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Deze handreiking is in opdracht van OTAV opgesteld door het COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement 
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Inleiding 

Nederland heeft sinds vorig jaar te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Deze hoge 

instroom heeft veel impact op gemeenten. Gemeenten trachten in hoog tempo, in samenwerking met 

het COA, voldoende plekken te creëren om asielzoekers op te vangen. Ook werken gemeenten aan 

de huisvesting van statushouders. Dit leidt tot allerlei nieuwe vormen van groot- en kleinschalige 

opvang en huisvesting. Tegelijk tracht het lokaal bestuur tot zorgvuldige besluitvorming over de 

opvang en huisvesting te komen en de gemeenschap te betrekken.  

 

Een belangrijk onderwerp hierbij is het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Zowel in de 

besluitvorming als bij de realisatie van opvang- of huisvestingslocaties zijn er risico’s op verstoringen 

van de openbare orde en veiligheid. We hebben de afgelopen tijd diverse voorbeelden gezien, van 

verstoringen van openbare raadsvergaderingen tot bedreiging van sleutelpersonen, en van geweld 

tegen opvangcentra tot geweld tegen individuele asielzoekers of statushouders.  

 

Het is dan ook van belang om in de voorbereiding op besluitvormingsprocessen en op opvang of 

huisvesting aandacht te besteden aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. 

Voorbereiding vraagt om het uitwerken van een veiligheidsaanpak, met preventieve maatregelen, 

gericht op het voorkomen van incidenten en met afspraken over de respons, als zich toch incidenten 

voordoen. Het vraagt ook om het samen met partners ‘doorleven’ van gemaakte afspraken, zodat 

helder is wie wanneer wat doet. 

 

Deze handreiking geeft handvatten om te komen tot een goede veiligheidsaanpak. Deze handvatten 

zijn bruikbaar bij het voorbereiden van besluitvormingsprocessen en bij het voorbereiden van de 

opvang van asielzoekers of de huisvesting van statushouders. Door de stappen uit deze handreiking 

te doorlopen kunnen gemeenten samen met hun partners zich zo goed mogelijk voorbereiden op het 

omgaan met veiligheidsrisico’s. 

 

De handreiking is op verzoek van OTAV opgesteld door het COT Instituut voor Veiligheids- en 

Crisismanagement. Het COT adviseert gemeenten en veiligheidspartners over openbare orde en 

veiligheidsvraagstukken. Zo ook rond asielopvang en de huisvesting van statushouders, onder 

andere als expert binnen de expertpool van OTAV. 

 

Deze handreiking sluit aan op twee andere handreikingen: 

- Handreiking “Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders”, met adviezen 

om tot een goed besluitvormingsproces te komen.
1
 Eén van de hoofdstukken van de handreiking 

gaat over het omgaan met veiligheidsrisico’s. Voorliggende handreiking vormt een verdieping 

van dit hoofdstuk. 

- Handreiking “Verhoogde asielinstroom t.b.v. het lokaal bestuur en betrokken partners”, met 

adviezen over het inrichten van het opvangproces.
2
  

In vier stappen naar een veiligheidsaanpak 

In het ontwikkelen van een veiligheidsaanpak moeten allerlei afwegingen worden gemaakt. Het is 

belangrijk om daarbij rekening te houden met de volgende noties: 

- Veiligheid is nooit het enige belang dat gediend moet worden. Veiligheid moet altijd afgewogen 

tegen andere belangen, zoals een open besluitvormingsproces of een toegankelijk 

opvangcentrum. De uitdaging is om tot een proportionele set aan maatregelen te komen die de 

openbare orde en veiligheid voldoende waarborgen en tegelijkertijd andere belangen zo min 

                                                        
1
 https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/handreiking-besluitvorming-opvang-

asielzoekers 
2
 http://www.burgemeesters.nl/asielinstroom 
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mogelijk schaden. Het is daarom van belang om veiligheid integraal onderdeel te maken van de 

voorbereiding. 

- Veiligheid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen. Maatregelen moeten elkaar 

versterken, en gezamenlijk moeten ze de diverse risico’s zo goed mogelijk afdekken.  

- Veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s op incidenten (bv. door preventieve 

maatregelen te nemen) én om het beheersen van de impact van incidenten (bv. de impact van 

een openbare ordeverstoring op het besluitvormingsproces over opvang van asielzoekers). Het 

is van belang om de risico’s en de mogelijke impact goed in beeld te brengen in de 

voorbereiding. 

- Richt je in de voorbereiding op het bijzondere. Veel risico’s die spelen bij de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting van statushouders spelen ook bij andere onderwerpen. Vaak zijn 

de partijen daar al op voorbereid. Denk aan de GRIP procedure voor rampen en crises en aan 

de eisen voor gebouwen met betrekking tot brandveiligheid. De uitdaging is om dit soort zaken 

zoveel mogelijk te benutten en tegelijkertijd de bijzondere kenmerken van het thema asielopvang 

en huisvesting statushouders mee te nemen in de voorbereiding. Benoem die bijzondere 

kenmerken en doordenk wat die voor de veiligheidsaanpak betekenen. Denk aan de 

gepolariseerde sfeer die op veel plekken over dit onderwerp bestaat, de grote aandacht uit de 

samenleving voor het onderwerp en aan de interculturele verschillen in omgangsvormen. 

- Veiligheid is een gezamenlijke opgave, in ieder geval van de driehoek (gemeente, politie en OM) 

en het COA. Ook andere partijen kunnen een rol spelen (van Vluchtelingenwerk tot de GGD). 

Het is dan ook van belang om gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen. 

 

Om tot een dergelijke veiligheidsaanpak te komen, adviseren we gemeenten en hun partners de 

volgende stappen te zetten: 

1. Opstellen van een diagnose van de situatie; 

2. Bepalen doelen en uitgangspunten; 

3. Opstellen strategische tijdlijn; 

4. Scenario’s uitwerken en nemen (preventieve en respons)maatregelen. 

 

Deze stappen worden hieronder uitgewerkt. Voor meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over 

het beschikbare juridische instrumentarium, verwijzen we naar de handreiking Verhoogde Instroom.
3
 

Stap 1: Diagnose van de situatie 

Inzicht in de huidige situatie vormt de basis voor de veiligheidsaanpak. Welke plannen zijn er voor 

opvang of huisvesting? Hoe staat de gemeenschap tegenover deze plannen? Welke impact heeft 

opvang / huisvesting op de gemeente en de gemeenschap? Het antwoord op dit soort vragen geeft 

zicht op de terreinen waarop maatregelen nodig zijn en de zaken waar rekening mee gehouden moet 

worden. 

 

Het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s en de mogelijke impact van incidenten is onderdeel 

van de situatiediagnose. De risico’s en impact kunnen per situatie verschillen. In de bijlage geven we 

enkele voorbeelden. 

 

De situatiediagnose is echter meer dan de veiligheidsrisico’s. De situatiediagnose dient ook als basis 

voor het managen van incidenten (bijvoorbeeld welke doelgroepen onderscheiden we voor het 

nemen van maatregelen en de crisiscommunicatie? Met welke zaken hebben we rekening te 

houden?). 

 

De diagnose kan, al naar gelang behoefte en noodzaak, tussentijds worden herijkt. Daardoor blijft de 

veiligheidsaanpak gericht op de actuele situatie. 

                                                        
3
 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/10/handreiking-verhoogde-

http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/151105_Handreiking%20hoge%20asielinstroom_we
b_def.pdf 
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De diagnose bestaat uit drie aspecten: (A) de aard, (B) betrokkenen en (C) de relevante context. 

Hieronder noemen we elementen die een plek kunnen krijgen in de diagnose. 

 

Diagnose van de situatie 

1. Aard - Het plan: populatie (samenstelling, aantal, leeftijd), duur, type opvang  

(noodopvang, AZC) of huisvesting (huisvesting in groepen, huisvesting 

individueel / gezinnen, combinatie met autochtonen) 

- Impact op de gemeenschap (van onderwijs tot sociaal domein) 

- De sfeer in de gemeenschap: toon van het debat, aangekondigde 

demonstraties, signalen voor acties 

- Veiligheidsrisico’s en mogelijke impact van incidenten (zie bijlage) 

2. Betrokkenen - Beoogde bewoners 

- Omwonenden 

- Voor- en tegenstanders 

- Vrijwilligers(organisaties) 

- Stakeholders (COA, politie, OM) 

- Groepen/individuen van buiten de eigen gemeente 

- Landelijke groeperingen 

- Politieke partijen 

3. Context - Reguliere wijze van besluitvorming en participatie 

- Andere gevoelige beleidsdossiers (waarover onrust of ontevredenheid 

bestaat) 

- Vertrouwen in lokale politiek 

- Eerdere incidenten 

- Ervaring van partijen met openbare ordeverstoringen en andere 

incidenten 

- Notoire ordeverstoorders in de gemeente, jeugdgroepen, etc. 

- Nationale en internationale ontwikkelingen en incidenten (van Keulen tot 

Geldermalsen) 

 

Voor het opstellen van de diagnose kan gebruik worden gemaakt van informatie van diverse 

betrokken partijen: 

- Informatie/inlichtingen van de politie 

- Omgevingsanalyses 

- Informatie van het COA 

 

Het is van belang om de situatiediagnose samen met de partners (in ieder geval politie, OM en COA) 

te maken en periodiek te herijken. Dit zorgt ervoor dat alle partijen een gedeeld beeld hebben van de 

situatie en de uitdagingen. 

Stap 2: Doelen en uitgangspunten 

In het ontwikkelen van een veiligheidsaanpak moeten allerlei keuzes en afwegingen worden 

gemaakt. Welke maatregelen zijn proportioneel om de openbare orde en veiligheid te waarborgen? 

Wanneer en hoe treden we op bij incidenten? Hoe voorkomen we onnodige escalatie en andere 

ongewenste effecten bij optreden? 

 

Om dit soort afwegingen goed te kunnen maken, zowel in de voorbereiding als in de respons op 

incidenten, helpt het om doelen en uitgangspunten vast te leggen. De doelen geven aan wanneer de 

partijen tevreden zijn. Bijvoorbeeld dat een besluitvormende vergadering ordentelijk verloopt, of dat 

asielzoekers zich veilig voelen in en om de opvanglocatie. Uitgangspunten geven aan wat de partijen 

belangrijk vinden in het bereiken van die doelen. Bijvoorbeeld dat het recht van demonstratie zoveel 
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mogelijk gewaarborgd moet worden, of dat in de respons op een incident zo min mogelijk in groepen 

moet worden gedacht.  

 

De doelen en uitgangspunten bieden houvast bij het maken van keuzes. De doelen en 

uitgangspunten vormen het kader waarbinnen de preventieve maatregelen genomen moeten worden 

en moet worden gereageerd op een incident. 

 

Voorbeelden van doelen en uitgangspunten m.b.t. een besluitvormingsproces 

Doelen - Ordentelijk verloop van de vergadering: 

– Onbelemmerde gedachtenvorming en uitwisseling argumenten 

door raadsleden 

– Ruimte voor inspraak 

– Transparantie: vergadering kan door iedereen worden gevolgd 

- Ruimte geven voor het uiten van voor- en tegengeluiden 

- Beantwoorden van vragen en waar mogelijk wegnemen van (onnodige) 

zorgen 

- Voorkomen van escalatie (bv. openbare ordeverstoringen) 

- Optreden bij strafbare feiten (bv. discriminatie en racisme) 

Uitgangspunten - Raadsleden mogen niet belemmerd worden in hun gedachtenvorming (bv. 

door overstemming, verstoren orde of bedreiging en intimidatie) 

- De vergadering moet zoveel mogelijk een uitnodigend karakter hebben 

(bv. zo min mogelijk zichtbare veiligheidsmaatregelen) 

- Burgers moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem te laten 

horen door in te spreken (dus geen overstemming, verstoren orde of 

bedreiging en intimidatie) 

- Zoveel mogelijk een reguliere vergadering, volgens normale procedure 

(bv. spelregels, inspraak, etc.) 

- Recht op demonstraties, tenzij de openbare orde wordt verstoord of 

strafbare feiten worden gepleegd of het ordentelijk verloop van de 

vergadering in het geding komt 

- Voor agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak 

volgen we de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) 

 

Ook voor de doelen en uitgangspunten geldt dat het van belang is om ze met de partners 

gezamenlijk vast te stellen. Daardoor vormen ze een gezamenlijk kader. Dit zorgt voor eenheid van 

handelen tussen de verschillende partners. 

Stap 3: Strategische tijdslijn 

In elk traject, of het nu om een besluitvormingsproces of om het realiseren van opvang van 

asielzoekers of huisvesting voor statushouders gaat, zijn bepalende momenten te identificeren. Dit 

zijn momenten waarop de kans groter is dat er een incident plaatsvindt, of een moment wat bepalend 

is voor hoe de rest van het traject verloopt.  

 

Door deze momenten vooraf zoveel mogelijk te identificeren ontstaat een strategische tijdslijn. 

Hierdoor kunnen de partijen zich optimaal voorbereiden op dit soort momenten. Denk aan het nemen 

van extra maatregelen om incidenten te voorkomen of aan het extra zorgvuldig voorbereiden van het 

handelen op deze momenten. 
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Voorbeelden van bepalende momenten 

- Openbaar worden van een voornemen om asielzoekers op te vangen of statushouders te 

huisvesten. 

- Bijeenkomsten in het besluitvormingstraject, van inspraakavonden en bewonersbijeenkomsten 

tot raadsvergaderingen. 

- De aankondiging van een demonstratie. Dat kan een officiële melding zijn, maar ook een 

oproep op sociale media. 

- De aankomst van asielzoekers in het opvangcentrum of het betrekken van een nieuwe 

huisvestingslocatie door statushouders. 

- Incidenten op andere plekken in het land of zelfs internationaal. 

 

 

Ook de strategische tijdslijn moet samen met de partners worden opgesteld, zodat een gedeeld 

beeld ontstaat van de bepalende momenten. 

Stap 4: Uitwerken maatgevende scenario’s 

De voorgaande stappen hebben een kader opgeleverd waarbinnen concrete maatregelen genomen 

kunnen worden en de respons op incidenten en calamiteiten kan worden voorbereid. Binnen dit 

kader kan de veiligheidsaanpak concreet ingevuld worden. 

 

Bereid de preventieve maatregelen en de respons voor aan de hand van scenario’s van incidenten 

en calamiteiten. Het uitwerken van scenario’s zorgt dat heel gericht maatregelen kunnen worden 

genomen en dat een samenhangend pakket van maatregelen ontstaat. Doordenk de scenario’s van 

begin tot het eind en bepaal steeds 1) welke maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat een 

incident of calamiteit plaatsvindt en 2) wat er nodig is om goed te reageren als zich toch een incident 

of calamiteit plaatsvindt. 

 

Er kan natuurlijk een veelheid van scenario’s plaatsvinden. Het is ondoenlijk en niet werkbaar om alle 

mogelijke scenario’s uit te werken. De kunst is dan ook om die scenario’s te kiezen die model staan 

voor diverse andere incidenten en calamiteiten (omdat er vergelijkbare maatregelen nodig zijn en/of 

de respons vergelijkbare uitdagingen oproept). En om een beperkte set van scenario’s te kiezen die 

samen een groot deel van de mogelijke incidenten en calamiteiten afdekken. Dit noemen we 

maatgevende scenario’s: scenario’s die model staan voor een diversiteit aan gebeurtenissen en die 

gezamenlijk een dekkend beeld geven van wat er allemaal mogelijk is. 

 

Drie maatgevende scenario’s voor de voorbereiding van een besluitvormingstraject 

1. Verstoring openbare orde (bv. door demonstratie) 

2. Verstoring informatie- en/of raadsbijeenkomst (bv. door beledigende 

teksten/protesten/spandoeken) 

3. Bedreiging, agressie, intimidatie (bv. insprekers / raadsleden / bestuurders) 

 

Werk voor elk scenario de volgende onderwerpen uit: 

- Beschrijving scenario 

- Specifieke doelen, uitgangspunten en bepalende momenten en besluiten 

- Preventieve maatregelen  

- Maatregelen voor de respons 

- Rollen en taken: wie doet wat?  

- Aandachtspunten 

 

Stel de scenario’s vast gezamenlijk met de partners. Daardoor ontstaat een gemeenschappelijke 

basis voor de te nemen maatregelen en de respons op incidenten en calamiteiten.  
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Afronding 

Onze ervaring leert dat het doorlopen van deze vier stappen zorgt voor een goede voorbereiding 

vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid. Op deze wijze is het mogelijk om tot een 

proportioneel en samenhangend pakket aan maatregelen te komen om incidenten en calamiteiten te 

voorkomen en om goed voorbereid te zijn op het reageren op incidenten en calamiteiten.  

 

Tot slot van deze handreiking benoemen we nog enkele tips om te komen tot een goede 

voorbereiding: 

- Stel een veiligheidsplan op. Breng de uitkomsten van de vier stappen samen in een compact 

veiligheidsplan. Benoem in dat plan de veiligheidsrisico’s en mogelijke impact van incidenten, de 

situatiediagnose, de doelen en uitgangspunten, de strategische tijdslijn en de scenario’s.  

- Benut de expertise van veiligheidspartners en van bewoners. Betrek alle relevante partijen bij 

het ontwikkelen van het veiligheidsplan. Partijen als politie en brandweer hebben veel ervaring 

met het omgaan met de risico’s. Bewoners weten veel van de lokale situatie en kunnen 

aangeven waar zij zich het meest zorgen over maken. 

- Organiseer een scenariosessie. Een goede werkwijze is om de maatgevende scenario’s in een 

werksessie met de partners te bespreken. De scenariosessie kan gebruikt worden om doelen en 

uitgangspunten te benoemen, bepalende momenten en besluiten te identificeren, om 

preventieve maatregelen te nemen en om de respons voor te bereiden. Een gezamenlijke 

werksessie zorgt niet alleen voor een gezamenlijke voorbereiding, maar is ook gelijk een 

oefenmoment met elkaar in het omgaan met incidenten en calamiteiten. 

- Monitor hoe de situatie zich ontwikkelt. Zorg dat de partijen gezamenlijk steeds een goed beeld 

hebben van de situatie (in en om het opvangcentrum of huisvestingslocatie, van de sfeer in de 

gemeenschap met betrekking tot een besluitvormingstraject, etc.). Organiseer dat hierover 

periodiek een overleg plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig 

is. 
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Bijlage - Veiligheidsrisico’s en impactgebieden 

Het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s en de mogelijke impact van incidenten is onderdeel 

van de situatiediagnose. De risico’s en impact kunnen per situatie verschillen.  

 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van veiligheidsrisico’s bij een opvanglocatie of locatie voor 

huisvesting van grote groepen statushouders. 

 

Voorbeelden van veiligheidsrisico’s bij opvang asielzoekers of huisvesting statushouders 

Sociale  

veiligheid 

- Overlast 

- Agressie en geweld (door of tegen bewoners) 

- Spanningen tussen bewoners van het complex (bv . door interculturele 

verschillen tussen bewoners) en tussen bewoners en omwonenden 

- Ongewenste bezoekers (van loverboys tot ronselaars) 

- Criminaliteit 

- Openbare orde rondom de locatie (bv. bij demonstraties) 

 

Fysieke 

veiligheid 

- Calamiteiten: van brand tot een uitbraak van een besmettelijke ziekte 

- Verkeersveiligheid (bv. rondom een opvanglocatie) 

 

 

Het is belangrijk om ook de mogelijke impact van incidenten en calamiteiten in beeld te brengen. Na 

incidenten en calamiteiten is de uitdaging immers ook om de impact zo goed mogelijk te beheersen. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van impact van een incident bij een huisvestingslocatie voor 

statushouders. 

 

 

 

Incident / 
calamiteit 

(Psychische) 
gezond- 

heid Onrust onder 
bewoners 

Onrust onder 
omwonenden 

Huisvesting 
bewoners 

Politiek 

Fysieke 
schade 

Verzekerings-
kwesties 

Imago 
complex 

Woon- en 
leefklimaat 

Imago samen-
werkende 
partijen 

Samen-
werking 
tussen 

partners 

Lokaal en 
landelijk 

debat 



 

 

Over het COT 

Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Ons 

werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over security ambities en de vormgeving van lokaal 

veiligheidsbeleid tot de voorbereiding op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we 

opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico's worden gelopen, strategische belangen 

op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en 

oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT is een volledige dochteronderneming 

van Aon Nederland. 

 

Meer informatie: www.cot.nl of cot@cot.nl 
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