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Evaluatie Systeemoefening Tata Steel 

 
Aanleiding 
Op 2 februari 2017 organiseerde de VRK in samenwerking met Tata Steel een systeemoefening, waarmee de 
hoofdstructuur van de crisisbeheersing in de regio Kennemerland werd beoefend.  Tata Steel oefende op alle 
niveaus (CoPI, OT en BT) mee. Binnen Tata Steel oefende het Coördinatieteam (CT) en de backoffice van de 
meldkamer (CPA) mee. Voor deze teams werd apart tegenspel verzorgd, maar de samenwerking met de 
teams van de VRK stond centraal. 
 
De systeemoefening is geëvalueerd door externe waarnemers, waarvan een rapportage is opgesteld. Deze 
rapportage beschrijft de bevindingen per team binnen de hoofdstructuur van de VRK en gebaseerd op het 
toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dit toetsingskader gaat uit van een viertal onderdelen, 
te weten: alarmering, opschaling, organisatie en informatiemanagement.  
 
Het beoefenen van de samenwerking met de VRK (via liaisons) stond voor Tata Steel centraal als oefendoel. 
Daarnaast hadden zij intern aandacht voor de wijze waarop de interne crisisbesluitvorming plaatsvond en de 
samenwerking met de back-office (CPA). 
 
Om voor de VRK en Tata Steel de leer- en verbeterpunten inzichtelijk te krijgen heeft na de oefening een 
evaluatiegesprek plaatsgevonden met de oefenleiding van de VRK, Trimension en Tata Steel. Deze memo 
richt zich op de algemene bevindingen en leerpunten in relatie tot de samenwerking met de VRK. De overige 
monodisciplinaire punten zijn met de deelnemende teams van Tata Steel gedeeld.  
 
Bevindingen 
 
1. Liaisons Tata Steel  

 Tata Steel heeft in drie crisisteams (CoPI, OT en BT) één of meerdere liaisons geplaatst: vier liaisons in 
het CoPI (OvD Bedrijfsbrandweer, Chef van de Wacht, groepsleider DBB en een communicatieadviseur), 
een commandant bedrijfsbrandweer als liaison in het OT en de directeur Technical als liaison in het BT.  

 De liaisons werden goed geaccepteerd en actief bevraagd op diverse aspecten t.a.v. de Tata-operatie 
zoals: beeld van de processen, locatie en personele inzet, wachtwissel van de ploegen etc).  

 In het CoPI werd de Ovd-B Tata in eerste instantie niet betrokken. De HOvD nam het proces over en de 
OvD’s s bespraken de bronbestrijding buiten de CoPI-bak. 

 In het OT is extra ondersteuning vanuit informatiemanagement toegevoegd aan de liaison Tata Steel, 
omdat zij geen toegang hebben tot LCMS. 

 
2. Communicatie 

 In de huidige structuur is de kans groot dat de liaison BT in een crisissituatie ook de woordvoerder 
namens Tata Steel is tijdens persbijeenkomsten. De liaisons zijn hier op dit moment niet op voorbereid.  

 De communicatie met familieleden en betrokkenen werd nu grotendeels overgenomen door de VRK.  

 De observaties t.a.v. de communicatie zijn beperkt tot de rol van het hoofd CPA in het coördinatieteam. 
Het CPA heeft in de afgelopen jaren goede slagen gemaakt, met name t.a.v. de samenwerking met het 
RAC van de VRK en de afstemming van publieksinformatie en woordvoering. Dit contact met de VRK 
verliep snel en professioneel tijdens de oefening. 

 
 
3. Afstemming  

 De voorzitter van het Coördinatieteam Tata Steel heeft als algemeen directeur contact gehad met de 
coördinerend burgemeester en voorzitter BT. Dit was een ‘plus’ op de ingerichte structuur (liaison BT) en 
daarmee niet perse noodzakelijk. 

 De terminologie die gebruikt wordt tijdens de crisis is niet consistent. Er wordt o.a. gesproken over 
ontruimen/evacuatie/isolatie en er wordt verschillend gedacht over wat hieronder wordt verstaan. 

 Tata Steel is niet geïnformeerd over de GRIP-fasen. 

 Tata Steel beschikt niet over een plot (geen LCMS). 
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Conclusies  
 
Tata Steel en de VRK zijn tevreden over het verloop van de oefening. Tata Steel geeft aan veel geleerd te 
hebben van de voorbereiding en uitvoering van deze oefening. Ook het moment van de oefening, in navolging 
van een oefencyclus vanuit de VRK (conform de MOTO-oefenkalender is de oefencyclus 2016 beginnend op 
6 oktober met werkcollege/seminar, een CoPI-oefenbaan tot en met een afsluitende multidisciplinaire 
stafoefening) werd de systeemoefening als een mooie afsluiting van het geheel gezien.  
De resultaten uit de gehele oefencyclus genereert gerichte input voor de geplande actualisatie van het RBP 
Tata Steel in 2017/2018.  
 
Aanbevelingen 
 
Om de samenwerking tussen de VRK en Tata Steel verder te optimaliseren zijn de volgende verbeterpunten 
geformuleerd: 
1. Creëer afstemmingsmomenten tussen de crisisteams VRK en Tata om urgente zaken te bespreken die 

bijvoorbeeld samenhangende besluiten vragen m.b.v. logische tijdstippen in het crisistype. 
2. Pas de netcentrische werkwijze toe binnen de crisisorganisatie van Tata Steel. Hierdoor wordt de 

informatiepositie van Tata Steel verbeterd en kunnen de organisaties onderling informatie ten behoeve 
van beeldvorming (situatiebeeld, plot) beter en sneller uitwisselen.  

3. Stem af over de invulling van de rol van de overheid versus Tata Steel in relatie tot het contact met 
familieleden van slachtoffers, het informeren van betrokkenen en de gewenste ondersteuning daarin en 
borg dit in de planvorming. 

4. Stel een profielschets op van een liaison, opdat de verwachtingen over en weer helder zijn en duidelijk is 
welke rand voorwaardelijke zaken vereist zijn om de kerntaken uit te kunnen voeren: Adviseren, 
uitwisselen van informatie, uitzetten van acties in de eigen crisisorganisatie en de afstemming tussen 
processen van de eigen organisatie en de processen van de hulpverleningsdiensten. 

 
De aanbevelingen worden opgenomen in het multidisciplinaire verbetercyclus VRK. 
 
 
 
 
 

 
 


