen als een reactie op een diverse 

maatschappelijke ontwikkelingen:  

 

 toenemende professionalisering; 

 globalisering; 

 vervlechting van publieke en private sector; 

 informatietechnologie. 

 

(De Bruijn et al., 2007) 

 

Netwerken zijn ontstaan door de toenemende professionalisering. Organisaties dienen 

steeds meer complexere taken uit te voeren. Dit vereist meer kennis en ervaring van 

werknemers. Hierdoor nemen de mogelijkheden om werknemers van bovenaf aan te 

sturen af. Werknemers hebben als professionals een belangrijkere rol binnen een 

organisatie verkregen. Echter naarmate dit proces van professionalisering toeneemt, 

zullen organisaties ook fragmenteren. Vervolgens zullen deze organisaties elkaar in 

interdependente netwerken weer treffen (De Bruijn et al, 2007 p.7). 

 

Door de globalisering ontstaan tevens netwerken. Door de opkomst van nieuwe 

economische machten (BRIC-landen), de internationale strijd tegen terrorisme en de 

voortgang van de informatie- en communicatie technologie verliezen bestaande 

grenzen en geografische afstanden hun betekenis. Veel processen overstijgen het 

nationale niveau en vergen samenwerking tussen verschillende actoren in het 

internationale systeem. 

 

Netwerken ontstaan ook door verschuivingen tussen de private en publieke sector. 

Veel van oorspronkelijk publieke taken worden in toenemende mate privaat uitgevoerd 

waarbij de overheden als toezichthouder optreden (zoals NUTS-bedrijven). Deze 

private organisaties kenmerken zich door wederzijdse afhankelijkheden en 

afhankelijkheden ten opzichte van de toezichthouder (overheid). 

 

Ten slotte ontstaan netwerken door de opkomst van de informatietechnologie en 

digitalisering van werkprocessen. Diensten kunnen hierdoor op meerdere wijzen 

worden ondersteund en aangeboden. Zo vervagen bestaande afgebakende processen 

en kunnen nieuwe netwerkachtige organisatievormen op basis van juist 

informatiemanagement ontstaan. 

 

 

2.6. Informatiemanagement 

 

Informatiemanagement betekent zeker niet dat met het invoeren van een 

computersysteem een organisatie de grootste stap op weg naar een verbeterde 

bedrijfsvoering heeft gezet. Het tegengestelde kan juist optreden. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld als organisaties ieder hun eigen systeem hebben. Er kan dan zelfs 

discommunicatie ontstaan.  
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Vandaar dat als leidraad voor wat informatiemanagement nu daadwerkelijk is en wat 

er mee bereikt kan worden, de benadering van Zuurmond (2011) van groot belang is. 

Zuurmond heeft een heldere en vernieuwende blik op informatiemanagement.  

Informatiemanagement wordt door Zuurmond gedefinieerd als: 

 

informatiemanagement houdt in dat de juiste informatie op het juiste moment 

tegen redelijke kosten op de juiste plek in het juiste proces beschikbaar komt. 

 

In de casestudie genaamde: IT’s the process, Escape form the paper jam called public 

administration (2011) werkte Zuurmond dit nader uit. Door het invoeren van een 

knooppuntbank binnen de Belgische sociale zekerheid toont Zuurmond aan dat de 

bestaande coördinatieproblemen verdwenen en de externe netwerken doeltreffender 

gingen opereren.  

Technisch gezien bestond het systeem uit diverse lokale databases, beheerd door de 

verschillende (netwerk) actoren en verbonden door één knooppunt die verwijst naar 

de info in de lokale databases.  

Kritische succesfactoren bij de invoering van dit systeem waren: 

 

1. het invoeren van één knooppuntbank; 

2. het baseren van het netwerk op: 

 creëren van elektronische informatie-uitwisseling; 

 reductie van (papieren) formulieren; 

 herinrichten van werkprocessen. 

3. het vereisen van full commitment van alle actoren. 

  

Het invoeren en daadwerkelijk laten werken van zo’n creatief vernieuwend systeem 

vereiste ook een andere managementbenadering: een hiërarchische interventie in een 

netwerkorganisatie.  

 

 

2.7. Hiërarchische interventies in netwerkorganisaties 

 

Wanneer zijn hiërarchische interventies doeltreffend? De Bruijn et al. (2007, p.157) 

onderscheiden hierin drie patronen: 

 

1. interventie als aanjager van een proces; 

2. interventie als sluitstuk van een proces; 

3. interventie tegelijkertijd uitgevoerd met overleg en onderhandelingen. 

 

Bij het eerste patroon zit de doeltreffendheid in het feit dat de interventie de aanjager 

vormt van een proces. Oftewel zonder de interventie zou er vermoedelijk geen proces 

zijn. Door het toepassen van één van de drie onderstaande strategieën is een 

succesvolle interventie mogelijk: 

 

 dreigen met interventie en tegelijkertijd een aanbod doen voor 

onderhandelingen om zo bij andere actoren met de perceptie van winst de 

besluitvorming te beïnvloeden;  

 doorbreken van het patroon van interdependenties door het tijdelijk 

afbreken van onderhandelingen; 
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 eenzijdig stimuleren door het geven van een prikkel om zo het proces van 

overleg en onderhandeling opgang te krijgen. 

 

Bij het tweede patroon zit de doeltreffendheid in het feit dat de interventie fungeert 

als sluitstuk van een proces, bijvoorbeeld na een mislukt proces. Door het toepassen 

van één van de twee onderstaande strategieën is een succesvolle interventie mogelijk: 

 

 eenzijdig interveniëren nadat samenwerking heeft gefaald. Oftewel het 

mislukte proces kan een voedingsbodem voor eenzijdige interventie zijn 

omdat enerzijds de actoren er van hebben geleerd en anderzijds de actor 

die intervenieert, leert van het proces; 

 gebruikmaken van de kritieke massa aan winnaars. Oftewel er zijn actoren 

die hun winst binnen hebben en tot definitieve besluitvorming willen 

overgaan. 

 

Ten slotte bij het derde patroon komt de doeltreffendheid voort uit het tegelijkertijd 

uitvoeren van de interventie met het overleg en de onderhandelingen. Door het 

toepassen van één van de drie onderstaande strategieën is een succesvolle interventie 

mogelijk: 

 

 invoeren van procedure(s). Door het opleggen van een procedure kan de 

besluitvorming vlot worden getrokken; 

 door tegelijk bieden van ruimte. Zo kan bijvoorbeeld aan actoren een fusie 

worden opgelegd. Echter ze mogen zelf bepalen hoe ze willen fuseren; 

 communiceren van een besluit alsof het een hiërarchische interventie is. 

Echter het resultaat is bereikt door het uitvoeren van onderhandelingen.  

 

De gemene deler in de drie bovenstaande patronen is dat de hiërarchische interventie 

alleen een kans van slagen heeft als er een duidelijke verhouding is met het overleg 

en de onderhandelingen (De Bruijn et al.,2007, p.157).  

Op basis van de in dit hoofdstuk behandelde theorieën worden in het volgende 

hoofdstuk onderzoeksmethoden en –technieken behandeld waarmee de 

beschouwingen in de hoofdstukken vijf, zes en zeven plaats zullen vinden. 
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3. Operationalisering 
 

 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden en –technieken beschreven die bij de 

beschouwingen in de volgende hoofdstukken worden gebruikt. De operationalisering 

vindt plaats op basis van een netwerkanalyse en met behulp van het “Plus, Min en 

interessant om te zien/nader onderzoek is vereist” (PMi)-model.  

Ook zal input komen voor het volgende hoofdstuk uit bronnenonderzoek en 

vraaggesprekken.  

 

 

3.2. De netwerkanalyse  

 

In deze studie wordt een netwerkanalyse gebruikt om te bepalen hoe de Curaçaose 

rampenbestrijdingsorganisatie is georganiseerd en om vast te stellen welke rol de 

kustwacht en defensie in het kader van rampenbestrijding vervullen. 

Er bestaan diverse methodes van netwerkanalyse. In deze studie is gekozen voor een 

methode van Zaalmink, B.W., Smit, C.T., et al. (2007), die nader wordt uitgewerkt in 

bijlage F.  

 

 

 
Figuur 1 Netwerkmodel  

Bron: Zaalmink et al., 2007 

 

 

De netwerkanalyse zal in deze studie worden gebruikt om de rampenbestrijdings-

organisatie te analyseren. Er zullen achtereenvolgens drie organisatiesituaties worden 

getoetst, de: 

1. formele situatie (0-variant); 

2. praktijk situatie (praktijk variant); 

3. toekomstige situatie (toekomstige variant). 

Voordat de drie organisatiesituaties in een bovenstaande figuur kunnen worden 

samengesteld zal eerst worden bepaald welk niveau in het netwerkmodel de actoren 

binnen de rampenbestrijdingsorganisatie vervullen.  
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Dit gebeurt op basis van de formele rol die ze vervullen binnen de organisatie, hun 

actuele participatie binnen de organisatie, onder welk onderdeel ze vallen en tot slot 

voor welke operationele processen ze verantwoordelijk zijn. 

 

Netwerkanalyse van rampenbestrijdingsorganisatie 

actoren 
formele 

rol 

(functioneel,actuele 

en mogelijke) 

participatie 

onderdeel 

verantwoordelijk 

voor operationele 

processen 

niveau in 

netwerk 

model 

      

      

      

 

Tabel 2  Netwerkanalyse van rampenbestrijdingsorganisatie 

 Bron: P.M. Wildenberg 

 

3.3. Het PMi model 

 

In deze studie wordt ook gebruik gemaakt van het “Plus, Min en interessant om te 

zien/nader onderzoek is vereist model”(PMi-model). Dit model is een vorm van een 

verkorte SWOT-analyse. Met dit model zal de rampenbestrijdingsorganisatie in de 

praktijk worden getoetst aan aspecten die voortvloeien uit het theoretisch kader van 

deze studie (informatie-management en proces-/projectmanagement). Met behulp van 

de kolom “interessant om te zien/nader onderzoek is vereist”, worden alternatieven 

voor een toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie in kaart gebracht.  

 

Toekomstige variant  

ondersteuning rampenbestrijdingsorganisatie door kustwacht en defensie  

 (scenario: passage tropische storm Tomas) 

aspecten + - i 

informatiemanagement    

coördinatie en aansturing    

interne / externe 

communicatie 
   

proces-/projectmanagement     

risicoaspecten in politiek-

bestuurlijke zin 
   

 + = positief 

± = indifferent 
- = negatief  i = “interessant om te 

zien” oftewel nader 

onderzoek is vereist 
        

 

 

Voordat de beschouwingen met de netwerkanalyse en het PMi-model plaatsvinden, zal 

eerst in het volgende hoofdstuk de casus van de tropische storm Tomas, de gevolgen 

voor het land Curaçao en het meteorologisch kader worden behandeld. Vervolgens zal 

in hoofdstuk vijf de rampenbestrijdingsorganisatie worden behandeld.

Tabel 3  PMi-model 

 Bron: KTZ b.d. drs. W.F. Visée 
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4. Casus: tropische storm Tomas overspoelt Curaçao  

 

4.1. Inleiding 

Tropische storm Tomas roerde “zijn staart” op maandag 1 november en dinsdag 2 

november 2010 over Curaçao (Radio Nederland Wereldomroep, 2010). Onafgebroken 

regenval leidde tot totaal onbegaanbare wegen en uitval van elektriciteit.  

Dit hoofdstuk zal het meteorologische kader vormen voor deze casus en besluit met 

een beschrijving van de passage van de tropische storm Tomas. Als eerste zal het 

klimaat van Curaçao worden behandeld. 

 

 

4.2. Klimaat van Curaçao 

Curaçao heeft een tropisch klimaat. De temperaturen zijn vrij constant over het hele 

jaar. Het verschil tussen de laagste gemiddelde etmaaltemperatuur (zie bijlage C) en 

de hoogste is binnen één jaar slechts drie graden. In het neerslagpatroon zit wel een 

duidelijk verschil. Van februari tot en met juni is sprake van een droog seizoen. Het 

aantal millimeters regen blijft dan vrijwel altijd onder de grens van dertig millimeter. 

Na een transitieperiode in de maanden juli en augustus start in september het 

regenseizoen. Deze periode duurt tot en met januari en is met hoeveelheden tussen 

de veertig en vijftig millimeter regen gemiddeld per maand iets natter.  

Echter voor dit regenseizoen, in de maand juni, ontwikkelen zich boven de Atlantische 

oceaan depressies (zie bijlage D). Als deze onder invloed komen van tropische en 

subtropische wateren, zoals de Caribische zee kunnen zij zich ontwikkelen tot orkanen 

of tropische stormen (Meteorologische Dienst Curaçao, 2010).  

 

 

4.3. Orkanen en tropische stormen. 

 

Tussen juni en december komen orkanen en tropische stormen voor in het Caribisch 

gebied. De piek van het “orkaanseizoen” is in de maanden: augustus, september en 

oktober. In tegenstelling tot de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de 

Bovenwindse eilanden) worden Aruba, Bonaire en Curaçao (de Benedenwindse 

eilanden) niet zo vaak getroffen door orkanen of tropische stormen (zie bijlage D).  

 
Afbeelding 1 Boven- en Benedenwindse eilanden 

bron: www.bevrijdingintercultureel.nl   

<= Bovenwindse eilanden 

<= Benedenwindse eilanden 
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De Atlantische orkanen en tropische stormen zijn onder te verdelen conform de in 

1971 opgestelde schaal van Saffir en Simpson (zie tabel 4). Deze classificatie wordt in 

de meteorologie gehanteerd om orkanen naar hun kracht in te delen. Uitgangspunt 

van deze indeling is dat alle orkanen en tropische stormen gevaarlijk zijn.  

Om beter voorbereid te zijn op de te verwachten schade van een orkaan of tropische 

storm, maakt deze classificatie een duidelijk onderscheid tussen bijvoorbeeld krachtige 

en verwoestende orkanen. 

 

Klasse Wind 

snelheid 

(km/h) 

Golfhoogte (in 

mtr) 

Benaming Schade 

Tropische 

Depressie 
< 62 - - - Depressie - - - 

 

Tropische 

Storm 
63-118 - - - Storm - - - 

 

Cat-1 119-154 
1,2 – 1,6 m boven 

normaal 
Orkaan Meest lichte schade 

 

Cat-2 155-178 
1,7 – 2,5 m boven 

normaal 
Orkaan 

Dak- en vensterschade en 

belangrijke schade aan bomen en 

gewassen 

 

Cat-3 179-210 
2,6 – 3,7 m boven 

normaal 
Orkaan 

Grote schade met uitgebreide 

vernielingen aan gebouwen 

 

Cat-4 211-250 
3,8 – 5,4 m boven 

normaal 
Orkaan 

Zeer groot: daken weggeblazen, 

veel waterschade op de begane 

grond van gebouwen aan de kust 

 

Cat-5 > 250 
Meer dan 5,4 m 

boven normaal 
Orkaan 

Catastrofaal: vrijwel alle daken 

weggeblazen, evenals kleine 

lichtere bouwsels en grote 

schade aan gebouwen 

 

 
Tabel 4 Schaal van Saffir en Simpson, 1971 

Bron: US National Oceanic and Atmospheric Administration 
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4.4. Invloed van passerende orkanen of tropische stormen op Curaçao  

 

Ondanks dat in de periode 1851-2009 slechts vijftien orkanen van de zwaarste 

categorie binnen een afstand van 400 km Curaçao passeerden, heeft het eiland wel 

degelijk last van de neveneffecten van de passerende orkanen of tropische stormen 

(Meteorologische Dienst Curaçao, 2010, p.28). Zo wordt veel schade aangericht door 

ruwe winden en golven die hard op de kust van het eiland slaan. Ook veroorzaakt de 

hevige regenval die gepaard gaat met orkaandepressies voor veel overlast 

(Meteorologische Dienst Curaçao, 2010, p.6). Curaçao is hier niet op berekend. Huizen 

zijn niet sterk genoeg en de mensen bereiden zich niet voldoende voor op aankomend 

extreem weer.  

Tropische stormen van de laatste jaren die de grote schade hebben aangericht op 

Curaçao zijn: Joan in 1988, Bret in 1993, Cesar in 1996, Ivan in 2004, Emily in 2005, 

Felix in 2007, Omar in 2008 en ten slotte Tomas in 2010 (zie bijlage D.). 

 

 

4.5. Klimaat Wandel 

 

Uit de statistieken van de Meteorologische Dienst Curaçao blijkt dat eens in de 100 

jaar de Benedenwindse eilanden getroffen worden door een orkaan. Gemiddeld 

passeert eens in de vier jaar een orkaan binnen het bereik van 150 kilometer ten 

noorden van de Benedenwindse eilanden. Echter er is een verandering waar te nemen 

in dit patroon (Meteorologische Dienst Curaçao, 2010, p.18). Orkanen: 

 

 ontstaan op ongebruikelijke plekken (orkaan Omar in 2009);  

 ontstaan buiten het reguliere seizoen; 

 buigen af naar de Benedenwindse eilanden (orkaan Emily 2005). 

 

Deze afwijkingen van het gangbare klimaatpatroon wordt aangegeven met de Duitse 

term “Klimaat Wandel” (Houben, 2009, p.52). Ook bij de meest recente tropische 

storm met grote invloed, Tomas in 2010, was sprake van zo’n afwijkend patroon (zie 

bijlage D). 

 

 

4.6. De passage van Tomas 

Op zaterdag 30 oktober 2010 maken de Benedenwindse eilanden zich klaar voor de 

orkaan Tomas. Verwacht wordt een orkaan van categorie 1 die van zondag op 

maandag op 255 kilometer ten noorden van Curaçao zal passeren. Dit zal gepaard 

gaan met hevige buien en stevige zuidwesten winden. Naar verwachting zal er 50 tot 

100 millimeter regen vallen. 

In eerste instantie lijkt het op maandag 1 november of Tomas het eiland gaat ontzien. 

De verwachte stevige winden blijven uit. Op dat moment is de weersvoorspelling: ‘s 

middags zonnig weer en die avond en de volgende ochtend regen- en onweersbuien. 

Echter gedurende de avond ontwikkelt boven de zuidoostelijke helft van Curaçao een 

smalle buienlijn van deze storm. 
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Afbeelding 2 Buienlijn van Tomas 

bron: Meteorologische Dienst Curaçao 

 

Deze buienlijn blijft gedurende enige uren ontwikkelen. Ondertussen blijft de buienlijn 

stationair boven de zuidoostelijke helft van Curaçao hangen. Zware onweersbuien 

veroorzaken plaatselijk meer dan 200 millimeter aan regen gedurende de avond en 

nacht. Deze extreme regenval is de zwaarste op Curaçao, sinds op 2 december 1970 

een recordhoeveelheid van 287 millimeter op één dag werd gemeten (Meteorologische 

Dienst Curaçao, 2011, p.1). Door de zware regenval lopen honderden huizen onder, 

beerputten lopen over en meubilair drijft rond in tuinen. 

  

 
Afbeelding 3 Wateroverlast te in de wijk Saliňia te Willemstad op 2 november 2010 

bron: www.weerplaza.nl 

 

Op een deel van het eiland is geen stroom. Hierdoor was er geen verlichting aanwezig 

(om 19.00h is het al donker op Curaçao). Ook vielen de noodzakelijke airco’s bij 

diverse instellingen, bedrijven en huishoudens uit (de avond/nachttemperatuur is 

gemiddeld 27°C).  

Twee personen overlijden. Een automobilist verongelukt doordat hij met zijn auto vast 

komt te zitten in het kolkende water. Een reddingswerker komt om het leven terwijl 

hij hulp biedt bij de evacuatie van een deel van een ziekenhuis.  

1 november 20:15h: 

 zware neerslag (geel/oranje)  
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Uiteindelijk passeert het oog van orkaan Tomas op vrijdag 5 november over het 

zeegebied tussen Cuba en Haïti. Hierbij krijgt vooral het westen van Haïti te maken 

met winden van orkaankracht en veel regen. Vervolgens neemt Tomas in kracht af tot 

een tropische storm en trekt verder in noordoostelijke richting over de oceaan. 

 

 
 
Afbeelding 4 Passage van Tomas 

bron: www.wunderground.com
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5. Formele rampenbestrijdingsorganisatie  
 

 

5.1. Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk de orkanen en tropische stormen zijn behandeld, wordt 

in dit hoofdstuk antwoord geven op de eerste deelvraag:  

 

hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd?  

 

Om deze vraag te beantwoorden vindt in dit hoofdstuk een beschouwing plaats van 

hoe de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie formeel is georganiseerd.  

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een netwerkanalyse zoals staat beschreven in 

hoofdstuk drie.   

Voordat wordt aangevangen met de beschouwing volgt eerst een intermezzo over de 

nieuwe staatkundige verhoudingen in het Caribisch gebied. Dit ter verduidelijking van 

het bestuurlijk kader waarbinnen de rampenbestrijdingsorganisatie acteert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. De organisatiestructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie 

 

De basis van de rampenbestrijding te Curaçao vormt het rampenplan van januari 2005 

(Djaoen, 2005). Bij een calamiteit zoals een potentieel gevaarlijke orkaan of tropische 

storm passage komen diverse organisaties in overeenstemming met het rampenplan 

in actie. Het rampenplan Curaçao fungeert als leidraad voor een gestructureerde, 

gecoördineerde en doelmatige aanpak van grootschalige calamiteiten.  

De rampenbestrijdingsorganisatie is opgebouwd uit drie lagen: 

 

 het strategisch niveau;   

 het tactisch niveau;   

 het operationeel niveau.  

In de volgende paragrafen worden deze niveaus nader uitgewerkt. 

Intermezzo: De nieuwe staatkundige verhoudingen 
 

Curaçao en Sint Maarten zijn sinds 10 oktober 2010 nieuwe landen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn toen 
bijzondere Nederlandse gemeenten geworden. Op 15 december 2008 
bereikten, tijdens de Ronde Tafel Conferentie op Curaçao, de eilanden met 

Nederland een definitief akkoord over de nieuwe staatkundige verhoudingen 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 10 oktober 2010 bestaat het 

Koninkrijk der Nederlanden uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer, want alle eilanden 
hebben een nieuwe status. Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen 
binnen het Koninkrijk. Met deze Status Aparte binnen het Koninkrijk zijn 
Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen hebben zelfstandig 
bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland. Dit houdt in dat ze 
verantwoordelijk zijn voor eigen landsbestuur en wetgeving. Wel is er een 

gemeenschappelijk Openbaar Ministerie (OM) en Hof van Justitie voor Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
Nederland ondersteunt de nieuwe landen vooralsnog bij het laten 
functioneren van de nieuwe landsorganisaties (www.rijksoverheid.nl). 
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Het rampenplan is van voor de nieuwe staatkundige verhoudingen (zie intermezzo). 

Curaçao behoorde toen nog tot de Nederlandse Antillen. Elk eiland van de Nederlandse 

Antillen stond onder bestuurlijke leiding van een gezaghebber (zie bijlage C).  

De gezaghebber was vergelijkbaar met de burgemeester in Nederland. Hij voerde 

binnen de rampenbestrijding het opperbevel.  

Bij eiland overstijgende zaken kon hij aanwijzingen krijgen van de minister-president 

van de Nederlandse Antillen. De bestuurslaag van de gezaghebber is per 10 oktober 

2010 verdwenen. Elk land heeft nu een eigen regering met een minister-president. Hij 

is op strategisch niveau, ook eindverantwoordelijk voor de rampenbestrijding. 

In onderstaande figuur is de formele organisatiestructuur van de rampenbestrijdings-

organisatie aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.3. Het strategische niveau  

Het strategisch niveau van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt gevormd door de 

landelijke rampenstaf van het land Curaçao. De minister-president van Curaçao is als 

voorzitter van de rampenstaf eindverantwoordelijk voor de rampenbestrijding. De 

brandweercommandant Curaçao is als Nationale Rampen Coördinator (NRC) belast 

met de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijdingsorganisatie. Hij wordt 

hierbij ondersteund door de directeuren en hoofden van diverse landelijke directies, 

diensten en afdelingen (de partners). Afhankelijk van aard en omvang kunnen op 

incidentele basis ook liaisons van andere organisaties participeren in de rampenstaf 

(zie figuur 2). 

 

Figuur 2 Organisatiestructuur landelijke rampenbestrijding Curaçao 
  Bron: P.M. Wildenberg 

Minister-President 

Secretaris 

Ministerraad 

Nationaal 
Operationeel 

Centrum (NOC) 
 

Liaisons  
Openbaar Ministerie, 
KWCARIB, CZMCARIB, 

Kab. Gouverneur, enz. 

Strategisch niveau:  Landelijke Rampenstaf 

Nationale rampencoördinator 
(De Brandweercommandant) 

Tactisch niveau:   Landelijk Tactisch Team 

 

 
Landelijke directies, diensten en bedrijven  

Directeuren / Hoofden 
Landelijke Directies / Diensten / Afdelingen 

Operationeel niveau:  Emergency Support Functions 
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5.4. Het tactische niveau  

 

Het tactisch niveau van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt gevormd door het 

landelijk tactisch team. Dit team werkt, onder voorzitterschap van de Nationale 

Rampen Coördinator. Zij zorgen er voor dat de strategische doelstellingen van de 

rampenstaf worden verwerkt tot tactische opdrachten aan de uitvoerende sectoren, 

diensten en instellingen. Ook coördineert het team de uitvoering van de tactische 

opdrachten. Deze zijn bestemt voor de actiecentra van de aan incidentenbestrijding 

deelnemende diensten en organisaties.  

Het team bestaat uit de directeuren en hoofden van diverse landelijke directies, 

diensten en afdelingen (de partners). Zij zijn coördinator voor elk hun eigen 

deelproces. Er zijn negen deelprocessen: de zogenaamde Emergency Support 

Functions (ESF’s).  

Afhankelijk van aard en omvang kunnen op incidentele basis ook liaisons van andere 

organisaties participeren in het Landelijk tactisch team (zie figuur 2).  

 

Zowel binnen de landelijke rampenstaf als binnen het landelijk tactisch team vindt 

periodiek overleg plaats voor de afstemming tussen de leidinggevenden. De structuur 

valt het meest te vergelijken met het Beeldvorming, Oordeelvorming en 

Besluitvorming (BOB) model dat ook gebruikt wordt binnen de Nederlandse 

Veiligheidsregio’s.  

 

 

5.5. Het operationeel niveau  

 

Het operationeel niveau van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt gevormd door 

maximaal negen Emergency Support Functions (ESF’s). Het aantal ESF’s is afhankelijk 

van de grote en soort van de calamiteit. In onderstaande figuur wordt aangegeven 

wat de deelprocessen zijn van de ESF’s. Tevens wordt aangegeven wat de 

belangrijkste organisaties zijn binnen de ESF’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Emergency Support Functions  

Bron: Djaoen, 2005 

 

De ESF’s hebben volgens het rampenplan Curaçao de volgende taken. Zo is de ESF 1 

(water & energie) verantwoordelijk voor de productie, import en distributie van water, 

elektriciteit en brandstof bij schaarste of beschadiging van het distributienet. Aqua 

Electra, het water- en energiebedrijf en de Raffinaderij Isla zijn de belangrijkste 

organisaties binnen ESF 1. 
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ESF 2 (telecommunicatie) is verantwoordelijk voor de telecommunicatie tussen de bij 

de rampenbestrijding betrokken organisaties. De voorzieningen dienen van dusdanige 

aard te zijn, dat tijdens nood- of rampomstandigheden een adequate bestrijding niet 

wordt belemmerd. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor United 

Telecommunication Services N.V. (UTS) als grootste provider (TV, telefoon en 

internet) op het eiland.  

 

Binnen ESF 3 (openbare werken & transport) is de Dienst Openbare Werken (DOW) 

primair verantwoordelijk voor wegenonderhoud en verwijderen van puin en afval.  

 

Binnen ESF 4 (veiligheid, redding) zijn diverse organisaties waaronder de kustwacht 

en de Citizens Rescue Organization (CITRO) actief onder leiding van de brandweer. 

Deze ESF geeft invulling aan de aansturing van diverse operationele processen zoals 

de bron- en/of effectbestrijding, ontruimen en evacueren en het alarmeren van het 

bestuur. De ESF 4 stuurt op tactisch niveau de brandweer. Indien nodig is deze ESF 

ook verantwoordelijk voor het ontsmetten van voertuigen en infrastructuur.  

 

ESF 5 (openbare orde) is verantwoordelijk voor de openbare orde en verkeersleiding. 

Binnen ESF 5 zijn diverse organisaties zoals defensie (zie hoofdstuk zes) en het 

Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC; zie bijlage C) actief onder leiding van de politie. De 

politie coördineert op tactisch niveau de inzet en het gebruik van het ordehandhaving 

potentieel.  

 

De G.G.D. verzorgt binnen de ESF 6 (geneeskundige hulpverlening en public health) 

samen met andere bij de geneeskundige hulpverlening betrokken diensten en 

instanties het geneeskundig hulpverleningspotentieel. Tevens is ECF 6 

verantwoordelijk voor vaccinaties, drinkwaterkwaliteit, hygiëne en ongedierte 

bestrijding. Hiervoor is ook nauw overleg met ECF 8 (publieke informatie).  

 

Binnen ESF 7 (evacuatie & opvang) is de Dienst Werk en Inkomen (DWI) 

verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke opvangcentra en de 

noodzakelijke resources, zoals: voedsel, water, slaapmaterialen, kaarsen, 

communicatiemiddelen, sanitaire- en medische voorzieningen. Ook is de DWI samen 

met ESF 4 verantwoordelijk voor opvang van evacuaties.  

 

De Dienst voor Communicatie en Voorlichting (DCV) is binnen ESF 8 (publieke 

informatie) verantwoordelijk voor het voor waarschuwing van de bevolking bij 

calamiteiten. Ook adviseert de dienst de minister-president en operationeel leider op 

het gebied van publieke informatie. De coördinator van deze ESF is tevens de 

persvoorlichter van de Landelijke rampenstaf.  

 

Ten slotte staat ESF 9 (bestuurlijke zaken) onder leiding van de Secretaris van de 

Ministerraad. Hij ondersteunt met zijn ESF de minister-president op bestuurlijk-, 

juridisch- en financieel administratief niveau. Ook maakt hij deel uit van de landelijke 

rampenstaf (rampenplan Curaçao, 2005, p.18-20). 
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5.6. Het Nationaal Operationeel Centrum 

 

De rampenstaf, het tactisch team en de ECF’s komen bijeen in het Nationaal 

Operationeel Centrum (NOC). Het NOC wordt bij een potentieel gevaarlijke orkaan of 

tropische storm tijdelijk ingericht in het gebouw van het “Feffik training center”. Dit is 

een onderwijsorganisatie van het Land Curaçao.  

 

 
Afbeelding 5 Nationaal Operationeel Centrum in actie bij de passage van Tomas 

  Bron: Ministerie van Defensie 

 

 

  



30 oktober 2012 
masterthesis MCPM Rampenbestrijding te Curaçao  
“Kustwacht als nieuwe netwerkpartner met defensie als betrouwbare achtervang” 

 

23 
 

5.7. Beschouwing van de formele rampenbestrijdingsorganisatie 

 

In deze paragraaf vindt een nadere duiding plaats van de rampenbestrijdings-

organisatie zoals hierboven is beschreven. 

Op basis van de gegevens uit het rampenplan en de hieruit voortvloeiende taken voor 

diverse organisaties en functionarissen is in bijlage G een tabel opgesteld. Vervolgens 

is met behulp van de in hoofdstuk drie beschreven methode van Zaalmink et al., 2007 

een netwerkmodel samengesteld van deze formele situatie. Figuur vier is hiervan de 

uitwerking. 
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Figuur 4 Netwerkmodel van de formele rampenbestrijdingsorganisatie (0-variant) 

 Bron: P.M. Wildenberg 

 

  



30 oktober 2012 
masterthesis MCPM Rampenbestrijding te Curaçao  
“Kustwacht als nieuwe netwerkpartner met defensie als betrouwbare achtervang” 

 

24 
 

5.8. Samenvatting: rampenplan verouderd 

 

Vastgesteld kan worden dat het rampenplan van Curaçao niet meer actueel is. Het 

dateert van januari 2005. Dit is van voor de nieuwe staatkundige verhoudingen.  

Tevens kan worden geconcludeerd dat er geen verschil is tussen het strategische 

niveau en het tactische niveau binnen de rampenbestrijdingsorganisatie.  

Deze conclusies komen voort uit de beschrijving van de organisatie en de 

beschouwing, met een netwerkanalyse, van hoe de formele Curaçaose 

rampenbestrijdingsorganisatie is georganiseerd. Hierbij is als uitgangspunt genomen 

de rampenbestrijdingsorganisatie zoals die beschreven staat in het huidige rampen-

plan Curaçao.  

Op deze wijze heeft dit hoofdstuk antwoord gegeven op het eerste gedeelte van de 

hoofdvraag en de eerste deelvraag:  

 

hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd?  

 

Tevens heeft de netwerkanalyse de 0-variant voor de ondersteuning van de 

rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie opgeleverd. 

Het volgende hoofdstuk zal de situatie in de praktijk en de afwijkingen ten opzichte 

van de formele organisatie analyseren. 
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6. Rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk 

 

 

6.1. Inleiding 

Na de beschrijving en beschouwing van de formele rampenbestrijdingsorganisatie in 

het vorige hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk de rampenbestrijdingsorganisatie in de 

praktijk en de rol die kustwacht en defensie spelen in deze organisatie geanalyseerd.  

In dit hoofdstuk zal eerst antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag:  

 

welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao?  

 

Dit gebeurt door een netwerkanalyse van de formele organisatie, uit het vorige 

hoofdstuk, te positioneren tegenover die van de organisatie in de praktijk.  

Ook zal in dit hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de derde deelvraag:  

 

welke rol spelen kustwacht en defensie in het kader van de rampenbestrijding?  

 

Bij de beantwoording van de vraag wordt gebruik gemaakt van de netwerkanalyse van 

de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk.  

In dit hoofdstuk zal de passage van de tropische storm Tomas op 2 november 2010 

het raamwerk vormen voor de te analyseren rampenbestrijdingsorganisatie in de 

praktijk. Voordat wordt begonnen met de daadwerkelijke analyses zullen eerst de 

taken en organisatie van defensie en kustwacht in het Caribisch gebied worden 

behandeld.  

 

6.2. De taken en organisatie van defensie in het Caribisch gebied 

Onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (C-

ZMCARIB), de hoogste militaire vertegenwoordiger in de regio, zijn ruim 500 

medewerkers van voornamelijk de Koninklijke Marine verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de defensietaken van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch 

Gebied. Het betreft: 

 

1. het beschermen van de integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk der 

Nederlanden in het Caribisch Gebied; 

2. het bevorderen van de (inter-) nationale rechtsorde en stabiliteit; 

3. het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 

rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.  

 

Deze taken zijn direct afgeleid van de in de inleiding benoemde hoofdtaken van 

defensie (zie inleiding). Er zijn ook nog twee aanvullende taken: 

 

4. het ondersteunen en uitvoeren van Curaçaose en Arubaanse dienstplicht; 

5. het ondersteunen van de kustwacht. 

 

(Ministerie van Defensie, 2012). 
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Ad 1. C-ZMCARIB houdt toezicht op de vervulling van de door het Koninkrijk der 

Nederlanden opgelegde taken. De defensietaken zijn ter bescherming van het 

grondgebied van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.  

C-ZMCARIB is gestationeerd op Marinebasis Parera te Curaçao (Ministerie van 

Defensie, 2012). 

Voor de uitvoering van zijn taken beschikt C-ZMCARIB over eenheden van de Konink-

lijke Marine en over een compagnie van de Koninklijke Landmacht (zie bijlage C). 

Ad 2. De Koninklijke Marine speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de taken. 

De prioriteit van defensie in het Caribisch gebied ligt bij de bevordering van de 

internationale rechtsorde en stabiliteit. Concreet betekent dit het uitvoeren van 

“counterdrugs-operaties” in het Caribisch gebied. Door de ligging van de eilanden is 

het Caribisch Gebied gevoelig voor internationale drugshandel over zee. In de 

bestrijding ervan werkt de marine nauw samen met de Verenigde Staten van Amerika. 

In het kader van de bestrijding van de drugshandel is C-ZMCARIB tevens commandant 

van een internationale en interdepartementale samengestelde maritieme taakgroep 

(zie bijlage D). 

 

Ad 3. Voor ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampen-

bestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal zijn militaire 

eenheden inzetbaar na rampen of ongevallen. Zo biedt defensie in het Caribisch 

gebied hulp bij orkaanpassages. Elk jaar zijn eenheden van de CZMCARIB-organisatie 

stand-by voor deze taak.  

 

Ad 4. Een bijzondere taak van CZMCARIB vormt de verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de dienstplicht op zowel Curaçao als Aruba (zie bijlage C). 

 

Ad 5. Ten slotte ondersteunt de CZMCARIB-organisatie de kustwacht bij het toezicht 

houden op illegale visserij en milieudelicten in de Caribische wateren, bij het uitvoeren 

counterdrugs-operaties en bij het uitvoeren van search and rescue (Ministerie van 

Defensie, 2012). 

 

Naast de defensie eenheden die vallen onder de directe verantwoordelijkheid van 

CZMCARIB is er ook een brigade van de Koninklijke gestationeerd in het Caribisch 

gebied. De Koninklijke Marechaussee is permanent aanwezig op alle eilanden van het 

Koninkrijk. Ze voeren politietaken uit die zich richten op de militaire politiedienst, 

houden toezicht op vreemdelingen en ondersteunen op verzoek de lokale- en 

opsporingsdiensten met als doel een bijdrage te leveren aan een veilige samenleving 

(ministerie van defensie, 2006). 

 

6.3. De taken en organisatie van de kustwacht in het Caribisch gebied 

 

In de vorige paragraaf zijn in hoofdlijnen de taken en organisatie van CZMCARIB 

beschreven. Tevens is aangegeven op welke wijze de CZMCARIB-organisatie de 

kustwacht ondersteunt. In deze paragraaf zullen de taken en organisatie van de 

kustwacht in het Caribisch gebied worden beschreven. 
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De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied is 

oorspronkelijk ontstaan in 1996 als Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba 

(KWNA&A). Na de nieuwe staatkundige verhoudingen is de kustwacht een 

samenwerkingsverband tussen de landen Aruba, Curaçao, Nederland en St Maarten 

geworden. De taken van de kustwacht zijn:  

1. het opsporen van drugs, uitvoeren van grensbewaking en douanetoezicht op 

zee, toezicht houden op de veilige scheepvaart en uitvoeren van milieu- en 

visserijtoezicht; 

2. het verlenen van diensten, zoals: continue bezetten van redding- en 

coördinatiecentrum, afhandelen van maritieme nood-, spoed- en 

veiligheidsradio-communicatie, Search and Rescue (SAR) en het 

ondersteunen van maritieme rampenplannen.  

(Kustwacht, 2009, p.17) 

Als koninkrijkorganisatie valt de kustwacht direct onder de Rijksministerraad van het 

Koninkrijk. De minister van defensie is namens de Rijksministerraad belast met het 

beheren en aansturen van de kustwacht. De Commandant der Zeemacht van de 

Koninklijke Marine in het Caribisch Gebied is tevens de directeur kustwacht Caribisch 

Gebied. 

 

Het beleid van de kustwacht wordt door zeventien ministeries uit de vier koninkrijk-

landen bepaald. Om de beleidsvorming door alle verschillende ministeries te 

stroomlijnen, is een kustwachtcommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit 

ambtenaren van de verschillende ministeries. De kustwachtcommissie zorgt ook voor 

begrotingen en jaarverslagen. 

 

Het justitiële beleid van de kustwacht wordt bepaald door de vier ministers van justitie 

van de landen van het Koninkrijk. Aansturing van de kustwacht op uitvoerend 

justitieel gebied gebeurt via de procureurs-generaal van het Koninkrijk der 

Nederlanden in het Caribisch Gebied.  

 

Op zowel Aruba, Curaçao als Sint Maarten heeft de kustwacht een steunpunt. Hier 

vandaan vertrekken de schepen en boten voor patrouilles in de wateren rond de 

eilanden. De vliegende eenheden van de Kustwacht zijn gestationeerd op 

Kustwachtsteunpunt Hato, op het vliegveld op Curaçao. Het kustwachtcentrum en het 

redding- en coördinatiecentrum is ook gevestigd op Curaçao, op de Marinebasis 

Parera.  

 

De kustwacht heeft eigen eenheden en maakt gebruik van defensie eenheden, zoals 

het stationsschip. Als varende eenheden beschikt de kustwacht over twaalf Super-

RHIB’s en drie zogenaamde cutters. Dit zijn patrouilleboten die langere tijd op zee 

kunnen blijven en die een RHIB kunnen lanceren (zie bijlage C). Als vliegende 

eenheden beschikt de kustwacht over maritieme patrouillevliegtuigen en over een 

helikopter. 
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De kustwacht heeft circa 240 medewerkers. Het personeel van de kustwacht is 

afkomstig uit zowel alle vier de landen van het Koninkrijk, als van Caribisch Nederland 

(BES-eilanden, zie bijlage C). Hiervan zijn er circa 190 afkomstig vanuit het Koninkrijk 

der Nederlanden in het Caribisch Gebied en circa 50 van defensie (voornamelijk 

Koninklijke Marine). Het merendeel van de 240 medewerkers is personeel dat 

daadwerkelijk wordt ingezet bij het uitvoeren van operaties en bij de bezetting van de 

kustwachtsteunpunten. Daarnaast zijn er zo'n 25 medewerkers die het kustwacht -

operatiecentrum en het redding- en coördinatiecentrum 24 uur per dag bezetten 

(Ministerie van Defensie, 2012).  

 

Het kustwachtcentrum te Curaçao, onder leiding van het hoofd redding & coördinatie, 

functioneert als operatiecentrum bij rampen op zee. Het operatiecentrum is zowel 

verantwoordelijk voor de operationele leiding als voor de daadwerkelijke inzet van de 

middelen. De uitvoering van de rampenbestrijding op zee wordt primair verzorgt door 

het redding en coördinatie centrum van de kustwacht. Hierbij onderhoudt het centrum 

contacten met omliggende Search & Rescue-gebieden (SAR-gebieden). 

Luchtvaartinstanties hebben de plicht het redding coördinatie centrum te 

waarschuwen als er zich problemen met luchtvaartuigen voordoen in het Curaçao 

Flight Information Region (FIR). Dit gebied komt overeen met het toegewezen Search 

& Rescue -gebied voor Aruba, Curaçao en Bonaire. Zo is het redding en coördinatie 

centrum van de kustwacht op Curaçao te beschouwen als een nautisch operatie-

centrum, centrale meld- en informatiekamer en maritiem en aeronautisch redding 

coördinatiecentrum. 

Bij tropische stormen of orkanen wordt de bezetting van het redding en coördinatie 

centrum opgeschaald tot een Operationeel Team (OT). De wachtbezetting wordt dan 

uitgebreid met een aantal functionarissen. Het betreft de volgende functionarissen: 

 

 Plaatsvervangend Directeur Kustwacht (PDKW); 

 Hoofd Redding & Coördinatie (HR&C); 

 Hoofd Rechtshandhaving en Liaison (HR&L); 

 Hoofd Redding en Coördinatie Centrum (HRCC); 

 Stafofficier Scheepvaart Inspectie (SOSI); 

 Stafofficier Juridische Zaken (SOJU). 

 

(Zeerampenplan Kustwacht Caribisch gebied, 2007) 

 

Kortom het betreft een jonge hoofdzakelijk lokale, civiele organisatie, die beschikt 

over een groot aantal middelen en mensen, met een groot taakgebied. Gezien deze 

kenmerken is het interessant om te beschouwen hoe deze organisatie samen met 

defensie participeert in de rampenbestrijdingsorganisatie. 

 

Bij de passage van Tomas participeerden initieel het hoofd redding & coördinatie van 

de kustwacht en het hoofd operaties van defensie als liaisons voor hun organisaties, 

zowel binnen de landelijke rampenstaf als binnen het landelijk tactisch team. Zij 

werden regelmatig afgelost door de plaatsvervangers van de directeur kustwacht en 

C-ZMCARIB.  

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op hun rol en die van de diverse 

partners binnen rampenbestrijdingsorganisatie, tijdens de passage van Tomas. 
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6.4. Beschouwing van de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk 

 

In dit deel wordt de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk getoetst. 

De beschouwing vindt plaats met een netwerkanalyse. Eerst zal met de tabel uit 

bijlage G worden bepaald welk niveau in het netwerkmodel de actoren tijdens de 

passage van Tomas binnen de rampenbestrijdingsorganisatie vervulden. Dit gebeurt 

op basis van de formele rol die ze vervullen binnen de organisatie, hun actuele 

participatie (informele rol) binnen de organisatie, onder welk onderdeel ze vallen en 

tot slot voor welke operationele processen ze verantwoordelijk zijn. Achtereenvolgens 

worden diverse actoren op deze wijze geanalyseerd. Tenslotte zal met een netwerk-

model ook de daadwerkelijke positie van kustwacht en defensie in de rampen-

bestrijdingsorganisatie worden bepaald. 

Minister-president. Bij de passage van Tomas vervulde de minister-president zijn 

formele rol van voorzitter van de rampenstaf. De minister-president had het 

opperbevel. Zijn actuele participatie bestond uit het feit dat hij, waar nodig, de 

strategische besluiten nam en juiste opdrachten uitvaardigde. Op basis van deze 

gegevens kan zijn niveau in het netwerkmodel worden bepaald. Hij was initiator. 

 

Nationale rampencoördinator. Bij de passage van Tomas vervulde de brandweer-

commandant zijn formele rol als nationale rampencoördinator. Als nationale 

rampencoördinator ondersteunde hij de minister-president bij strategische zaken. Ook 

gaf hij leiding aan het landelijk tactisch team. Hij trad zowel anticiperend als 

participerend op in de rampenstaf en het landelijk tactisch team. Op basis van deze 

gegevens kan zijn eerste niveau in het netwerk worden bepaald. Hij was initiator. Als 

initiator coördineerde hij alle ESF’s. Ook stuurde hij de directeuren van diensten op 

het gebied van water & energie en brandstoffen (ESF 1), telecommunicatie (ESF 2) en 

veiligheid & redding (ESF 4) aan. Op basis van dit gegeven kan zijn tweede niveau in 

het netwerkmodel worden bepaald. Hij was tevens partner binnen het netwerk. 

Doordat hij ook leiding gaf aan het Nationaal Operationeel Centrum (NOC) kan 

tenslotte zijn derde niveau binnen het netwerkmodel worden bepaald. Hij vormde ook 

een schakel voor het NOC met de partners.  

 

Secretaris van de ministerraad. De secretaris van de ministerraad ondersteunde de 

minister-president op diverse ambtelijke gebieden bij de passage van Tomas. Oftewel 

hij vervulde zijn primaire formele rol. Ook participeerde de secretaris namens een 

aantal overheidsdiensten (DCV, DOW, DWI) in de rampenstaf. Op basis van dit 

gegeven kan zijn eerste niveau in het netwerkmodel worden bepaald. Hij was voor 

deze overheidsdiensten hun partner in het netwerk. 

De secretaris vervulde de rol van coördinator van de ESF 9 (bestuurlijke zaken). 

Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor het registreren van slachtoffers, de 

uitvaartzorg en nazorg, de schade afhandeling en de algemene verslaglegging. Op 

basis van dit gegevens kan zijn tweede niveau in het netwerkmodel worden bepaald. 

Hij was ook een schakel voor de leveranciers van diensten op het gebied van 

bestuurlijke zaken (ESF 9) . 

 

Ondercommandant brandweer. Formeel vervulde de ondercommandant brandweer 

zijn rol in de rampenbestrijdingsorganisatie door monodisciplinair sturing te geven aan 

de rampenbestrijding.  
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Tevens participeerde hij zowel in de rampenstaf als in het landelijk tactisch team. Ook 

onderhield de ondercommandant juiste contacten met het hoofd redding & coördinatie 

van de kustwacht. De ondercommandant brandweer was coördinator van ESF 4 

(veiligheid, redding). Vanuit deze functie was hij bij de passage van Tomas 

verantwoordelijk voor de volgende operationele processen: 

 

 alarmeren van bestuur en uitvoer; 

 bestrijding in bron- effectgebied; 

 ontruimen en evacueren; 

 waarnemen en meten; 

 verzorging en logistiek; 

 beschikken over rampenbestrijdingspotentieel; 

 beschikken over operationeel basisplan. 

  

Op basis van deze gegevens kan zijn niveau in het netwerkmodel worden bepaald. De 

ondercommandant brandweer was in deze situatie zowel partner als schakel voor de 

leveranciers van diensten op het gebied van veiligheid & redding (ESF 4). 

 

Commissaris van de politie. Tijdens de passage van Tomas vervulde de commissaris 

zijn formele rol door monodisciplinair sturing te geven aan de rampenbestrijding. 

Tevens participeerde de commissaris in de rampenstaf en het landelijk tactisch team. 

Hij onderhield juiste contacten met het hoofd redding & coördinatie van de kustwacht 

en de plaatsvervangend commandant der zeestrijdkrachten (P-CZMCARIB). De 

commissaris was coördinator van ESF 5 (openbare orde). Vanuit de functie als 

coördinator was hij bij de passage van Tomas verantwoordelijk voor de volgende 

operationele processen: 

 

 afzetten/afschermen; 

 verkeer regelen/begidsen; 

 handhaven rechtsorde; 

 identificeren van slachtoffers; 

 strafrechtelijk onderzoeken. 

 

Op basis van deze gegevens kan zijn niveau in het netwerkmodel worden bepaald. In 

deze situatie was de commissaris van de politie zowel partner als schakel voor de 

leveranciers van diensten op het gebied van openbare orde (ESF 5). De politie, als 

organisatie, trad ook op als leverancier van diensten op het gebied van evacuatie en 

opvang (ESF 7). 

 

Hoofd GGD. Het hoofd GGD vervulde zijn formele rol in de rampenbestrijdings-

organisatie door monodisciplinair sturing te geven aan de rampenbestrijding. Hij 

participeerde zowel in de rampenstaf als in het landelijk tactisch team. Het hoofd GGD 

was coördinator van ESF 6 (geneeskundige hulpverlening en public health). Vanuit 

deze functie was hij bij de passage van Tomas verantwoordelijk voor de volgende 

operationele processen: 

 

 preventieve volksgezondheid & hygiëne; 

 geneeskundige hulpverleningsketen. 
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Op basis van deze gegevens kan zijn niveau in het netwerkmodel worden bepaald. Het 

hoofd GGD was in deze situatie zowel partner als schakel voor de leveranciers van 

diensten op het gebied van geneeskundige hulpverlening en public health (ESF 6). 

 

Directeur Aqua Electra. Tijdens de passage van Tomas vervulde de directeur Aqua 

Electra zijn formele rol door verantwoordelijk te zijn voor de inzet van eigen 

organisatie en verwante organisaties als leveranciers van water & energie en 

brandstoffen. De directeur was coördinator van ESF 1 (water & energie en 

brandstoffen). Vanuit de functie als coördinator was hij bij de passage van Tomas 

verantwoordelijk voor het operationele proces van het voorzien in de primaire 

levensbehoefte (water & energie en brandstoffen). 

Tevens participeerde de directeur Aqua Electra passief in de rampenstaf en het 

landelijk tactisch team. Dit hield in dat als daadwerkelijke partner voor hem in het 

netwerk de nationale rampencoördinator fungeerde. 

Op basis van deze gegevens kan zijn niveau in een netwerkmodel worden bepaald. De 

directeur vormde een schakel tussen de nationale rampencoördinator en de 

leveranciers van diensten op het gebied van water, energie en brandstoffen (ESF 1).  

 

Directeur UTS. De directeur UTS was formeel verantwoordelijk voor de inzet van eigen 

organisatie en verwante organisaties als leveranciers van telecommunicatie diensten. 

Ook participeerde de directeur passief in de rampenstaf en het landelijk tactisch team. 

De directeur was coördinator van ESF 2 (telecommunicatie). Vanuit de functie als 

coördinator was hij bij de passage van Tomas verantwoordelijk voor het operationele 

proces van het voorzien in telecommunicatie. 

Dit hield in dat als daadwerkelijke partner voor hem in het netwerk de nationale 

rampencoördinator fungeerde. 

Op basis van deze gegevens kan zijn niveau in het netwerkmodel worden bepaald. In 

deze situatie was de directeur een schakel tussen de nationale rampencoördinator en 

de leveranciers van diensten op het gebied van telecommunicatie (ESF 2). 

 

Diverse hoofden van overheidsdiensten. De hoofden van de Dienst Openbare Werken 

(DOW), de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Dienst voor Communicatie en 

Voorlichting (DCV) vervulden tijdens de passage van Tomas hun formele rol van 

verantwoordelijk zijn voor de inzet van ieder hun eigen dienst.  

Elk hoofd was coördinator van een eigen ESF. Zo was het hoofd van de DOW als 

coördinator van ESF 3 verantwoordelijk voor het operationeel proces van het 

toegankelijk en begaanbaar maken van diverse plaatsen en voor het proces van het 

opruimen.  

Het hoofd van de DWI was als coördinator van ESF 7 verantwoordelijk voor het 

operationeel proces van het voorzien in primaire levensbehoefte en medeverant-

woordelijk voor het ontruimen en evacueren (in samenwerking met brandweer).  

Het hoofd van de DCV was als coördinator van ESF 8 verantwoordelijk voor het 

operationeel proces van het voorlichting en waarschuwing van de bevolking. 

Zij participeerde passief in de rampenstaf en het landelijk tactisch team. Eigenlijk nam 

namens hun de secretaris van de ministerraad actief deel in deze twee fora. Hij was 

voor hun de partner in het netwerk.  

Op basis van deze gegevens kan het niveau van de hoofden in het netwerkmodel 

worden bepaald. In deze situatie waren de hoofden de schakels tussen de secretaris 

van de ministerraad en de leveranciers van diensten op het gebied van:  
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 openbare werken en transport (ECF 3); 

 evacuatie en opvang (ECF 7); 

 communicatie en voorlichting (ECF 8). 

 

De belangrijkste liaisonofficieren. Tijdens de passage van Tomas waren er drie 

belangrijke liaisonofficieren toegevoegd aan de rampenbestrijdingsorganisatie, één 

van: het Rode Kruis, de kustwacht en van CZMCARIB. De liaisons vervulden hun 

formele rol door op uitnodiging van de rampenbestrijdingsorganisatie zowel de 

rampenstaf als het landelijk tactisch team te adviseren en te ondersteunen met 

eenheden van hun organisaties.  

Echter de rol van de kustwacht en van CZMCARIB ging verder dan de origineel 

toegewezen formele rol. Zij participeerde proactief binnen zowel de landelijke 

rampenstaf als binnen het landelijk tactisch team. Dit kwam door enerzijds de ervaring 

van P-CZMCARIB, het hoofd redding & coördinatie van de kustwacht en het hoofd 

operaties van defensie op het gebied van calamiteitenmanagement in het algemeen en 

anderzijds door de veerkrachtige rampenbestrijdingscapaciteiten op diverse vlakken 

van hun organisaties. Hierdoor gingen de coördinatoren van de diverse ESF’s een 

grote mate van afhankelijkheid vertonen richting P-CZMCARIB, het hoofd redding & 

coördinatie van de kustwacht en het hoofd operaties van defensie (Wernet, 2011).  

Zo werd regelmatig van P-CZMCARIB verwacht dat hij sturend optrad binnen de 

rampenbestrijdingsorganisatie (Wildenberg, 2012). 

 

 
Afbeelding 5 P-CZMCARIB en HRC op het NOC in ESF 4&5 bij de passage van Tomas 
  Bron: Ministerie van Defensie 

 

Bij de uitvoering van de operationele processen bleek dat de rol van de kustwacht en 

van CZMCARIB zich niet beperkte tot veiligheid & redding (ESF 4) voor de kustwacht 

en openbare orde (ESF 5) voor CZMCARIB. Gezamenlijk waren zij in staat om 

ondersteuning te verlenen aan meerdere ESF’s.  

Op basis van deze gegevens kan het niveau van de drie belangrijke liaisonofficieren in 

een netwerkmodel worden bepaald. In deze situatie was de liaisonofficier van het 

Rode Kruis een leverancier van diensten. Daarentegen vervulden het hoofd redding & 

coördinatie van de kustwacht en het hoofd operaties van defensie de rol van partner 

en schakel binnen het netwerkmodel. 

 

Op basis van bovenstaande analyse is met de in hoofdstuk drie beschreven methode 

van Zaalmink et al. een netwerkmodel opgebouwd van de praktijk situatie van de 

rampenbestrijdingsorganisatie. De navolgende afbeelding is hiervan een uitwerking. 
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Figuur 5 Netwerkmodel van de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk (praktijk variant) 

 Bron: P.M. Wildenberg 
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6.5. Samenvatting: vorming beleidsteam met centrale rol voor defensie en 

kustwacht 

 

In dit hoofdstuk is de rampenbestrijdingsorganisatie zoals deze functioneerde tijdens 

de passage van de tropische storm Tomas met een netwerkanalyse geanalyseerd. 

Door het netwerkmodel dat hieruit voortkomt te positioneren tegenover het model van 

de formele situatie uit het vorige hoofdstuk, is het mogelijk om aan te geven welke 

veranderingen de laatste jaren zichtbaar zijn op het gebied van rampenbestrijding te 

Curaçao. Op basis van de beschouwing met het netwerkmodel valt te concluderen dat 

er een kleiner “beleids-partnerteam” om de minister-president en de nationale 

rampencoördinator als initiators van het netwerk is ontstaan. Ook heeft een 

verdergaande bundeling van leveranciers van diensten onder specifieke schakels 

plaatsgevonden. Deze schakels participeren vervolgens als partner in het netwerk. Zo 

vervult in de praktische situatie de secretaris van de ministerraad de rol van partner 

voor de landsdiensten (DCV, DOW en DWI) in het netwerk.  

Tevens vertoont het ontstane “beleids-partnerteam” in het netwerkmodel op 

hoofdlijnen een overeenkomst met een Nederlandse beleidsteam.  

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die de laatste jaren zichtbaar zijn op het 

gebied van rampenbestrijding op Curaçao. Hiermee is antwoord gegeven op de 

tweede deelvraag:  

 

welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao? 

 

Met de netwerkanalyse is ook de rol die de kustwacht en defensie in het kader van 

rampenbestrijding spelen bepaald. Door de ervaring van P-CZMCARIB, het hoofd 

redding & coördinatie van de kustwacht en het hoofd operaties van defensie op het 

gebied van calamiteitenmanagement en door de veerkrachtige rampenbestrijdings-

capaciteiten op diverse vlakken van hun organisaties vond een verschuiving plaats van 

de formele rol van liaison naar een actief anticiperende rol als partner/schakel binnen 

het netwerk. Bovenstaande uitwerking van de rol van de kustwacht en defensie vormt 

het antwoord op de derde deelvraag: 

 welke rol spelen kustwacht en defensie in het kader van de rampenbestrijding?  

Tevens heeft de netwerkanalyse uit dit hoofdstuk de praktische variant voor de 

ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie 

opgeleverd. 
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7. Toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie  
 

 

7.1. Inleiding 
 

Nadat in hoofdstuk vijf en zes, met een netwerkanalyse, de 0-variant en de praktische 

variant voor de ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door de 

kustwacht en defensie zijn uitgewerkt, wordt in dit hoofdstuk een toekomstige variant 

van de rampenbestrijdingsorganisatie uitgewerkt. Zo kan antwoord worden gegeven 

op de laatste deelvraag:  

 

welke varianten ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie zijn er en welke is de beste?  

 

De beantwoording van de deelvraag is gebaseerd op een analyse met het PMi-model 

(zie Bijlage H) en op een netwerkanalyse. Om een toekomstig variant te bepalen, 

worden de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk met een PMi-model getoetst 

aan aspecten die voortvloeien uit het theoretisch kader van deze studie. Het betreft de 

aspecten: 

 

• informatiemanagement; 

• coördinatie en aansturing; 

• interne / externe communicatie;  

• proces-/projectmanagement; 

• risicoaspecten in politiek-bestuurlijke zin. 

 

De aspecten zullen in deze volgorde worden behandeld. Met de kolom “interessant om 

te zien/nader onderzoek is vereist” van het PMi-model worden diverse alternatieven of 

aanbevelingen opgesteld. Vervolgens wordt op basis van deze alternatieven een 

netwerkanalyse opgesteld. Op deze wijze is het mogelijk om een antwoordt te geven 

op het laatste gedeelte van de deelvraag: welke is de beste?  

Ten slotte zal dit hoofdstuk worden afgesloten met een samenvatting.  

 

 

7.2. Informatiemanagement  
 

Als eerste aspect zal informatiemanagement worden behandeld. Op het gebied van 

informatiemanagement bleek dat zowel kustwacht als defensie beschikten over 

gekoppelde informatiemanagementsystemen waarmee directe uitwisseling van 

gegevens mogelijk was. Doordat de kustwacht en defensie over deze systemen 

beschikten konden zij die zo aanwenden dat de juiste informatie op het juiste moment 

beschikbaar was. Ook beschikten ze veelal over een beter overzicht van de situatie 

dan de andere partners in de rampenbestrijdingsorganisatie. Dit leidde soms tot 

pijnlijke situaties. Tijdens de passage van Tomas beschikten de ESF’s niet op het 

juiste moment over de juiste ondersteuning voor het beeldvormingsproces (Wernet, 

2011, p.5). Ook ontbrak het aan een eenduidige methode om het schadebeeld helder 

in kaart te brengen en de informatie uit alle ESF’s gestructureerd te visualiseren.  
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Alternatieven. Een juist alternatief ter ondersteuning van de rampenbestrijdings-

organisatie zou zijn het creëren van elektronische informatie-uitwisseling door een 

toevoeging van een bestaand informatiemanagementsysteem (Zuurmond, 2011, p.4). 

Op deze wijze kan het schadebeeld en de informatie duidelijker en eenduidiger uit alle 

ESF’s in kaart worden gebracht. Met dit eenduidig beeld voor een ieder kan de 

rampenstaf juist worden gebrieft. Wel leidt dit tot het herinrichten van de werk-

processen van de rampenbestrijdingsorganisatie (Zuurmond, 2011, p.4). Een hiermee 

samenhangend alternatief is dat de kustwacht als lokale civiele Caribische-organisatie 

het knooppunt kan vormen voor het rampeninformatiemanagement (Zuurmond, 2011, 

p.4). 

 

 

7.3. Coördinatie en aansturing.  
 

De rampenbestrijdingsorganisatie kan vanuit zowel kustwacht als defensie worden 

ondersteund doordat beide organisaties beschikten over een gestructureerde 

coördinatie en aansturing van eigen eenheden en staven. Dit bevorderde de snelle 

besluitvorming tot het leveren van bijstand. 

Tijdens de passage van Tomas was de coördinatie en aansturing suboptimaal. Dit 

aangezien de rampenbestrijdingsorganisatie vanuit het Feffik gebouw plaatstvond. 

Hierin was het Nationaal Operationeel Centrum gevestigd. Deze onderwijsinstelling 

vormt een niet-ideale locatie aangezien de faciliteiten van het gebouw verouderd zijn.  

 

Alternatieven. Interessant is het om te bezien of de kustwacht in het kader van 

coördinatie en aansturing als zelfstandige actor (ESF) in de rampenstaf plaats dient te 

nemen. Oftewel dient de informele rol zoals de kustwacht nu al vervult in het 

netwerkmodel van de rampenbestrijdingsorganisatie in de praktijk (zie para 6.4.) 

geformaliseerd te worden? 

Het behoeft ook nader onderzoek of de landelijke rampenbestrijding in de toekomst 

wellicht beter vanuit het kustwachtcentrum te Curaçao kan worden georganiseerd. 

Hieruit kunnen operationeel zaken optimaal worden ondersteund en georganiseerd. 

Tevens is een 24/7 tactisch team aanwezig dat zich, indien nodig, kan richten op 

diverse calamiteiten. Een hiermee samenhangend alternatief vormt de logistieke 

ondersteuning van de landelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Aangezien het 

kustwachtcentrum medegebruiker is van de Marine Basis Parera kan deze locatie op 

ad-hoc basis een juiste logistieke ondersteuning bieden aan de rampenbestrijdings-

organisatie. De basis is uitermate geschikt om facilitair op te treden. Een juist 

voorbeeld hiervan vormt de rondetafelconferentie, over staatkundige vernieuwing, van 

16 december 2008. Toen werd wegens een bommelding en een aantal demonstraties 

de conferentie verplaatst van het World Trade Center (WTC) te Curaçao naar de basis 

(zie bijlage I). 

 

7.4. Interne / externe communicatie 

 

Kustwacht en defensie voerden in het kader van de uitvoering van hun taken bij de 

passage van Tomas zowel intern als extern eenduidige communicatie. Intern vormden 

het hoofd redding & coördinatie van de kustwacht en het hoofd operaties van defensie 

de linking pin met hun organisaties. P-CZMCARIB trad daarentegen op als het 

gezamenlijke “gezicht naar buiten”.  
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Op het gebied van communicatie beschouwden de vertegenwoordigers van de 

kustwacht en defensie de structuur van overleg binnen de rampenorganisatie als 

informeel. Echter er was wel degelijk sprake van een structuur volgens en vastomlijnd 

model (zie tabel 1). De overlegstructuur was het best te vergelijken met het 

beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming-model. Deze overlegstructuur, 

conform een netwerkachtige procesbenadering, werd niet herkent vanuit de eigen 

traditioneel hiërarchische besluitvormingsstructuur. Ook was de taal- en cultuur 

barrière hier debet aan. Vandaar dat het overleg als niet besluitvaardig werd 

beschouwd (De Bruijn et al. 2007, p.35). Ook herkende de vertegenwoordigers van de 

kustwacht en defensie deze overlegstructuur niet doordat de beeldvorming binnen de 

rampenorganisatie moeizaam plaatsvond (Wernet, 2011, p.5). 

 

Alternatieven. Interessant is het om te zien of door het organiseren van collectieve 

trainingen voor de rampenorganisatie de communicatie verbeterd. Door deze 

trainingen zou de besluitvaardigheid en beeldvorming kunnen worden verbeterd. 

Tevens kunnen door trainingen de taal- en cultuur barrière worden overwonnen. 

 

7.5. Proces- / projectmanagement 

Doordat kustwacht en defensie zowel een overlappend management als eenzelfde 

managementstructuur hebben, kunnen ze gezamenlijk gestructureerd, consistent en 

voorspelbaar optreden. Ondanks dat vooral defensie een projectmatige en 

hiërarchische organisatie is, die niet werkt conform de netwerkstructuur van de 

rampenbestrijding, kan defensie toch optimaal functioneren binnen de 

rampenbestrijdingsorganisatie. Dit kan door het uitvoeren van doeltreffende 

hiërarchische interventies. Tevens kan dit door op te treden als aanjager van een 

proces of door te interveniëren na een mislukt proces of door het tegelijkertijd 

uitvoeren van een interventie tijdens een overleg of onderhandelingen (De Bruijn et 

al., 2007, p.157). 

 

Alternatieven. Uitgaande van de aspecten proces- / projectmanagement vereist de 

optie of de kustwacht zou kunnen optreden als lokale, civiele partner in de rampenstaf 

ook nader onderzoek. Dit aangezien binnen het Koninkrijk der Nederlanden in het 

Caribisch Gebied rampen zoals Tomas een grote maritieme component hebben en er 

voor de Kustwacht altijd een actieve rol zal zijn weggelegd. De kustwacht kan door 

haar samenstelling (veel lokale medewerkers) en werkgebied van redding & 

coördinatie optimaal deze rol vervullen.  

Tevens kan de kustwacht op deze wijze ook de linking-pin functie voor defensie 

vervullen in de rampenbestrijdingsorganisatie. Hiermee is de civiel-militaire 

samenwerking binnen de rampenbestrijding geborgd.  

 

7.6. Risicoaspecten in politiek-bestuurlijke zin 

 

Omdat de taal- en cultuur barrière een groot risico blijft voor de optimale 

rampenbestrijding, worden liaisons van kustwacht en defensie ingezet om 

risicoaspecten in politiek-bestuurlijke zin te voorkomen. Dit geldt zowel binnen de 

rampenbestrijdingsorganisatie als bij de diverse eenheden die bijstand verlenen.  
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Echter door de grote voorsprong op diverse terreinen bleven de liaisons van zowel 

kustwacht als defensie niet in hun ondersteunende, liaison, rol. Zij participeerde 

proactief binnen zowel de landelijke rampenstaf als binnen het landelijk tactisch team. 

Hierdoor gingen de coördinatoren van de diverse ESF’s een grote mate van 

afhankelijkheid vertonen richting P-CZMCARIB, het hoofd redding & coördinatie van de 

kustwacht en het hoofd operaties van defensie. Dit vormt een politiek-bestuurlijk 

risico. 

Ook de bijstand geleverd in het kader van de openbare orde handhaving (ESF 5) door 

bewapende militairen vormt op zichzelf ook een politiek risico. “Immers de uitstraling 

en implicaties die hiervan uitgaan moeten niet over het hoofd worden gezien”(Wernet, 

2011, p.5). Vooral lokale populistische partijen wenden de bijstand aan als een vorm 

van neokolonialisme. 

 

Alternatieven. Interessant is het om te zien of ook op andere niveaus binnen de 

rampenbestrijdingsorganisatie liaisons van defensie kunnen worden ingezet. Dit kan 

bijvoorbeeld geschieden binnen de landelijke GGD-organisatie.  

Het onderwerp of en wanneer militairen bewapend dienen in het kader van de 

openbare orde handhaving (ESF 5) vereist nader onderzoek. Een juist 

keuzemogelijkheid of alternatief zou het criterium van het leveren van “zachte 

bijstand” of “harde bijstand” kunnen vormen (zie bijlage C).  

Ook zouden in beginsel de taken in het kader van de openbare orde handhaving 

overgenomen kunnen worden door de Koninklijke Marechaussee. Enerzijds omdat 

deze organisatie nauw samenwerkt met het korps politiediensten Curaçao. De taal- en 

cultuur barrière minimaal is door deze samenwerking en omdat ook Curaçaoënaars 

opgeleid worden tot marechaussees. Anderzijds kan de Koninklijke Marechaussee in 

eerste instantie de openbare orde handhavingstaken overnemen en defensie breed 

coördineren omdat dit ook een “blauwe” organisatie is, met de juiste ervaring. Immers 

het Marechausseepersoneel wordt ook in het Koninkrijk der Nederlanden in het 

Caribisch Gebied beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Zo zijn zij indien nodig 

ook bevoegd om op te treden tegen burgers (Ministerie van Defensie, 2006).  

Door de juiste inzet van de Koninklijke Marechaussee is er niet gelijk sprake van een 

escalatie naar “(gewapend-) groen” op straat. 

 

 
Afbeelding 6 Hurricane-exercise voor de Mariniers op St. Maarten  

  Bron: Ministerie van Defensie 

  



30 oktober 2012 
masterthesis MCPM Rampenbestrijding te Curaçao  
“Kustwacht als nieuwe netwerkpartner met defensie als betrouwbare achtervang” 

 

39 
 

7.7. Netwerkanalyse  

 

Uitgaande van de uitwerking van de PMi-analyse in de voorgaande paragrafen is in 

bijlage G een netwerkanalyse opgesteld voor een toekomstige alternatieve rol van de 

kustwacht & defensie in de rampenbestrijdingsorganisatie. Vervolgens is met behulp 

van de in hoofdstuk drie beschreven methode van Zaalmink et al. een netwerkmodel 

opgebouwd voor een toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie. De navolgende 

afbeelding is hiervan een uitwerking. 
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Figuur 6 Netwerkmodel van de toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie (toekomstige variant) 

 Bron: P.M. Wildenberg 
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7.8. Samenvatting: kustwacht als toekomstige netwerkpartner 

 

De kustwacht als toekomstige netwerkpartner in de rampenbestrijdingsorganisatie is 

de belangrijkste aanbeveling die voortkomt uit dit hoofdstuk. 

Door te overwegen om de kustwacht in de rampenstaf plaats te laten nemen, kan er 

zowel een optimalisatie op het gebied van coördinatie en aansturing als op het gebied 

van proces- / projectmanagement plaats vinden in de rampenbestrijding. 

Deze aanbeveling is één van de alternatieven ter ondersteuning van de 

rampenbestrijdingsorganisatie, door de kustwacht en defensie, die in dit hoofdstuk 

zijn uitgewerkt. De andere alternatieven of aanbevelingen zijn: 

 

Het overwegen om de kustwacht, als lokale civiele Caribische-organisatie, het 

knooppunt te laten vormen voor het lokale rampeninformatiemanagement. 

 

Het overwegen om de ondersteuning bij het handhaven van de openbare orde door de 

Koninklijke Marechaussee te laten overnemen. 

 

Het overwegen om de kustwacht de linking-pin functie voor defensie te laten vervullen 

in de rampenbestrijdingsorganisatie. 

 

Het toevoegen van een bestaand informatiemanagementsysteem aan de rampen-

bestrijdingsorganisatie, zodat op duidelijke en eenduidige wijze het schadebeeld en de 

informatie uit alle deelprocessen van de rampenbestrijding in kaart kunnen worden 

gebracht. 

 

Het onderzoeken of de landelijke rampenbestrijding vanuit logistiek oogpunt in de 

toekomst wellicht beter vanuit het kustwachtcentrum te Curaçao kan worden 

georganiseerd. 

 

Het overwegen om collectieve trainingen te organiseren voor de rampenorganisatie ter 

verbetering van de communicatie. 

 

Op andere niveaus binnen de rampenbestrijdingsorganisatie ook liaisons van defensie 

in te zetten (bijvoorbeeld bij GGD-organisatie). 

 

Door bovenstaande alternatieven te verwerken in een netwerkmodel, ontstaat een 

toekomstige, betere, variant van de rampenbestrijdingsorganisatie (figuur 6). 

Hiermee heeft dit hoofdstuk antwoord gegeven op de laatste deelvraag:  

 

welke varianten ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie zijn er en welke is de beste?  
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8. Conclusies en aanbevelingen     

  

8.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de hoofdvraag en de hieruit 

voortkomende deelvragen centraal. Dit in de vorm van: conclusies en aanbevelingen.  

Tevens zal de hypothese worden behandeld. 

 

In deze masterthesis zijn varianten onderzocht ter optimalisatie van de rampen-

bestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisisbeheersingsorganisatie op Curaçao.  

De aanleiding voor dit onderzoek vormde de passage van de tropische storm Tomas 

op 2 november 2010 over het eiland Curaçao en de wijze waarop kustwacht en 

defensie op tactisch en strategisch niveau ondersteuning verleende aan de civiele 

rampenbestrijdingsorganisatie.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek was dan ook: 

Hoe is de rampenbestrijdingsorganisatie Curaçao georganiseerd en is 

verandering wenselijk en mogelijk?  

 

8.2. Conclusies 

Vastgesteld kan worden dat het rampenplan van Curaçao niet meer actueel is. Het 

dateert van januari 2005. Dit is van voor de nieuwe staatkundige verhoudingen.  

Tevens kan worden geconcludeerd dat er geen verschil is tussen het strategische 

niveau en het tactische niveau binnen de rampenbestrijdingsorganisatie.  

Deze conclusies komen voort uit de beschrijving van de organisatie en de 

beschouwing, met een netwerkanalyse, van hoe de formele Curaçaose 

rampenbestrijdingsorganisatie is georganiseerd. Hierbij is als uitgangspunt genomen 

de rampenbestrijdingsorganisatie zoals die beschreven staat in het huidige 

rampenplan Curaçao.  

Op deze wijze is antwoord gegeven op het eerste gedeelte van de hoofdvraag en de 

eerste deelvraag:  

 

hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd?  

 

Aan de hand van een nadere beschouwing van hoe de rampenbestrijdingsorganisatie 

functioneerde tijdens de passage van de tropische storm Tomas, was het mogelijk om 

aan te geven welke veranderingen de laatste jaren zichtbaar zijn op het gebied van 

rampenbestrijding te Curaçao. 

Zo valt te concluderen dat er een kleiner “beleids-partnerteam” om de minister-

president en de nationale rampencoördinator, als initiators van het netwerk, is 

ontstaan.  

Ook heeft een verdergaande bundeling van diensten onder specifieke schakel-

functionarissen plaatsgevonden. Deze schakels participeren als partners in het 

netwerk. Zo vervult in de praktische situatie de secretaris van de ministerraad de rol 

van partner voor de landsdiensten (DCV, DOW en DWI) in het netwerk.  

Tevens vertoont het ontstane “beleids-partnerteam” in het netwerkmodel op 

hoofdlijnen een overeenkomst met een Nederlandse beleidsteam.  
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Deze bevindingen vormen de belangrijkste veranderingen die de laatste jaren 

zichtbaar zijn op het gebied van rampenbestrijding op Curaçao. Op deze wijze is 

antwoord gegeven op de tweede deelvraag:  

 

welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao? 

 

Door de rol van de kustwacht en defensie in het kader van rampenbestrijding bij de 

passage van Tomas nader te beschouwen, kan worden geconcludeerd dat een 

verschuiving plaatsvond van de formele rol van liaison naar een actief anticiperende 

rol als partner/schakel binnen het netwerk. 

Door de ervaring van P-CZMCARIB, het hoofd redding & coördinatie van de kustwacht 

en het hoofd operaties van defensie op het gebied van calamiteitenmanagement en 

door de veerkrachtige rampenbestrijdingscapaciteiten op diverse vlakken van hun 

organisaties vond deze verschuiving van rol plaats. Op deze wijze is antwoord 

gegeven op de derde deelvraag: 

 

 welke rol spelen kustwacht en defensie in het kader van de rampenbestrijding?  

 

8.3. Aanbevelingen 

De kustwacht als toekomstige netwerkpartner in de rampenbestrijdingsorganisatie 

vormt de belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek. 

Door te overwegen om de kustwacht in de rampenstaf plaats te laten nemen, kan er 

zowel een optimalisatie op het gebied van coördinatie en aansturing als op het gebied 

van proces- / projectmanagement plaats vinden in de rampenbestrijding. 

Deze aanbeveling is één van de alternatieven ter ondersteuning van de rampen-

bestrijdingsorganisatie, door de kustwacht en defensie. De andere aanbevelingen zijn: 

 

Het overwegen om de kustwacht, als lokale civiele Caribische-organisatie, het 

knooppunt te laten vormen voor het lokale rampeninformatiemanagement. 

 

Het overwegen om de ondersteuning bij het handhaven van de openbare orde door de 

Koninklijke Marechaussee te laten overnemen. Deze taak is nu bij CZMCARIB belegd. 

 

Het overwegen om de kustwacht de linking-pin functie voor defensie te laten vervullen 

in de rampenbestrijdingsorganisatie. 

 

Het toevoegen van een bestaand informatiemanagementsysteem aan de 

rampenbestrijdingsorganisatie, zodat op duidelijke en eenduidige wijze het 

schadebeeld en de informatie uit alle deelprocessen van de rampenbestrijding in kaart 

kunnen worden gebracht. 

 

Het onderzoeken of de landelijke rampenbestrijding vanuit logistiek oogpunt in de 

toekomst wellicht beter vanuit het kustwachtcentrum te Curaçao kan worden 

georganiseerd. 

 

Het overwegen om collectieve trainingen te organiseren voor de rampenorganisatie ter 

verbetering van de communicatie. 
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Op andere niveaus binnen de rampenbestrijdingsorganisatie ook liaisons van defensie 

in te zetten (bijvoorbeeld bij GGD-organisatie). 

 

Met de bovenstaande aanbevelingen is ten slotte antwoord gegeven op de laatste 

deelvraag:  

 

welke varianten ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie door 

de kustwacht en defensie zijn er en welke is de beste? 

 

Deze aanbevelingen kunnen een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de 

rampenbestrijdingsorganisatie als calamiteiten- en crisisbeheersingsorganisatie op 

Curaçao. 

 

8.4. Hypothese 

In de inleiding is gesteld:  

De daadwerkelijke civiel-militaire samenwerking in het kader van rampen-

bestrijding is niet conform de taakstelling van defensie in het Caribisch gebied. 

Door de 0-variant en de praktische variant voor de ondersteuning van de rampen-

bestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie uit te werken in dit onderzoek is 

onderbouwd dat deze stelling juist is.  

Echter door ook een toekomstige variant van de rampenbestrijdingsorganisatie uit te 

werken, is ook een optie voor betere civiel-militaire samenwerking gecreëerd: 

 

De kustwacht als nieuwe netwerkpartner met defensie als betrouwbare 

achtervang. 

 

 

 

Student MCPM, 

 

 
P.M. Wildenberg 
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9. Reflectie op het onderzoek 

 
9.1. Inleiding  

 

In dit afsluitende hoofdstuk zal kort worden ingegaan op wat de verbeterpunten van 

het onderzoek zijn en hoe deze in de toekomst opgelost kunnen worden. Ook worden 

suggesties voor verder onderzoek gedaan. 

 

 

9.2. Discussie 

 

Het eerste verbeterpunt is dat te vroeg in de opleiding het onderzoeksvoorstel voor de 

masterthesis is opgezet. In eerste instantie leek deze dan ook op onderzoeksvoorstel 

voor een militaire stafstudie met een zuiver bedrijfskundige benadering. Meer los-

komen van de militaire cultuur en structuur en meer richten op het civiele veiligheid 

denken en werken vanuit de andere “kolommen” bleek de oplossing te zijn. De MCPM-

opleiding, met zijn grote diversiteit aan onderwerpen, bood gelukkig deze kans. 

Een ander verbeterpunt zat in het interessante onderwerp van deze thesis zelf. Het 

bleek een keerzijde te hebben. Niet zozeer geografisch, dat was wel te overkomen 

met mail en social-media. Nee, het zat hem meer in de culturele verschillen tussen 

Nederland en het Latijns-Amerikaanse Curaçao. In Nederland staan veel mensen open 

voor vragen en interviews afnemen is geen probleem. Op Curaçao is dit niet het geval: 

het merendeel van de key-functionarissen binnen de rampenbestrijding wilden zeker 

wel spreken over de rampenbestrijding. Echter ze wilden absoluut niet geciteerd 

worden. Zeker bij kritische zaken waar het aankwam op hun eigen functioneren, op 

beleids-matig niveau en onder stressvolle omstandigheden. Dus terug naar het 

basisboek kwalitatief onderzoek van Baarda et al.(2009). Hierdoor heeft bij dit onder-

zoek meer de nadruk gelegen op geschreven bronnen, kort telefonisch raadplegen van 

diverse functionarissen, internet en vervolgens met de juiste onderzoeksmethoden en 

–technieken verwerken van de observaties. 

 

 

9.3. suggestie voor verder onderzoek 

 

Er kan naar een groot aantal zaken die samenhangen met de rampenbestrijdings-

organisatie Curaçao nog nader onderzoek worden verricht. Echter één punt verdient 

zeker de aandacht: het overwegen om de ondersteuning bij het handhaven van de 

openbare orde door de Koninklijke Marechaussee te laten overnemen. Deze taak is nu 

bij CZMCARIB belegd. 

Enerzijds omdat deze organisatie nauw samenwerkt met het korps politiediensten 

Curaçao. De taal- en cultuur barrière minimaal is door deze samenwerking en omdat 

ook Curaçaoënaars opgeleid worden tot marechaussees. Anderzijds kan de Koninklijke 

Marechaussee in eerste instantie de openbare orde handhavingstaken overnemen en 

defensie breed coördineren omdat dit ook een “blauwe” organisatie is, met de juiste 

ervaring. Immers het Marechausseepersoneel wordt ook in het Koninkrijk der 

Nederlanden in het Caribisch Gebied beëdigd tot buitengewoon agent van politie Zo 

zijn zij indien nodig ook bevoegd om op te treden tegen burgers (Ministerie van 

Defensie, 2006). Door de juiste inzet van de Koninklijke Marechaussee is er niet gelijk 

sprake van een escalatie naar “(gewapend-) groen” op straat. 
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Bijlage B. Afkortingenlijst 

 

Aquaelectra Water- en elektriciteitsbedrijf van Curaçao  

BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten (Caribisch Nederland) 

BOB   Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming  

BT  Beleidsteam 

CITRO  Citizens Rescue Organization 

CoPi  Commando Post Incidenten 

CWI  Centrum Wiskunde & Informatica 

CZMCARIB  Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (de organisatie) 

C-ZMCARIB  Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (de functionaris) 

DCV   Dienst voor Communicatie en Voorlichting 

DJZ  Directie Juridische Zaken 

DOC  Defensie Operatie Centrum 

DOPS  Directie Operaties 

DOW  Dienst Openbare Werken 

DWI  Dienst Werk en Inkomen 

ESF  Emercency Support Function 

FIR  Flight Information Region 

GGD  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (in deze studie: van Curaçao) 

GRIP  Gecoördineerde Rampen- en incidentenbestrijding Procedure 

HR&C  Hoofd Redding & Coördinatie 

HRCC  Hoofd Redding en Coördinatie Centrum 

HR&L  Hoofd Rechtshandhaving en Liaison 

IT  Informatie Technologie 

Kmar  Koninklijke Marechaussee 

KPC   Korps Politie Curaçao  

KWCARIB  Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied 

KWNA&A  Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba  

LRS  Landelijke Rampenstaf 

LTT  Landelijk tactisch team 

MP  Minister-president (in deze studie: van Curaçao) 

NOC  Nationaal Operationeel Centrum 

NRC   Nationale Rampen Coördinator  

OT   Operationeel Team 

P-CZMCARIB Plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied 

PDKW  Plaatsvervangend Directeur Kustwacht  

PMi  Plus, Min en interessant om te zien of nader onderzoek is vereist -model 

RCC   Redding en Coördinatie Centrum 

RMR  Rijksministerraad 

SAR  Search and Rescue 

SEHOS St. Elisabeth Hospitaal Curaçao  

SOJU   Stafofficier Juridische Zaken 

SOSI  Stafofficier Scheepvaart Inspectie 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats -analyse 

US   United States (of America) 

UTS  United Telecommunication Services N.V. 

VKC  Vrijwilligers Korps Curaçao 

WTC   World Trade Center Curaçao
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Bijlage C. Verklarende woorden & begrippen lijst  

 

artikel 97 van de Grondwet =  

1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het 

Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de 

internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 

2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht. 

 

Antilliaanse militie = een militaire en civiele vakopleiding op basis van een 

diensplichtig die Antilliaanse jongeren krijgen, met het doel om hun over voldoende 

vaardigheden, vakgerichte kennis en inzicht te laten beschikken om na hun diensttijd 

een baan te kunnen vinden op de arbeidsmarkt 

(http://www.antmil.info/pages/index_dutch.htm). 

 

Op maandag 17 januari 2011 hebben de laatste vijftig dienstplichtigen de Elementaire 

Vakopleiding van de Antilliaanse militie afgerond. Vanaf toen is de militie verder 

gegaan onder de naam Curaçaose militie. Ondanks de naamsverandering kunnen zich 

bij de militie ook jongeren van andere eilanden aanmelden. 

 

Caribisch Nederland = de benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba in de Caraïbische Zee, die sinds 10 oktober 2010 als drie 

afzonderlijke openbare lichamen deel van Nederland zijn. Tot die datum waren de 

eilanden eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, een voormalig land binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden (Wikipedia).  

 

Compagnie = onderdeel van een bataljon, bestaande uit ongeveer 100-150 

manschappen. Vier of meer compagnieën, samen met een stafcompagnie, vormen een 

bataljon. Een compagnie is verder onderverdeeld in pelotons (Wikipedia). 

 

Etmaaltemperatuur = Gemiddelde dagtemperatuur (ook: etmaalgemiddelde van de 

temperatuur) Temperatuur berekend door de gemiddelde temperatuur van alle 24 

uren van de dag op te tellen en te delen door 24 (www.encyclo.nl). 

 

Gezaghebber = was een bestuursorgaan op eilandelijk niveau in de Nederlandse 

Antillen en in zekere mate te vergelijken met de Nederlandse burgemeester. Behalve 

eilandsorgaan was de gezaghebber ook lands- en koninkrijksorgaan. De Gezaghebber 

was voorzitter van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege, vertegenwoordigde het 

eilandgebied in rechtsgedingen en was ook nog een zelfstandig eilandelijk orgaan van 

bestuur. Verder was de gezaghebber ook plaatselijk hoofd van de politie, medewerker 

van de gouverneur en oefent het hoger toezicht uit ten behoeve van de regeringen 

van het Koninkrijk en van de Nederlandse Antillen. Na de ontmanteling van de 

Nederlandse Antillen is de term gezaghebber nog steeds in gebruik op de BES eilanden 

(Wikipedia). 

 

Gouverneur van Curaçao = de vertegenwoordiger op Curaçao van de Koning der 

Nederlanden (het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden). 

De gouverneur heeft twee taken: hij vertegenwoordigt en verdedigt de algemene 

belangen van het Rijk en is hoofd van de regering van Curaçao. Hij is tevens 

vertegenwoordiger op Curaçao van het staatshoofd van het Koninkrijk. Als staatshoofd 

http://www.antmil.info/pages/index_dutch.htm
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is de gouverneur immuun. De gouverneur oefent de uitvoerende macht uit met als 

verantwoordelijken de ministers, die verantwoording moeten afleggen aan de Staten 

van Curaçao. De gouverneur heeft geen politieke verantwoordelijkheden en maakt 

geen onderdeel uit van het kabinet. Tijdens de formatie speelt de gouverneur een 

cruciale rol. De gouverneur wordt door het staatshoofd aangewezen voor een periode 

van zes jaar. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal één termijn. De 

gouverneur wordt bijgestaan door zijn secretariaat, het kabinet van de gouverneur, en 

wordt geadviseerd door de Raad van Advies, bestaande uit ten minste 5 leden, 

aangewezen door de gouverneur. 

 

Harde bijstand = Harde bijstand is bijstand ter handhaving van de inwendige 

veiligheid en de openbare orde, waarin mede wordt begrepen de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde. Bijvoorbeeld de gevolgen van sociale onrust of 

stakingen (Bron: Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1987). 

Kustwachtcutter = patrouillevaartuig (Wikipedia). 

Landmachteenheid = De landmachteenheden participeren in de uitvoering van de 

hoofdtaken van CZMCARIB. met betrekking tot de territoriale verdediging van het 

Koninkrijk, handhaving van de internationale rechtsorde, tot het verlenen van bijstand 

aan lokale autoriteiten. Orkaannoodhulp voor de Bovenwindse eilanden blijft primair 

de taak van de mariniers van de 32ste infanteriecompagnie, gestationeerd op Aruba. 

Naast de operationele taken wordt de compagnie ook ingezet voor ceremoniële taken, 

zoals bij de Opening der Staten, Koninginnedag en Dodenherdenking. De landmacht-

eenheid rouleert om de vier maanden met een andere landmachteenheid uit 

Nederland. 

Peloton = Een peloton in het Nederlandse leger is een onderdeel van een compagnie 

en bestaat, afhankelijk van de taak, uit 20 tot 50 militairen met de rang van soldaat 2 

t/m kapitein met aan het hoofd een officier: doorgaans een kapitein of luitenant. De 

plaatsvervangend commandant is doorgaans ook officier, meestal een Luitenant. 

Een peloton bestaat weer uit een aantal afzonderlijke groepen met een grootte van 

zo'n 3 tot 8 militairen, met aan het hoofd een onderofficier (de GPC ofwel Groeps 

Commandant), meestal een sergeant-majoor of een sergeant (Wikipedia). 

Super-RHIB = De Super-RHIB (Rigid Hulled Inflatabel Boat) is een rubberboot met 

aluminium romp van 7 ton gewicht en een lengte van 11,4 meter. De vaartuigen 

kunnen een snelheid van 48 knopen bereiken en zijn ideaal voor het onderscheppen 

van snelle smokkelvaartuigen. De Super-RHIB's vervingen in 2005 4 oude, kleine 

patrouilleboten (Wikipedia). 

 

Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) = Vrijwilligers die zijn inzetbaar zijn voor de 

handhaving van rust en orde op het eiland. (www.defensie.nl)  

 

Zachte bijstand = Zachte bijstand is bijstand in geval van rampen, ongevallen en 

verstoringen in verkeer of de verbindingen, welke geen samenhang vertoont met 

andere verstoringen van de inwendige veiligheid en openbare orde (Artikel 3 van het 

Koninklijk Besluit van 3 juli 1987). 

http://www.defensie.nl/
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Bijlage D. orkanen en tropische stormen 

 

Gemiddeld komt eens in de vier jaar een orkaan binnen het bereik van 150 kilometer. 

Uit de statistiek van de Meteorologische Dienst Curaçao blijkt dat eens in de 100 jaar 

een orkaan of tropische storm aanzienlijke schade veroorzaakt op de Benedenwindse 

Eilanden. 

Doorgaans ontstaan orkanen of tropische stormen op de Atlantisch oceaan ter hoogte 

van de Kaapverdische eilanden en passeren het Caribisch gebied net ten zuiden van 

de Bovenwindse eilanden, om vervolgens af te buigen richting de Noord-Amerikaanse 

kust. Onderstaande recente orkanen of tropische stormen vormen een uitzondering op 

dit patroon. 

 

Dit blijkt ook uit de passages uit: Hurricanes and Tropical Storms in Netherlands 

Antilles and Aruba (Meteorologische Dienst Curaçao, 2010, p. 18-19). 

 

“…The ABC Islands Aruba, Bonaire and Curaçao are on the southern fringes of the 

hurricane belt. They are not outside the hurricane belt, as many consider. History 

learns that roughly once every 100 years considerable damage is experienced by 

tropical cyclones passing over or just south of the islands…”  

 

“…The most significant events in the past few years were related to tropical storms 

Joan in 1988, Bret in 1993, Cesar in 1996 and hurricanes Ivan in 2004, Emily in 2005, 

Felix in 2007 and Omar in 2008…”  

 

De navolgende figuren geven recente orkanen of tropische stormen aan de invloed 

hebben gehad op Curaçao.  
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Bijlage D. orkanen en tropische stormen 
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Bijlage E. Vragenlijst 

 

 

De volgende vragen zijn, waar mogelijk, gesteld aan functionarissen die actief zijn en 

zijn geweest binnen de rampenbestrijding op Curaçao. Omdat een aantal vragen 

specifiek over bepaalde organisaties gaan zijn ze niet allemaal aan alle functionarissen 

gesteld. 

 

1. netwerkanalyse: 

 welke rol vervulde u binnen welke organisatie; 

 wie was uw vertegenwoordiger in de rampenbestrijdingsorganisatie; 

 wat was uw formele rol; 

 welke rol vervulde u informeel; 

 Wat was uw operationele taak; 

 welke positie denkt u dat u/uw organisatie heeft vervult binnen "het 

rampennetwerk"? 

 

Deze vragen werden gesteld voor de formele situatie, praktische situatie 

 

2. PMi:  

 wat kan de rol van uw organisatie (KWCARIB & CZMCARIB) in de 

rampenbestrijdingorganisatie zijn uitgesplitst op de volgend gebieden: 

1. informatiemanagement; 

2. coördinatie en aansturing; 

3. interne / externe communicatie; 

4. proces-/projectmanagement; 

5. risicoaspecten in politiek-bestuurlijke zin? 

 

Diverse functionarissen zijn benaderd met deze vragenlijst. Echter geografische 

afstand, tijd ( met zomerverlof er tussen), en lokale cultuur zijn debet aan het 

uitzetten/terugkrijgen van deze zaken geweest. 
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Bijlage F. Toelichting Netwerkanalyses  

 

Bron: Zaalmink, B.W., Smit, C.T., Wielinga H.E., Geerling-Eiff, F.A., Hoogerwerf, L. 

(2007). Methoden en technieken voor het succesvol begeleiden van netwerken. 

Wageningen Universiteit en Research. 

 

 
 

In deze studie is een netwerkanalyse uitgevoerd conform het bovenstaande model. 

Hieronder zal de methode kort worden toegelicht.  

 

In de netwerkanalyse leiden vier vragen je door de analyse. 

 

Wat is de kern? 

Oftewel waar gaat het eigenlijk om, waar willen we werk van maken? Benoem dit 

initiatief in 

één of enkele krachtige woorden en stel dit centraal in het vervolg van je analyse. 

 

Wat is de betrokkenheid? 

Met wat en wie heb je te maken? Voor wie is dit initiatief interessant of belangrijk, met 

wie moet je rekening houden en wie is hier nog meer mee bezig? Wat zijn relevante 

ontwikkelingen, bewegingen, instituten, regels, omstandigheden, e.d. 

 

Wat zijn de posities van betrokkenheid? 

De netwerkposities: 

 Initiatiefnemers (I): Nemen het initiatief, benoemen het vertrekpunt en 

nodigen anderen uit. In het begin staat de initiatiefnemer er alleen voor. Hij of 

zij is zelf zowel partner, schakel als leverancier en gebruiker. Gaandeweg 

bouwt zich een netwerk van betrokkenheid op, waarin ook anderen partner, 

schakel en leverancier of gebruiker zijn. 

 Partners (P): Dragen het initiatief en doen er alles aan om het zichtbaar te 

maken, te realiseren en om zelf voorbeeld te zijn. 

 Schakels (S): Leggen relaties, maken verbindingen met andere netwerken, 

wijzen de weg vanuit bepaalde invalshoeken, zijn ambassadeurs en bouwen 

aan kennissen informatie. 

 Leveranciers (L): Iedere betrokkene levert een bijdrage aan het netwerk, 

daarnaast zijn er specialistische bijdragen. Betrokkenen leveren aan wat nodig 

is om het doel te bereiken. 
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 Gebruikers (G): Iedere betrokkene is gebruiker van het netwerk, daarnaast 

zijn er specifieke gebruikers zoals klanten.  

 

Tussen het initiatief als kern en allen die betrokken zijn, zit een ruimte waarin 

sommige betrokkenen voor korte of langere tijd een positie innemen: 

 als schakel, die relaties legt en verbindingen maakt, 

of (ook) als partner, die het initiatief uitdraagt en er alles aan doet om het tot een 

goed eind te brengen.
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Bijlage G. Netwerkanalyses 

 

Hoofdstuk 5. 

netwerkanalyse van de rampenbestrijdingsorganisatie 

“de formele situatie” 

actoren formele rol functionele participatie 
behoort 

tot ESF 

verantwoordelijk voor 

operationele processen 

 

niveau in 

netwerk 

model 

Minister-president(MP) Is voorzitter rampenstaf 

Heeft opperbevel 

Neemt strategische besluiten 

Vaardigt opdrachten uit 
- - initiator 

Nationale 

rampencoördinator 

Ondersteunt MP bij 

strategische zaken 

Is voorzitter landelijk tactisch 

team 

Geeft leiding aan het NOC 

Treedt zowel anticiperend als 

participerend op rampenstaf en 

landelijk tactisch team 

Coördineert 

de ESF’s 

vanuit 

formele rol 

 

door minister-president, belast met 

operationele leiding van de 

rampenbestrijding.  

 

Initiator/part

ner+ schakel 

voor NOC 

Secretaris vd 

ministerraad 

Ondersteunt MP 

Verzorgt informatie richting 

andere relevante bestuurders 

Participeert in rampenstaf 

9 

Registreren van slachtoffers 

Verslaglegging/Uitvaartverzorging 

Schade afhandeling / Nazorg 

partner/ 

schakel voor 

ESF:9 

Ondercommandant 

Brandweer 

Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

Participeert in rampenstaf en 

landelijk tactisch team  

Onderhoudt contacten met 

KWCARIB 

 

4 

Alarmeren van bestuur en uitvoer 

Bron-/effectbestrijding 

Ontruimen/Evacueren 

Waarnemen en meten 

Verzorging/logistiek 

rampenbestrijdingspotentieel 

Operationeel Basisplan 

partner/ 

schakel voor 

ESF:4 

Commissaris van de 

Politie 

Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

Participeert in rampenstaf en 

landelijk tactisch team  

Onderhoudt contacten met 

CZMCARIB  

5&7 

Afzetten/afschermen 

Verkeer regelen/ Begidsen 

Handhaven rechtsorde 

Identificeren van slachtoffers 

Strafrechtelijk onderzoek 

partner/ 

schakel voor 

ESF:5 
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Bijlage G. Netwerkanalyses 

 

Hoofdstuk 5. 

 

 

 

 

netwerkanalyse van de rampenbestrijdingsorganisatie 

“de formele situatie” 

actoren formele rol functionele participatie 
behoort 

tot ESF 

verantwoordelijk voor 

operationele processen 

 

niveau 

netwerk 

model 

Hoofd GGD Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

 

Participeren in rampenstaf en 

landelijk tactisch team 

 

6 

Preventieve volksgezond & hygiëne 

Geneeskundige hulpverleningsketen 

Geestelijke verzorging 

partner/ 

schakel voor 

ESF:6 

Directeur Aqua Electra Verantwoordelijk voor inzet 

eigen organisatie (als 

leverancier) 

1 

Voorzien in primaire levensbehoefte 

(water en energie) 

partner/ 

schakel voor 

ESF:1 

Directeur UTS 

2 

Voorzien in verbindingen partner/ 

schakel voor 

ESF:2 

Hoofd DOW 

Verantwoordelijk voor inzet 

eigen dienst (als leverancier) 

3 

Toegankelijk/begaanbaar 

maken/opruimen 

partner/ 

schakel voor 

ESF:3 

Hoofd DWI 

7 

Ontruimen/evacueren in 

samenwerking met brandweer 

Voorzien in primaire levensbehoefte 

partner/ 

Schakel voor 

ESF:7 

Hoofd DCV 

8 

Voorlichting  

Waarschuwing van de bevolking 

partner/ 

schakel voor 

ESF:8 

Liaison Rode Kruis 

Op uitnodiging adviseren van 

de rampenstaf en landelijk 

tactisch team 

6 
Participeren in Geneeskundige 

hulpverleningsketen 

leverancier 

voor ESF:6 

Liaison Defensie 

 rampenstaf en landelijk tactisch 

team 

5  
met defensie en kustwacht zullen 

nadere afspraken moeten worden 

gemaakt over mogelijke bijstand 

(bron:rampenplan 2005) 

 

leverancier 

voor ESF:5 

Liaison Kustwacht 

4 
leverancier 

voor ESF:4 
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Bijlage G. Netwerkanalyses 

 

Hoofdstuk 6. 

netwerkanalyse van de rampenbestrijdingsorganisatie 

bij de passage van tropische storm Tomas 

actoren formele rol functionele participatie 
behoort 

tot ESF 

verantwoordelijk voor 

operationele processen 

 

niveau in 

netwerk 

model 

Minister-

president(MP) 

Is voorzitter rampenstaf 

Heeft opperbevel 

Nam strategische besluiten 

Vaardigde opdrachten uit 

- 

- 

initiator 

Nationale 

rampencoördinator 

Ondersteunt MP bij strategische 

zaken 

Is voorzitter landelijk tactisch 

team 

Geeft leiding aan het NOC 

Trad zowel anticiperend als 

participerend op in rampenstaf en 

landelijk tactisch team  

Coördineert 

de ESF’s 

vanuit 

formele rol 

Initiator/part

ner/ schakel 

voor 

ESF:1,2,4 & 

NOC 

Secretaris vd 

ministerraad 

Ondersteunt MP 

Verzorgt informatie richting 

andere relevante bestuurders 

Participeerde in rampenstaf 

namens een de overheidsdiensten: 

DCV, DOW, DWI. 
9 

Registreren van slachtoffers 

Verslaglegging/Uitvaartverzorging 

Schade afhandeling / Nazorg 

Processen van: DCV, DOW, DWI. 

schakel voor 

ESF:3,7,8&9 

Ondercommandant 

Brandweer 

Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

Participeerde in rampenstaf en 

landelijk tactisch team  

Onderhield goede contacten met 

HR&C van kustwacht 4 

Alarmeren van bestuur en uitvoer 

Bron-/effectbestrijding 

Ontruimen/Evacueren 

Waarnemen en meten 

Verzorging/logistiek 

rampenbestrijdingspotentieel 

Operationeel Basisplan 

partner/ 
schakel voor 
ESF:4 + 

CITRO &  
kustwacht 

Commissaris van 

de Politie 

Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

Participeerde in rampenstaf en 

landelijk tactisch team  

Onderhield goede contacten met 

P-CZMCARIB & HR&C KWCARIB 

5&7 

Afzetten/afschermen 

Verkeer regelen/ Begidsen 

Handhaven rechtsorde 

Identificeren van slachtoffers 

Strafrechtelijk onderzoek 

partner/ 

schakel voor 
ESF:5 + VKC 
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Bijlage G. Netwerkanalyse 

 

Hoofdstuk 6. 

 

 

 

 

netwerkanalyse van de rampenbestrijdingsorganisatie 

bij de passage van tropische storm Tomas 

actoren formele rol actuele participatie 
behoort 

tot ESF 

verantwoordelijk voor operationele 

processen 

 

niveau 

netwerk 

model 

Hoofd GGD Geeft sturing aan 

rampenbestrijding 

(monodisciplinair) 

Participeren in rampenstaf en landelijk 

tactisch team 6 

Preventieve volksgezond & hygiëne 

Geneeskundige hulpverleningsketen 

Geestelijke verzorging 

partner/ 

schakel 

voor ESF:6 

Directeur Aqua Electra Verantwoordelijk 

voor inzet eigen 

dienst (als 

leverancier) 

Participeren passief in rampenstaf en 

landelijk tactisch team 

Daadwerkelijke partner voor hen was de 

Nationale rampencoördinator 

1 
Voorzien in primaire levensbehoefte 

(water en energie) 

leverancier 

 

Directeur UTS 
2 

Voorzien in verbindingen 

Hoofd DOW Participeren passief in rampenstaf en 

landelijk tactisch team 

Daadwerkelijke partner voor hen was de 

Secretaris vd ministerraad 

3 
Toegankelijk/begaanbaar 

maken/opruimen 

Hoofd DWI 

7 

Ontruimen/evacueren in samenwerking 

met brandweer 

Voorzien in primaire levensbehoefte 

Hoofd DCV 
8 

Voorlichting  

Waarschuwing van de bevolking 

Liaison Rode Kruis Op uitnodiging 

adviseren van de 

rampenstaf en 

landelijk tactisch 

team 

Participeerde in ESF 6 
6 

Participeren in Geneeskundige 

hulpverleningsketen 

Liaison Defensie 

(P-CZMCARIB) 

Treden zowel anticiperend als participerend 

op rampenstaf en landelijk tactisch team 

Bezitten veerkrachtige 

rampenbestrijdingscapaciteiten 

lokale netwerkpartners en de civiele 

autoriteiten bij deze calamiteit steunden op 

kennis en capaciteiten van kustwacht en 

defensie. Tijdens deze passage werd van P-

CZMCARIB verwacht dat hij sturend optrad  

5 (voert 

ook 

informele 

rollen uit 

voor 3, 

4&6) 

Ontruimen/evacueren in samenwerking 

brandweer 

Toegankelijk/begaanbaar 

maken/opruimen 

Participeren in Geneeskundige 

hulpverleningsketen 

partner/ 

schakel en 

leverancier 

voor 

defensie 

diensten 

Liaison Kustwacht 

(H-RCC) 

4 

Alarmeren van bestuur en uitvoer 

Bron-/effectbestrijding op zee 

Waarnemen/meten op zee/in de lucht 

Verzorging/logistiek 

rampenbestrijdingspotentieel zee/lucht 

partner/ 

schakel en 

leverancier 

voor 

kustwacht  
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Bijlage G. Netwerkanalyses 

 

Hoofdstuk 7. 

 

 

 

 

netwerkanalyse voor een toekomstige alternatieve rol  

van de kustwacht & defensie  

in de rampenbestrijdingsorganisatie 

actoren nieuwe rol toekomstige participatie 
behoort tot 

ESF 

verantwoordelijk voor 

operationele processen 

 

niveau 

netwerk 

model 

Plv- Directeur 

Kustwacht  

maakt deel uit van 

rampenstaf en landelijk 

tactisch team 

treedt zowel anticiperend als 

participerend op in 

rampenbestrijdingsorganisatie  

vormt 

nieuwe 

ESF/NOC 

Nieuw: kustwachtcentrum ter 

beschikking stellen als ROC 

Alarmeren van bestuur en uitvoer 

Bron-/effectbestrijding op zee 

Waarnemen meten op zee en in de 

lucht 

Verzorging/logistiek 

rampenbestrijdingspotentieel op 

zee en in de lucht 

partner 

hoofd operaties van 

CZMCARIB 

1. vormt liaison 

defensie voor 

rampenorganisatie 

2. fungeert als schakel 

tussen de partner in 

rampenstaf(Plv- 

Directeur Kustwacht) 

en defensie 

adviseert de Plv- Directeur 

Kustwacht over op welke wijze 

defensie zowel de 

rampenbestrijdingsorganisatie kan 

ondersteunen  

ondersteunt 

ESF 3,4,5&6 

d.t.v. 

liaisons of 

Plv- 

Directeur 

Kustwacht  

Ontruimen/evacueren in 

samenwerking brandweer 

Toegankelijk/begaanbaar 

maken/opruimen 

participeren in Geneeskundige 

hulpverleningsketen 

Nieuw: 

accomedatie/Verzorging/logistiek 

rampenorganisatie 

schakel, 

leverancier 
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Bijlage H.  PMi-analyses 

Toekomstige variant  
ondersteuning rampenbestrijdingsorganisatie door kustwacht en defensie  

 (scenario: passage tropische storm Tomas) 

aspecten:  + - i 
1. informatiemanagement + defensie & kustwacht beschikken over 

gekoppelde informatiemanagementsystemen 
waarmee directe uitwisseling van gegevens 

mogelijk is.  
+ defensie & kustwacht hadden de juiste 

informatie op het juiste moment beschikbaar. 

 

- defensie & kustwacht hadden 
veelal een beter overzicht dan 
de eerstelijns partners. Dit 

leidde tot soms tot pijnlijke 
situaties 

 

-Er ontbreekt een eenduidige 
methodiek om het schadebeeld 
helder in kaart te brengen en de 

informatie uit alle ESF’s 
gestructureerd te visualiseren  

 i Of door toevoeging van een 
informatie-managementsysteem 
het schadebeeld en de informatie 

duidelijker en eenduidiger uit alle 
ESF’s in kaart zou kunnen worden 
gebracht (creëren van 

elektronische informatie-
uitwisseling). 
 

i Of de kustwacht als “Caribische-
organisatie” het Knooppunt kan 
vormen voor het Rampen 
informatiemanagement 

2. coördinatie en aansturing + defensie & kustwacht beschikken over een 
gestructureerde coördinatie en aansturing van 

eigen eenheden en staven. 

 
 

- Feffik gebouw waarin NOC 
(ten behoeve van rampenstaf 

en landelijk tactisch team) is 

gevestigd, is verouderd 

i of de kustwacht als zelfstandige 
actor (ESF) in de rampenstaf 

plaats kan nemen (informele rol).  

i Of de landelijke rampenbestrij-
ding niet beter vanaf Marine Basis 
Parera/ kustwachtcentrum kan 
worden georganiseerd 

1. op operationeel niveau 
kunnen diverse zaken 

worden geïntegreerd 
2. logistiek ondersteuning is 

24/7 aanwezig 
3. infrastructureel geschikt 

voor faciliteren van zowel 
Rampenstaf als Tactisch 

team 
+ = positief; ± = indifferent;    - = negatief;             i = “Het is interessant om te zien”  

Ofwel nader onderzoek vereist
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Bijlage H.  PMi-analyses 

Toekomstige variant  
ondersteuning rampenbestrijdingsorganisatie door kustwacht en defensie  

 (scenario: passage tropische storm Tomas) 

aspecten:  + - i 
3. interne / externe 

communicatie 
+ kustwacht & defensie zowel intern als extern 
eenduidige communicatie 
+ Intern vormden het HCC en H-OPS de linking pin 

met hun organisaties.  
+ P-CZMCARIB trad als het “gezicht naar buiten” 
op. 

- volgens kustwacht & defensie 
vindt het overleg binnen 
rampenorganisatie vooral 

informeel plaats 
- kustwacht & defensie herkennen 
de BOB-structuur niet door: 

1. eigen traditioneel 
hiërarchische organisaties 

2. taal- en cultuur barrière 

3. beeldvorming binnen de 
rampenorganisatie vond 
moeizaam plaats. 

i of door middel van een 
collectieve training voor de 
rampenorganisatie taal- en cultuur 

barrières kunnen worden 
overwonnen en de 
besluitvaardigheid en 

beeldvorming conform BOB-
structuur kan worden verbeterd 

4. proces 
/projectmanagement 
 

+ kustwacht & defensie hebben een overlappend 

management (en structuur) waardoor ze 

gezamenlijk gestructureerd, consistent en 

voorspelbaar kunnen optreden.  

+ defensie kan optimaal functioneren binnen de 

rampenorganisatie door het uitvoeren van 

doeltreffende hiërarchische interventies.  

- defensie is een hiërarchische 
organisatie die projectmatige 
werkt in tegenstelling tot de 

netwerkbenadering van de 

rampenbestrijding 

i of kustwacht partner in de 
rampenstaf kan worden (gezien 
maritieme component).  

i of de kustwacht op kan treden 

als linking-pin voor defensie 

5. risicoaspecten in 
politiek-bestuurlijke zin 

+ rol van liaisons op diverse niveaus binnen de 
rampenbestrijdingsorganisatie werkt als optimale 
anticiperende beheersmaatregel (bij taal- en 

cultuur barrières). 

- taal- en cultuur barrière  
- door grote voorsprong op diverse 
terreinen bleef de liaisons van 

zowel kustwacht & defensie niet in 
hun ondersteunende rol 
- coördinatoren van ESF’s 

vertoonde grote mate van 
afhankelijkheid 
- bewapende militairen vormen op 
zichzelf ook een politiek risico 

 i Op welk niveau of bij welke 
actoren kunnen nog meer liaisons 
worden ingezet (GGD) 

i wanneer dienen militairen 
bewapend te zijn? 
i of openbare orde handhaving 

overgenomen kan worden van 
CZMCARIB door Kmar 

+ = positief; ± = indifferent;    - = negatief;              i = “Het is interessant om te zien”  
Ofwel nader onderzoek vereist
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Bijlage I. Rondetafelconferentie 

16 december 2008, 15.42 uur 

 

De rondetafelconferentie, over staatkundige vernieuwing, werd gisteren wegens een 

bommelding en een aantal demonstraties verplaatst van het World Trade Center 

(WTC) naar Marinebasis Parera op Curaçao. 

Marinebescherming 

De basis was al als alternatieve vergaderlocatie ingericht. Voor het geval de 

rondetafelconferentie door externe omstandigheden niet kon plaatsvinden in het WTC. 

De beveiliging van de basis was in handen van 50 mariniers van de 31e 

Infanteriecompagnie, de bootgroep Curaçao, ondersteund door personeel van het 

Marine Beveiligingskorps en van de Koninklijke Marechaussee. Twee super-RHIB’s 

(zeer snelle vaartuigen) van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba 

patrouilleerden op het water rondom Marinebasis Parera. De AS-355 helikopter van de 

kustwacht stond op HATO standby voor eventuele inzet. Daarnaast zette de Logistieke 

Dienst Verzorging van Marinebasis Parera alle zeilen bij om de delegatie, het 

beveiligingspersoneel en de media te faciliteren. 

 
Historische veranderingen 

Deze rondetafelconferentie wordt gezien als de vooravond van grote en historische 

veranderingen. Het levert de bouwtekening op voor een nieuw koninkrijk met vier 

landen en drie bijzondere gemeenten. Alle benodigde wetgeving lag bij deze 

conferentie ter beschouwing op tafel. Aan de conferentie nemen 170 delegatieleden 

deel van alle landen van het Koninkrijk. Vanuit Nederland waren minister-president 

Balkenende als voorzitter, de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin, alsmede 

staatssecretaris Bijleveld aanwezig. 

Bron: Ministerie van Defensie (2008)

http://www.defensie.nl/_system/handlers/ImageResizerHandler.ashx?size=lightbox&image=/media/RTCParera1_tcm46-125290.jpg&filesize=503 KB
http://www.defensie.nl/_system/handlers/ImageResizerHandler.ashx?size=lightbox&image=/media/RTCParera2_tcm46-125312.jpg&filesize=331 KB
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Onderzoeksonderwerp 

Inleiding tot de probleemstelling. Curaçao, 2 november 2010, de tropische storm 

Tomas passeert ten noorden van het eiland. Noodweer veroorzaakt grote 

wateroverlast. Twee mensen komen om het leven. In enkele uren valt 265 millimeter 

neerslag. Het wegennet is onbegaanbaar, huizen lopen onder water en op grote delen 

van het eiland valt de stroom uit.  

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (KWCARIB; 

in het vervolg zal de term kustwacht worden gebruikt) en eenheden van de 

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB; in het vervolg zal de 

term defensie worden gebruikt) verlenen direct en grootschalig ondersteuning. 

De kustwachthelikopter brengt, in het kader van de gerichte hulpverlening, een groot 

deel van de schade in kaart. Voor de kust voeren de kustwachtcutter Jaguar en super-

RHIB`s (snelle motorboten) extra patrouilles uit.  

Op verzoek van de gouverneur van Curaçao zijn de militairen op verschillende plekken 

aan de slag gegaan. Zij helpen met opruimwerkzaamheden, het beveiligen van 

objecten, het handhaven van wegafzettingen en het assisteren van de lokale politie. 

Een landmachteenheid wordt ingezet voor het beveiligen van kwetsbare gebouwen en 

het opzetten en handhaven van wegafzettingen. De Antilliaanse Militie voert 

opruimwerkzaamheden uit bij een lokale school. Tevens pompen de miliciens 

verschillende ondergelopen gebouwen in het centrum, zoals het Curaçao Museum, 

leeg. Ook is de ziekenboeg op Marinebasis Parera paraat om slachtoffers op te 

vangen.  

Dit is een korte schets hoe de kustwacht en defensie ondersteuning leverden tijdens 

en na de passage van Tomas. Maar hoe geven zij nu structureel invulling aan 

rampenbestrijding bij passages van orkanen of tropische stormen op Curaçao? En is er 

sprake van optimale Civiel-Militaire samenwerking? Wordt er optimaal samengewerkt 

tussen de lokale netwerkpartners en vertegenwoordigers van de kustwacht en 

defensie? En hoe gaat het er nu daadwerkelijk aan toe in het rampencoördinatie-

centrum?  

In de praktijk blijkt dat de lokale netwerkpartners en de civiele autoriteiten bij 

grootschalige calamiteiten veelal direct teruggevallen op defensie. Vaak wordt 

verwacht dat defensie sturend optreedt bij een crisis. Ook na de passage van Tomas 

was dit het geval. 

Is het wenselijk dat defensie sturend optreedt bij een crisis? Immers de taak van 

defensie in dit soort situaties is duidelijk omschreven:  

 

het leveren van ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 

rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.  
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Defensie vervult hier een ondersteunende rol ten opzichte van de civiele autoriteiten. 

Oftewel deze taak dient geautoriseerd, geregisseerd, gedirigeerd en geleid te worden 

door de civiele autoriteiten. Zij dienen sturend op te treden in het 

rampencoördinatiecentrum en niet terug te vallen op defensie.  

Vanuit het oogpunt van defensie is het ook niet logisch dat de zij een voortrekkersrol 

heeft bij rampencoördinatie. Immers de prioriteit van defensie in het Caribisch gebied 

ligt bij de tweede hoofdtaak: de bevordering van de internationale rechtsorde en 

stabiliteit ( concreet betekent dit het uitvoeren van “counterdrugs-operaties” in het 

Caribisch gebied). Zo mag verondersteld worden dat, in het kader van 

crisisbeheersing, er is sprake van een suboptimale Civiel-Militaire samenwerking. 

Hoofdvraag of probleemstelling. Hoe is de rampenbestrijdingsorganisatie Curaçao 

georganiseerd en is verandering wenselijk en mogelijk? 

Doelstelling. Het doel van deze studie is het onderzoeken van alternatieven ter 

optimalisatie van de rampenbestrijdingsorganisatie als rampenbestrijdingsorganisatie 

op Curaçao.  

Centraal hierbij staat een verbeterde ondersteuning van de civiele autoriteiten en de 

netwerkpartners in de rampenbestrijdingsorganisatie door de kustwacht en defensie.  

Te beschouwen scenario. In het kader van deze studie wordt het scenario van een 

aantal orkanen of tropische storm beschouwd en de gevolgen daarvan voor het land 

Curaçao bezien. 

 

Deelvragen. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn onderstaande 

deelvragen opgesteld: 

 

1. hoe is de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie georganiseerd 

(netwerkanalyse); 

2. welke rol spelen de kustwacht en defensie in het kader van 

rampenbestrijding (netwerkanalyse vs. 7S-model); 

3. welke veranderingen zijn de laatste jaren zichtbaar op het gebied van 

rampenbestrijding op Curaçao (interviewen funct.); 

4. welke alternatieven ter ondersteuning van de rampenbestrijdingsorganisatie 

zijn er en welke is de beste (PMi)? 

 

Onderzoeksmethoden en -technieken. De deelvragen zullen worden beantwoord door 

enerzijds diverse bronnen te bestuderen en door key-functionarissen binnen de 

crisisbeheersings-organisaties te interviewen. Anderzijds zullen deelvragen worden 

getoetst aan diverse modellen en een analyse.  

In volgorde van deelvragen betreft het de onderstaande analyse, modellen en 

interviews: 
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1. met behulp van een netwerkanalyse kan de organisatie van de Curaçaose 

rampenbestrijdingsorganisatie worden geanalyseerd; 

2. de rol die de kustwacht speelt in het kader van rampenbestrijding kan worden 

verduidelijkt door een netwerkanalyse tegenover het 7S-model te positioneren; 

3. door interviews kunnen de veranderingen van de laatste jaren zichtbaar gemaakt 

worden op het gebied van rampenbestrijding op Curaçao; 

4. met behulp van het PMi model worden alternatieven ter ondersteuning van de 

rampenbestrijdingsorganisatie in kaart gebracht en kan zichtbaar worden gemaakt 

welke de beste is (zie bijlage 2.). De input hiervoor zal komen uit de diverse 

interviews en het bronnenonderzoek. 

 

Voorlopige hoofdstuk indeling.  

Voorwoord 

Inhoudsopgave 

Managementsamenvatting 

Hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, gebaseerd op een casus, de 

probleemstelling en de deelvragen behandeld. Tevens zal de aanpak van de studie in 

dit hoofdstuk worden behandeld. Kortom in dit hoofdstuk staat hoe de masterthesis is 

opgebouwd en waarom deze op zo is opgebouwd. 

Hoofdstuk 2. Theoretisch kader  

In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmethoden en –technieken 

beschreven. Met behulp van deze methoden en –technieken zal in de opeenvolgende 

hoofdstukken de bedrijfsvoering en besturing van de rampenbestrijdingsorganisatie 

als rampenbestrijdingsorganisatie op Curaçao worden getoetst en de alternatieven ter 

optimalisatie worden bepaald. 

Hoofdstuk 3. rampenbestrijding: partners en thema’s 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Curaçaose rampenbestrijdingsorganisatie is 

georganiseerd. Tevens wordt de rol die de kustwacht en defensie spelen in het kader 

van rampenbestrijding behandeld. 

 

Hoofdstuk 4. Veranderingen op het gebied van rampenbestrijding 

 

Dit hoofdstuk behandelt de veranderingen die de laatste jaren zichtbaar zijn op het 

gebied van rampenbestrijding op Curaçao. In dit hoofdstuk wordt ook de invloed van 

politiek-bestuurlijk krachtenveld binnen het Koninkrijk der Nederlanden in het 

Caribisch Gebied op de rampenbestrijdingsorganisatie op Curaçao belicht.  
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Hoofdstuk 5. Empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk vindt de beschouwing plaats aan de gekozen onderzoeksmethoden en 

–technieken. Er wordt door de bril van een model gekeken naar de huidige situatie; dit 

leidt tot observaties voor verbetering (conclusies). 

Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen. In dit hoofdstuk staat de beantwoording 

van de hoofdvraag en de hieruit voortkomende deelvragen. Dit in de vorm van: 

conclusies en aanbevelingen, eventueel aangevuld met een mogelijke reflectie en/of 

beschouwing. 

Bijlagen. 

Bijlage A. Organisatie van de rampenbestrijdingsorganisatie op Curaçao: de huidige 

situatie. Organigrammen. 

Bijlage B. Modellen 

Bijlage C. lijst van geïnterviewden 

Bijlage D. interviewlijst 

Bijlage E. uitwerking van de interviews 

Bijlage F. CV auteur 

Bijlage G. Literatuuropgave 

Planning. 

Voor de opzet van de Masterthesis is gekozen voor een modulaire opbouw cf. de 

diverse leeropdrachten van de MCPM. Zo kan na goedkeuring onderzoeksopzet al 

worden gestart met algemene hoofdstukken, zoals hoofdstuk 3. 

 

nr. onderwerp Actie (actienemer) planning gereed 

1. 

bespreking 

onderzoeksopzet 

gereflecteerd met mentor  

 

gereflecteerd met mentor  

√ 

juni’11 

 

23 okt’11 

2. 
1e onderzoeksopzet 

gereed 

Patrick √ 19 Dec’11 

13 maart 2012: terugkoppelmoment met mentor/decaan => akkoord huidige opzet 

3. 
goedkeuring 

onderzoeksopzet 

mentor/decaan febr ‘12 16 maart 

2012 

4. trits opstellen schrijven hfdst 1 Mrt’12  

5. 
Curaçaose rampen-

bestrijdingsorganisatie 

schrijven hfdst 3 Continu  

6. voorbereiding inlezen & oriënteren /Patrick Continu  

7. 
literatuuronderzoek bestuderen 

onderzoeksmethoden 

Continu  

8. theoretisch kader schrijven hfdst 2 Mrt’12  

9. 
empirisch onderzoek opstellen interviewvragen  

uitzetten interviewvragen 

April ‘12  
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10. 

empirisch onderzoek analyseren interviewvragen 

beschouwing aan 

onderzoeksmethoden en –

technieken 

Mei/juni 

’12 

 

11. empirisch onderzoek schrijven hfdst 4 & 5 juni’12  

12. 
formuleren conclusies en 

aanbevelingen 

beantwoorden hoofdvraag en 

deelvragen  

Aug/sept

’12 

 

13.  schrijven hfdst 6 sept’12  

14. lay-out vervolmaken  Okt’12  

15. 
inleveren masterthesis T-4wk 

1nov’12 

 

16. 

presentatie masterthesis uitnodiging examencommissie T=0 

Medio  

Dec 

2012 

Jan 2013 

 

Er vindt minimaal na elke schrijffase (hfdst) een terugkoppelmoment plaats met de 

mentor.  
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