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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn afstudeerthesis, geschreven in het kader van de master Beleid Communicatie 

en Organisatie (BCO) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze master heb ik 

veel geleerd over de veranderdynamiek in organisaties alsmede het gedrag van personen in 

organisaties. Na het voltooien van deze vakken heb ik besloten af te studeren in een 

maatschappelijk onderwerp waarbij mijn keuze is gevallen op alle aspecten rondom de 

organisatie van de vluchtelingencrisis.  

De scope van mijn onderzoek betreft de gemeente Amsterdam en haar 

samenwerkingspartners, inclusief de coördinatie van emergente groepen tijdens de acute fase 

van de vluchtelingencrisis in de periode van zomer 2015 tot maart 2016. Met de resultaten uit 

mijn onderzoek hoop ik zowel een maatschappelijke als een wetenschappelijke bijdrage te 

hebben geleverd over dit onderwerp.  

Mijn grote dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleider drs. Willem van Santen. Door zijn 

optimistische- en flexibele instelling en natuurlijk zijn opbouwende- en kritische feedback 

ben ik in staat geweest om deze scriptie succesvol af te ronden. Ook wil ik mijn vader, 

moeder, zusje en vriend bedanken voor de morele steun tijdens mijn onderzoek. En, last but 

not least, wil ik de respondenten bedanken voor hun tijd en medewerking. Zonder hun 

medewerking en opbouwende feedback had ik dit onderzoek niet met het huidige resultaat 

kunnen voltooien.  

Chinook van Schendel  

Diemen, 7 juli 2017 
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Samenvatting  
Tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis (zomer 2015 tot maart 2016) in Nederland 

hebben gemeentes en hulpverleningsorganisaties de taak gekregen om in een korte tijd 

voldoende noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Tegelijkertijd was er een ontwikkeling 

gaande waarbij veel burgers zichzelf hebben georganiseerd om zich in te zetten voor de 

behoeftes van asielzoekers in de vorm van emergente groepen. De gemeentes en 

hulpverleningsorganisaties zijn niet alleen van elkaar afhankelijk geweest voor het organiseren 

van voldoende en goede opvang voor asielzoekers, maar ook van de hulp van emergente 

groepen.  

 Naast de uitdaging voor de realisatie van voldoende noodopvang was het voor 

gemeentes en hulpverleningsorganisaties ook een uitdaging om de hulp van emergente groepen 

te coördineren. Door middel van een exploratieve en kwalitatieve onderzoeksmethode is 

onderzocht hoe de gemeente Amsterdam in samenwerking met hulpverleningsorganisaties, 

emergente groepen heeft gecoördineerd tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis (zomer 

2015 tot maart 2016). In totaal zijn vijftien semigestructureerde interviews afgenomen bij 

oprichters van emergente groepen en projectmanagers van de gemeente Amsterdam, het Rode 

Kruis en het Leger des Heils om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag.  

 Uit dit onderzoek is gebleken dat het coördineren van emergente groepen een complexe 

uitdaging was voor de gemeente Amsterdam en haar samenwerkingsnetwerk. De gemeente 

Amsterdam in samenwerking met hulpverleningsorganisaties hebben zodanig de hulp van 

emergente groepen gecoördineerd dat het mogelijk werd om de aangeboden hulp zo effectief 

mogelijk in te kunnen zetten. Het leger des Heils heeft in vergelijking met het Rode Kruis en de 

gemeente Amsterdam de hulp van emergente groepen het snelst en effectiefst in kunnen zetten. 

Een verklaring hiervoor is dat het Leger des Heils zich het meest heeft aangepast aan de ad hoc 

structuren van de emergente groepen, zij deden dit door om de regels van het COA heen te 

werken.  

 Dit onderzoek toont aan dat een hiërarchische werkwijze binnen een organisatienetwerk 

noodzakelijk was om adequaat te reageren op de crisissituatie. Het effectief coördineren van 

emergente groepen vergde echter een meer open benadering van de drie partijen (gemeente 

Amsterdam, het Rode Kruis en het Leger des Heils) naar deze groepen toe. Vertrouwen bleek 

een belangrijke factor voor een soepele samenwerking binnen zowel het samenwerkingsnetwerk 

van de gemeente alsook tussen het samenwerkingsnetwerk en de emergente groepen. 

 De belangrijkste aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek zijn dat gemeentes en 

hulpverleningsorganisaties zich flexibeler op dienen te stellen ten opzichte van emergente 

groepen, en emergente groepen zich beter kunnen presenteren naar de gemeentes en 

hulpverleningsorganisaties, ter verhoging van een goede samenwerking tijdens een 

crisissituatie.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

“700 dode bootvluchtelingen, ach... het scheelt weer geld” of “Laat ze maar verdrinken, die 

gelukszoekers. Potentiële uitkeringstrekkers zijn het”, schreven burgers op Facebook. Dit 

werd getoond op het RTL Nieuws in april 20151. Deze reacties verbaasden mij en zijn 

aanleiding geweest voor dit onderzoek. Ik wil hiermee graag de medelevende kant van 

burgerbetrokkenheid in Nederland laten zien.  

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie sprak in 2015 al van een 

vluchtelingencrisis. In de periode 2015 tot en met maart 2016 hebben ruim 48.000 personen 

asiel aangevraagd in Nederland (Vluchtelingenwerk Nederland, 2016). Dit aantal is een 

verdubbeling van de migranteninstroom ten opzichte van 2014 en deze aantallen zijn sinds de 

jaren negentig niet meer voorgekomen (Kuiper, Pelgrim, Brummelman & Versteegh, 2016).  

 Tijdens een dergelijke situatie is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

verantwoordelijk voor de noodopvang voor asielzoekers in Nederland (COA, 2017). Het 

COA moest in 2015 snel voorzien in voldoende noodopvang voor de acute grote hoeveelheid 

vluchtelingen (COA, 2017). Het COA kon de enorme instroom niet verwerken en zij kreeg 

ondersteuning van gemeentes en hulpverleningsorganisaties in het verzorgen en beheren van 

noodopvanglocaties (Besselink, 2015; Klaverstijn, 2015; Van Den Dikkenberg, 2017). In 

totaal hebben 141 gemeenten tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis geholpen met 

het verwerken van de instroom.  

De hoge instroom van asielzoekers in de periode van 2015 tot maart 2016 (verder in deze 

scriptie: de vluchtelingencrisis) heeft niet alleen geleid tot overbelasting bij het COA, maar 

ook bij gemeentes en hulpverleningsorganisaties (Wijkhuis & Van Duim, 2017). In de 

praktijk hadden sommige gemeentes maar een paar dagen de tijd om een noodopvanglocatie 

voor een paar honderd asielzoekers te realiseren.  

 De gemeente Amsterdam heeft in september 2015 vijftienhonderd vluchtelingen 

opgevangen. Tijdens dit proces zijn verschillende partijen via het netwerk van de gemeente 

aangesloten om dit voor elkaar te krijgen. Het Rode Kruis is de eerste samenwerkingspartner 

geweest, waarna de GGD, het Leger des Heils, HVO Querido en de Regenboog groep 

volgden.         

 Nadat het COA en de gemeenten waren geslaagd in het realiseren van voldoende 

hoeveelheden noodopvanglocaties ontstond er onrust onder de asielzoekers. Normaal 

gesproken verblijven asielzoekers 72 uur in een noodopvanglocatie, maar het COA en de IND 

konden de enorme aantallen niet verwerken binnen de vastgestelde termijn, zodat zij soms 
                                                        
1 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/700-dode-bootvluchtelingen-ach-het-scheelt-weer-geld  
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wel maandenlang op deze locaties verbleven.  

 Naast de overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties die zich hebben ingezet 

tijdens de vluchtelingencrisis zijn er ook veel vrijwilligers en zelforganiserende ofwel 

emergente groepen ontstaan, die graag wilden bijdragen in de behoeftes van asielzoekers. De 

aangeboden hulp van emergente groepen tijdens de vluchtelingencrisis kwam goed van pas, 

omdat vrijwilligers vrijetijdsbestedingsactiviteiten organiseerden, zoals het verzorgen van 

taallessen, het organiseren van diners in de avonden of een dagje uit naar bijvoorbeeld het 

concertgebouw (Couzy, 2016; Het Parool, 2015; Van Den Eeckhout, 2016). 

Volgens Boersma, Groenewegen, Ferguson en Wolbers (2014) is er een ontwikkeling gaande 

waarbij burgers zich steeds vaker organiseren en nuttig maken tijdens een crisissituatie. De 

aangeboden diensten van vrijwilligers en/of emergente groepen zijn volgens Sebastian en Bui 

(2009) van toegevoegde waarde. Deze groepen moeten als acute beschikbare activa worden 

gezien door overheidsinstanties en deze instanties zouden een manier moeten vinden 

emergente groepen te ondersteunen tijdens onzekere situaties.     

 Een goede coördinatie van emergente groepen door overheidsinstanties vergt niet 

alleen een goede samenwerking tussen de overheidsinstanties en officiële hulpverleners, maar 

vraagt ook om wederzijds vertrouwen tussen de betrokken partijen. Volgens Jetten (2011) is 

er namelijk sprake van een spanningsveld in de samenwerking van overheidsinstanties, 

hulpverleningsorganisaties en emergente groepen. Enerzijds zijn de overheidsinstanties en 

hulpverleningsorganisaties afhankelijk van de diensten van emergente groepen en anderzijds 

willen overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties hun controle en autoriteit niet 

verliezen (Jetten, 2011; Neal & Phillips, 1995).  

1.2 Probleemanalyse 

Tijdens de vluchtelingencrisis hebben grote aantallen emergente groepen zich aangemeld bij 

overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties (Van der Velden, 2015; De Witt Wijnen, 

2016). Het organiseren van voldoende en goede opvang voor asielzoekers is uiteindelijk ook 

afhankelijk geweest van de inzet van deze groepen (Wijkhuijs & Van Duin, 2017). Deze 

emergente groepen moesten vervolgens gecoördineerd worden en dat bleek ook een uitdaging 

te zijn voor de gemeente Amsterdam en haar samenwerkingspartners (Van den Dikkenberg, 

2017). 

Uit de literatuur blijkt dat het lastig is voor overheidsinstanties en officiële hulpverleners om 

emergente groepen effectief te coördineren. Volgens Van ’t Padje en Groenendaal (2008) 

hanteren de meeste overheidsinstanties en officiële hulpverleners namelijk een centralistisch 

crisismodel dat hulp van emergente groepen uitsluit. De roep om een betere coördinatie van 

emergente groepen en een effectieve vorm van samenwerking tussen de overheidsinstanties en 
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hulpverleningsorganisaties tijdens een crisissituatie is groot. Een eenduidige coördinatie van 

emergente groepen is onder andere afhankelijk van een goed afgestemde samenwerking tussen 

de betrokken partijen binnen het samenwerkingsnetwerk (Dynes, 1994; Helsloot & Ruitenberg, 

2004; Moynihan, 2009). Dit is echter een complexe uitdaging, omdat alle partijen onder 

tijdsdruk en in een periode van onzekerheid tot consensus moeten komen over een bepaalde 

aanpak (Moynihan, 2009).  

 Als een samenwerking tussen de betrokken partijen tijdens een onzekere situatie wordt 

aangegaan wordt er binnen deze samenwerking een bepaalde vorm van ‘netwerk governance’ 

gehanteerd. Een voorwaarde voor een effectieve vorm van netwerk governance is dat het moet 

aansluiten op de onzekerheden en risico’s van een crisissituatie (Klijn & Koppenjan, 2012; 

Kouzmin, 2008; Rosenthal & Kouzmin, 1996).  

Gezien de toegevoegde waarde van emergente groepen in crisisbeheersing, is het van belang 

dat de coördinatie van deze groepen door overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties 

en de samenwerking binnen het netwerk zo effectief mogelijk is. Daarom vind ik het 

interessant te onderzoeken hoe de samenwerking is verlopen in het samenwerkingsnetwerk 

van de gemeente Amsterdam en op welke wijze de emergente groepen gecoördineerd zijn 

tijdens het organiseren van voldoende noodopvang voor asielzoekers gedurende de 

vluchtelingencrisis.  

1.3 Doelstelling 

Deze masterthesis richt zich op de invloed van de gemeente Amsterdam in samenwerking met 

hulpverleningsorganisaties op de coördinatie van emergente groepen. Het doel van deze 

masterthesis is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente Amsterdam heeft 

samengewerkt met hulpverleningsorganisaties en op welke wijze zij beiden emergente 

groepen hebben betrokken en gecoördineerd tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis 

in de periode zomer 2015 tot maart 2016. Daarbij wordt ingezoomd op het verkrijgen van 

inzicht in de gebruikte vormen van crisisbeheersing en netwerk governance in relatie tot de 

coördinatie van emergente groepen. Naar aanleiding van deze inzichten kunnen 

aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente Amsterdam en de hulpverleningsorganisaties 

met betrekking tot een effectievere coördinatie en samenwerking met emergente groepen 

tijdens crisessituaties.  
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1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen 

 

De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

Hoe heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met hulpverleningsorganisaties in de 

opvang van asielzoekers emergente groepen gecoördineerd tijdens de acute fase van de 

vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016? 

Deelvragen 
 
1. Hoe hebben de emergente groepen zich in de loop van de acute fase van de 
vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016 georganiseerd?  
 
2. Hoe heeft de houding van de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties zich 
ontwikkeld ten opzichte van emergente groepen van zomer 2015 tot maart 2016? 
 
3. Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties 
tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016 verlopen? 

4. Welke vorm van crisisbeheersing is gehanteerd door de gemeente Amsterdam en  
hulpverleningsorganisaties tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot 
maart 2016? 
 

1.5 Relevantie 

In deze paragraaf worden zowel de wetenschappelijke- als de praktische relevantie van dit 

onderzoek uitgediept.  

1.5.1 Wetenschappelijke relevantie  
Vanuit de optiek van de wetenschap voegt dit onderzoek kennis toe over samenwerkingen 

tussen overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties. Er bestaat veel literatuur over 

crisismanagement en samenwerkingen bekeken vanuit het netwerk governance perspectief ten 

tijde van een crisis (Stallings & Quarantelli, 1985; Drabek & McEntire, 2003; Provan & Kenis, 

2008). Deze literatuur is evenwel ontoereikend om de situatie in Amsterdam geheel te kunnen 

verklaren. Wat ontbreekt is een meer specifieke beschrijving omtrent de invloed van de vorm 

van crisisbeheersing en netwerk governance die de gemeente Amsterdam en haar 

samenwerkingspartners hadden op de coördinatie van emergente groepen tijdens de 

crisissituatie.  

 Dit onderzoek richt zich op de vluchtelingencrisis en wordt daarmee getypeerd als een 

long-shadow crisis in Nederland. De meeste onderzoeken zijn echter gericht op een fast-burning 

crisis volgens Het Hart en Boin (2001). Daarmee geeft het huidige onderzoek inzicht in een 

relatief onderbelichte vorm van crisisbestrijding.  
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1.5.2 Praktische relevantie 
Door een nauwkeuriger inzicht te verkrijgen in de rol en de invloed van de gemeente en 

hulpverleningsorganisaties op de coördinatie van emergente groepen, kan er wellicht in de 

toekomst beter worden afgestemd welke rolverdelingen tijdens een crisissituatie het meest 

effectief zijn. Dit wordt onderstreept door Moynihan (2008), een duidelijke positionering van 

actoren binnen het samenwerkingsnetwerk leidt tot een betere strategische aanpak. Op deze 

manier kan meer optimaal gebruik worden gemaakt van de waarde die emergente groepen te 

bieden hebben in de aanpak van een crisis. 

1.6 Leeswijzer 

In het eerstvolgende hoofdstuk worden wetenschappelijke theorieën besproken waar het 

empirisch onderzoek op gebaseerd is. Deze theorieën hebben betrekking op emergente 

groepen in crisissituaties, netwerk governance en vormen van crisisbeheersing.  

In het derde hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek besproken. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op de gebruikte methoden, de uitvoering en de kwaliteit van het onderzoek. 

Het vierde hoofdstuk bestaat uit de resultaten van dit onderzoek, waarna in hoofdstuk vijf de 

discussie wordt weergegeven; de resultaten worden geanalyseerd aan de hand van de 

theorieën besproken in hoofdstuk twee. In het laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op 

de onderzoeksvraag en komen de beperkingen van dit onderzoek aan bod. Tenslotte worden 

aanbevelingen voor zowel vervolgonderzoek als toepassingen voor de praktijk gedaan. 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader van dit onderzoek beschreven. In de eerste 

paragraaf (2.1) wordt het begrip emergente groepen behandeld inclusief het belang van deze 

groepen tijdens crisissituaties. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens dieper ingegaan op de houding 

en invloed van officiële instanties met betrekking tot emergente groepen. In paragraaf 2.3 wordt 

ingegaan op netwerk governance en de relevantie van netwerk governance in dit onderzoek. 

Verschillende vormen van netwerk governance worden belicht om een beeld te geven van de 

belangrijkste aspecten om soorten netwerk governance te onderscheiden. Verder wordt de 

effectiviteit verschillende vormen van netwerk governance besproken. Paragraaf 2.4 behandelt 

het onderwerp crisis, waarmee een duidelijke context wordt gegeven voor de vluchtelingencrisis 

in Nederland. Paragraaf 2.4.1 gaat over twee prominente modellen om een crisis te beheersen. 

Daarna worden deze twee vormen van crisisbeheersing verder toegelicht, het command & 

control model en coördinatie model. Deze twee modellen hebben indirect effect op de wijze 

waarop emergente groepen door overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties worden 

gecoördineerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een schematische weergave van het 

onderzoek (paragraaf 2.5). 

2.1 Emergente groepen  

In de literatuur bestaan veel definities van emergente groepen, zoals zelforganiserende 

organisaties, spontane vrijwilligers en burgerinitiatieven die zich formeren wanneer een 

crisissituatie zich voordoet (Harris et al., 2016; Jetten, 2011; Nederhand, Bekkers & 

Voorberg, 2016; Palen, et al., 2010). Drabek & McEntire (2003) omschrijven emergente 

groepen als een verzameling van ongeruste of nieuwsgierige individuen die direct zijn 

getroffen door het incident. Deze personen hebben zelden te maken gehad met een ramp en 

hebben weinig tot geen ervaring met het uitvoeren van taken die gerelateerd zijn aan 

crisissituaties (Tierney, Lindell & Perry, 2001). Majchzrak, Jarvenpaa & Hollingshead (2007, 

p. 150) definiëren emergente groepen als volgt: “collectives of individuals who use 

nonroutine resources and activities to apply to nonroutine domains and tasks, using 

nonroutine organizational arrangements.”. De organisatie van emergente groepen ontstaat 

vaak ad hoc en leden van emergente groepen hanteren meestal geen vaste routines en vaste 

structuren.  

In deze masterthesis wordt het begrip ‘emergente groep' gebruikt, omdat deze benaming goed 

het spontane en flexibele karakter van een zelforganiserende groep, bestaande uit burgers, 

weergeeft. Emergente groepen zijn flexibel ingericht en opereren in het werkveld waardoor 

juiste hulp snel en gericht ingeschakeld kan worden (Dynes, 1994). De spontane emergente 

groepen bestaan vaak niet uit crisisprofessionals zoals bij een officiële hulporganisatie als de 
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brandweer of politie het geval is, maar deze vorm van hulpverlening kan wel degelijk van 

toegevoegde waarde zijn tijdens een crisissituatie (Sebastian & Bui, 2009). Volgens Sebastian 

en Bui (2009) moeten officiële instellingen rekening houden met emergente groepen, omdat 

zij waardevolle kennis en middelen kunnen aanleveren tijdens een crisissituatie. In hoofdstuk 

vijf worden de besproken kenmerken van emergente groepen gebruikt om te kunnen 

achterhalen op welke wijze emergente groepen in Amsterdam zijn georganiseerd.  

2.2 De houding van officiële instanties ten opzichte van emergente groepen 

Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop officiële instellingen, zoals 

hulpverleningsorganisaties of gemeentes, zich het beste kunnen verhouden tot emergente 

groepen (Boersma et al., 2014; Nederhand et al., 2016; Van ’t Padje & Groenendaal, 2008). 

De overheid accepteert emergente groepen, maar volgens Jetten (2011) en Van ’t Padje en 

Groenendaal (2008) bestaat er enig wantrouwen tussen de twee partijen. De overheid houdt in 

principe weinig rekening met de emergente groepen, omdat zij niet bekend is met de precieze 

doelstellingen van deze groepen (Drabek & McEntire, 2003; Jetten, 2011; Van ’t Padje & 

Groenendaal, 2008). Een andere reden waarom overheidsinstanties terughoudend zijn in het 

gebruik van de aangeboden diensten door emergente groepen is dat de crisisbeheersing van de 

Nederlandse overheid gebaseerd is op het command & control model. Emergente groepen 

vallen niet onder een formele en hiërarchische structuur en zijn daardoor een onzekere factor 

voor de overheid (Alberts & Hayes, 2006). Een overheid ziet een emergente groep niet per 

definitie als last, maar zij ondersteunt of faciliteert een emergente groep ook niet (Jetten, 

2011). Andersom vertrouwen de emergente groepen de officiële instanties soms ook niet 

(Jetten, 2011). De reacties van officiële instanties zijn vaak bureaucratisch en terughoudend 

wat de aangeboden hulp van emergente groepen niet ten goede komt. Deze houding wordt 

vaak als traag en inflexibel ervaren door de emergente groepen (Drabek & McEintire, 2003; 

Jetten, 2011; Schneider, 1992). 

Starmans en Oberije (2006) merken in de praktijk echter een ontwikkeling op waarbij 

overheidsinstanties en hulpverleningsdiensten juist steeds meer open staan voor 

samenwerking met emergente groepen tijdens een crisissituatie. De vraag op welke wijze 

emergente groepen kunnen bijdragen tijdens een crisissituatie wordt veel besproken in de 

literatuur (Drabek & McEntire, 2003; Dynes, 1994; Jetten, 2011). Zo pleiten Drabek en 

McEntire (2003) en Dynes (1994) voor meer inbreng vanuit emergente groepen tijdens een 

crisissituatie en raden aan hiervoor een probleemoplossend crisismodel te gebruiken in plaats 

van een gesloten centralistisch crisismodel. Een voorwaarde voor een succesvolle 

samenwerking met emergente groepen is volgens Stallings en Quarantelli (1985) als 

overheidsinstanties en hulpverleningsdiensten hun bureaucratische structuren en functies 
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vervangen door nieuwe flexibele organisatiestructuren. Dit blijkt voor de meeste instanties 

lastig te zijn (Stallings & Quarantelli, 1985). 

In de discussiesectie van dit onderzoek wordt besproken welke bureaucratische structuren de 

gemeente Amsterdam en de betrokken hulpverleningsorganisaties hebben gebruikt ten 

behoeve van de acute noodopvang van asielzoekers. Verder wordt gekeken in hoeverre de 

gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties zich wilden of konden aanpassen aan de 

flexibele organisatiestructuren van emergente groepen.  

2.3 Netwerk governance  

In deze paragraaf wordt als eerste de relevantie van netwerk governance besproken, 

vervolgens worden de vormen van netwerk governance toegelicht en als laatste wordt de 

effectiviteit van een netwerk geanalyseerd aan de hand van de literatuur.  

2.3.1 De relevantie van netwerk governance bij complexe sociale problemen 

Koppenjan en Klijn (2004) suggereren dat publieke organisaties steeds vaker moeten 

samenwerken in een netwerk, omdat zij niet meer eigenstandig complexe sociale problemen 

kunnen oplossen. Dit type problemen worden ook wel wicked problems genoemd 

(bijvoorbeeld het vinden van antwoorden op criminaliteit, terrorisme of crisishulp). Een 

samenwerkingsnetwerk wordt daardoor vaak geassocieerd met een wicked problem (Kenis & 

Provan, 2008).   

Netwerken van organisaties worden gezien als een effectieve manier om te reageren op een 

crisis (Kapucu & Hu, 2016), omdat alle netwerkorganisaties elkaars expertise en kennis nodig 

hebben. De term netwerk governance is relevant, omdat het refereert aan de coördinatie van 

netwerken (Provan & Kenis, 2008; Koppenjan & Klijn, 2004) waarbij de betrokken partijen 

verzekerd zijn van een positie in het samenwerkingsnetwerk (Provan & Kenis, 2008). Kenis 

en Provan (2008, p. 296) definiëren netwerk governance als volgt: “Netwerk governance is 

het verbinden of delen van informatie, middelen, activiteiten en competenties van minstens 

drie organisaties om samen een outcome te bewerkstelligen”. Een wicked problem kan 

worden bezien vanuit een netwerkperspectief, omdat er dan kan worden opgemerkt dat alle 

samenwerkingspartners een gezamenlijk probleem hebben en alle acties die zij verrichten 

effect hebben op de andere samenwerkingspartners (Van Bueren, Klijn & Koppenjan, 2003). 

Kortom een goede samenwerking tussen netwerkorganisaties is een voorwaarde voor 

optimale prestaties tijdens het oplossen van een complex sociaal probleem.   

In dit onderzoek wordt het realiseren van acute noodopvang voor asielzoekers tijdens de 

vluchtelingencrisis als een wicked problem gezien. Overheidsinstanties zijn tijdens deze 

periode afhankelijk geweest van de kennis en expertise van hulpverleningsorganisaties. De 
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gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties hebben dus een samenwerkingsnetwerk 

gevormd tijdens de organisatie van de acute noodopvang. Deze partijen deelden wederzijdse 

afhankelijkheden, omdat ze elkaars taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen 

nodig hadden om de acute noodopvang tijdig te realiseren.  

2.3.2 Vormen van netwerk governance  
Provan en Kenis (2008) combineren het netwerk- en governance perspectief met elkaar, omdat 

een netwerk volgens hen meer is dan een vorm van een sociale organisatie. Het netwerk 

governance perspectief kan inzicht geven in de achterliggende redenen waarom bepaalde regels 

en procedures rondom een netwerk worden gebruikt. Het begrip netwerk wordt door de auteurs 

gecategoriseerd in twee dimensies. De eerste dimensie is de mate van contact en afstemming 

tussen netwerkpartners en de tweede dimensie betreft de mate waarin een netwerk intern of 

extern wordt aangestuurd.  

Op basis van deze twee dimensies onderscheiden Provan en Kenis (2008) drie typen netwerk 

governance. Het eerste type netwerk wordt het zelfsturende netwerk genoemd. Dit netwerk 

houdt in dat sturing wordt bepaald door de deelnemers van de netwerksamenwerking zelf; dit is 

de meest voorkomende vorm in de samenleving. Het tweede netwerk: het leider-organisatie 

netwerk houdt in dat relaties tussen de leider-organisatie en andere organisaties verticaal zijn. 

Alle netwerkactiviteiten en beslissingen worden dus genomen door één deelnemer of leider 

organisatie uit de netwerksamenwerking. Daardoor is de netwerksturing gecentraliseerd en 

bestaan er asymmetrische machtsrelaties in het netwerk. Verder staat de leider in dit type 

organisatienetwerk garant voor de kosten en verleent deze toegang tot externe financiering via 

bijvoorbeeld subsidies. Het derde netwerk wordt de netwerk administratieve organisatie (NAO) 

genoemd. Dit is een type netwerk waarbij een externe netwerkadviseur de hoofdrol speelt in de 

coördinatie van de samenwerking. Een NAO heeft als doel om de netwerksamenwerking te 

sturen, waarbij de netwerk partijen onderling met elkaar in contact staan. Een NAO is, net zoals 

de leider-organisatienetwerk, sterk gecentraliseerd. Een verschil is dat de NAO wordt bestuurd 

door een externe partij die is gekozen door de leden of het mandaat zelf.  

Volgens deze auteurs lijkt het echter niet aannemelijk dat wicked problems kunnen worden 

opgelost door het gebruik van slechts één van de gepresenteerde type netwerken. Het is meer 

waarschijnlijk dat het benodigde spectrum aan competenties en middelen voor de aanpak van 

een wicked problem zo breed is dat niet één organisatie zelfstandig de oplossing kan bieden 

(Provan & Kenis, 2008).  

In hoofdstuk vijf wordt beschreven welk type ‘netwerk governance’ tussen de gemeente 

Amsterdam en haar samenwerkingsnetwerk is ontstaan en hoe deze vorm zich in de periode van 

zomer 2015 tot maart 2016 heeft ontwikkeld.  
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2.3.3 Effectiviteit van een netwerk 

Provan & Kenis (2008) onderscheiden vier factoren die leiden tot het succes van een bepaalde 

vorm van netwerk governance: (1) vertrouwen in het netwerk, (2) de grootte van het netwerk in 

termen van de deelnemers, (3) doelconsensus en (4) de benodigde netwerkcompetenties. Deze 

vier kenmerken zijn belangrijk en worden in dit onderzoek gebruikt om de effectiviteit van 

netwerk governance van de gemeente Amsterdam en haar samenwerkingsnetwerk te kunnen 

bepalen.  

Koppenjan en Klijn (2004) stellen dat crises extreme voorbeelden zijn van wicked problems die 

niet binnen de traditionele publieke grenzen blijven en een bepaald soort netwerkreactie 

vereisen. Zoals Van ’t Padje en Groenendaal (2008) aangeven kunnen overheidsinstanties niet 

opzichzelfstaand een crisissituatie onder controle krijgen. Overheidsinstanties zijn in dergelijke 

situaties sterk afhankelijk van andere partijen zoals hulpverleningsorganisaties, vrijwilligers en 

burgers (Jetten, 2011; Drabek & McEntire, 2003).  

In de samenwerking is het van belang dat de officiële instanties met elkaar consensus bereiken 

over de wijze waarop men wenst om te gaan met emergente groepen. Dit om het hoogste 

rendement te bereiken in de hulpverlening. Tijdens een crisissituatie kan dat een uitdaging zijn, 

want er is behoefte aan een snelle reactie die vaak onder hoge druk, bij veel onzekerheid en 

collectieve stress tot stand moet komen (Barton, 1969; Rosenthal, Charles & ’t Hart, 1989).  

Zoals in deze paragraaf naar voren komt wordt de context van dit onderzoek gevormd door de 

term ‘crisis’. Dit is een belangrijke factor in dit onderzoek, omdat het de overige begrippen, 

zoals emergente groepen en netwerk governance, in het perspectief plaatst van het maken van 

beslissingen onder hoge druk, bij veel onzekerheid en collectieve stress. In de volgende 

paragraaf wordt dieper ingegaan op het begrip crisis. Vervolgens worden twee prominente 

vormen van crisisbeheersing beschreven.  

2.4 Het begrip crisis  

Er bestaan verschillende definities van het begrip crisis in de literatuur; het begrip wordt vaak 

gebruikt in de media, wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten (Rosenthal, 2003). Een 

crisis kenmerkt zich door een ernstige bedreiging, acute urgentie en onzekerheid in de 

samenleving (Rosenthal, 2003). Partijen zoals burgers, publieke instanties en politieke 

autoriteiten worden op de proef gesteld tijdens een dergelijke situatie (Goodsell, 2002).  

 

Het Hart en Boin (2001) onderscheiden vier vormen van crises, namelijk (1) fast-burning, (2) 

cathartic, (3) slow-burning en (4) long shadow crisis.  

De fast-burning crisis ontwikkelt zich in een oogwenk en eindigt abrupt, een voorbeeld is een 

vliegtuigkaping. De tweede vorm, cathartic crisis, ontwikkelt zich langzaam en kan ook abrupt 
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eindigen, een voorbeeld is een frictie tussen autoriteiten en extremistische groepen. De slow-

burning crisis wordt gekenmerkt door de langzame ontwikkeling en beëindiging ervan. Het 

probleem wordt bij deze crisis vaak niet actief opgelost, maar vervaagd eerder op de politieke 

agenda, een voorbeeld is de chronische milieucrisis in de wereld. De vierde vorm, de long 

shadow crisis, omvat vaak cruciale onderwerpen. Deze crisis ontstaat direct en eindigt 

geleidelijk, een voorbeeld is een politieke en/of institutionele crisis. 

 

De acute fase van de vluchtelingencrisis in Nederland kan gekarakteriseerd worden als een 

long-shadow crisis. Gemeentes en maatschappelijke organisaties in Nederland waren namelijk 

niet voorbereid op de plotselinge verhoogde instroom van asielzoekers, waardoor het lastig was 

om op tijd voldoende noodopvang te regelen. De acute fase van noodopvang de 

vluchtelingencrisis in Nederland heeft vervolgens relatief lang geduurd (zomer 2015 tot maart 

2016) en is geleidelijk beëindigd. In eerste instantie kregen alle asielzoekers een tijdelijke 

opvangplek, maar al snel werd duidelijk voor de gemeente Amsterdam dat dit geen tijdelijke 

opvangplek was, maar het een langdurige noodopvanglocatie betrof (Besselink, 2015; 

Klaverstijn, 2015; Van Den Dikkenberg, 2017).  

2.4.1 Twee modellen om een crisis te beheersen  

In de literatuur is veel te vinden over de manier waarop organisaties crisismanagement inzetten 

en interpreteren ter voorkoming en beheersing van crises (Kouzmin, 2008; Rosenthal & 

Kouzmin, 1996; Parsons, 1996). Twee veel besproken modellen op het gebied van 

crisisbeheersing zijn het command & control model en het continuïteit, coördinatie en 

coöperatie model (vanaf nu coördinatie model genoemd).  

2.4.1.a Het command & control model  

Het command & control model houdt in dat er tijdens een cisissituatie commando’s en controle 

als hulpmiddelen worden ingezet om een gestructureerde situatie te creëren (Alberts & Hayes, 

2006; Helsloot & Ruitenberg, 2004). Deze benadering wordt door veel crisismanagers gebruikt 

(Neal & Phillips, 1995). Sociologen bestempelen daarbij het spontane aanbod van middelen en 

arbeid na of tijdens de ramp als een positieve ontwikkeling (Dynes, 1981; Neal & Phillips, 

1995), terwijl anderen voorstanders zijn van een complex perspectief met de noodzaak om 

standaard operationele procedures en veranderende bureaucratische structuren en processen te 

gebruiken (Schneider, 1992).  

Volgens Drabek en McEntire (2003) is het command & control model rigide, strikt en 

gecentraliseerd; Schneider (1992, p. 138) voegt daar een aantal aspecten aan toe, namelijk: “(1) 

duidelijk vastgestelde doelstellingen, (2) duidelijke taakverdeling, (3) formele structuur en (4) 

een set van procedures en regels om goed te kunnen reageren op een crisissituatie”.  
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Het command & control model werkt vanuit een hiërarchische structuur met gecentraliseerde 

leiding, waarbij doelstellingen van de crisisorganisatie vooraf zijn vastgesteld in regels en 

procedures en worden uitgevoerd door één of meerdere leidinggevende(n). Via een top-down 

benadering worden officiële maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties aangestuurd 

en gecoördineerd (Dynes, 1994). Een duidelijke taakverdeling is ook van belang, want bij 

complexe incidenten werken verschillende officiële hulpverleners en overheidsinstanties met 

elkaar samen (Boersma et al., 2014) en heeft ieder een eigen taak, eigen expertise en 

capaciteiten om de crisissituatie te kunnen bestrijden (Wolbers & Boersma, 2013). De formele 

structuur in het command & control model heeft tot gevolg dat een kunstmatige sociale 

structuur wordt toegepast door een crisisorganisatie, waarbij er wordt gewerkt vanuit een 

gesloten organisatiestructuur. Er is sprake van een gesloten organisatiestructuur wanneer de 

organisatie haar structuur afsluit voor impulsen van buitenaf. Een gesloten organisatiestructuur 

is daardoor autonoom.  

Binnen dit model houden overheidsinstanties tijdens een crisissituatie geen rekening met 

onofficiële hulpverleners (Van ’t Padje & Groenendaal, 2008). Volgens Van ’t Padje & 

Groenendaal (2008) wordt het command & control model veel gehanteerd in crisismanagement 

in Nederland en dienen de basisbegrippen van dit model (Chaos, Command, en Control) ertoe 

om structuur te kunnen bieden aan de beste werkwijze. De bijbehorende regels en procedures 

zijn noodzakelijk voor betrokken partijen om houvast te bieden voor een effectief handelen 

(Drabek & McEntire, 2003).  

Nadelen van Command  & Control model 

Het command & control model is volgens Neal & Phillips (1995) gebaseerd op een gebrekkige 

theorie, onvolledige gegevens en een zwakke methodologie. Drabek en McEntire (2003) voegen 

daaraan toe dat het command & control model leidt tot nadelige gevolgen in crisissituaties, 

omdat het model een aantal veronderstellingen doet. De eerste veronderstelling is dat 

bureaucratische reacties vaak gereguleerd optreden en leiden naar eenduidige aanpak van een 

crisis, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te gaan (Neal & Philips, 1995). Schneider (1992) 

merkt op dat kleine afwijkingen van bureaucratische richtlijnen al schadelijk kunnen zijn voor 

de verwerking van belangrijke informatie. De kans dat informatie ontbreekt of onjuist is bij 

crisisorganisaties wordt hierdoor vergroot (Dynes, 1994). Daarnaast worden burgers als 

passieve en onverantwoordelijke personen gezien die niet van toegevoegde waarde zijn in 

crisissituaties (Dynes, 1994). Volgens Quarantelli (1989) blijken dit onjuiste assumpties te zijn 

van crisisorganisaties. Burgers willen namelijk vaak helpen (Boersma, et al. 2014) en hebben 

kennis en middelen paraat die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van een crisis (Dynes, 1994; 

Neal & Phillips, 1995).  
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2.4.1.b Het coördinatie model  

Dynes (1994) gaat verder in op het idee dat niet alleen officiële maatschappelijke organisaties 

en overheidsinstanties een positieve bijdrage kunnen leveren in een crisissituatie, maar ook 

burgers een belangrijke partij zijn in crisisbeheersing. Dynes (1994) heeft het coördinatie model 

(1994) ontwikkeld als tegenhanger voor het command en control model. Dit model berust op 

zes veronderstellingen en wijkt af van het command & control model. De eerste 

veronderstelling is dat een crisissituatie een zekere mate van verwarring creëert op het niveau 

van routinematige patronen. De tweede veronderstelling is dat de capaciteiten van individuen of 

sociale structuren daardoor niet gereduceerd worden. De derde veronderstelling is dat een 

crisissituatie behandeld moet worden als een probleem met een oplossing. Ten vierde is het 

gebruik van bestaande sociale structuren de meest effectieve manier om problemen op te lossen 

en dat betekent dat er een planning rondom de benodigde capaciteit van sociale groepen 

gebouwd moet worden om rationele en geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. De vijfde 

veronderstelling is dat de besluitvorming rondom een crisissituatie vaak gedecentraliseerd en 

pluralistisch is. Hierbij is het behouden van autonomie van de besluitvormers belangrijker dan 

het hanteren van een centrale- en/of  autoritaire besluitvorming. De laatste veronderstelling is 

dat het van belang is om een open systeem te creëren dat aansluit op de flexibiliteit en 

initiatieven van sociale groepen.  

Coördinatie tijdens een crisissituatie wordt volgens Dynes (1994) behaald door een ‘normale’ 

planning en herhalende activiteiten, het opbouwen van persoonlijke contacten, het ontwikkelen 

van verbindende structuren en gedeelde operationele faciliteiten. Crisisbeheersing moet gericht 

zijn op het gebruik maken van kennis van personen direct uit het veld (bijvoorbeeld burgers) in 

plaats van vergaarde kennis via tussenpersonen van crisisorganisaties (Helsloot & Ruitenberg, 

2004). Dit zal leiden tot de juiste focus in de aanpak voor het beheersen van een crisis door 

crisisorganisaties. Een voordeel van het coördinatie model is dat er ruimte is voor improvisatie 

waardoor crisisbeheersing flexibel inspeelt op veranderende situaties tijdens een crisis (Helsloot 

& Ruitenberg, 2004). Een voorwaarde voor succes van deze manier van crisisbeheersing is het 

vermogen tot improvisatie en voorbereiding op een crisis, anders verliest contingentieplanning 

zijn precisie en helderheid. Contingentieplanning houdt in dat de planning goed is afgestemd op 

de omgeving. Hierbij is het van belang dat crisisorganisaties zich kunnen aanpassen aan de 

flexibele organisatiestructuren van emergente groepen, vaak bestaande uit burgers (Stallings & 

Quarantelli, 1985).  

Uit de recente literatuur blijkt sprake van een spanningsveld tussen bovengenoemde modellen.  

Het command & control model veronderstelt namelijk dat een crisissituatie beheersbaar is door 

hiërarchische lijnen, regels en procedures. Het coördinatie model veronderstelt dat een 
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crisissituatie niet hanteerbaar is. Hier moet situationeel bekeken worden welke hulpmiddelen 

kunnen worden ingezet bij een gelijkwaardige samenwerking tussen officiële 

hulpverleningsorganisaties en overheidsinstanties (Drabek & McEntire, 2003).  

De wijze waarop overheidsinstanties of hulpverleningsorganisaties zijn georganiseerd tijdens 

een crisissituatie, heeft effect op de samenwerking tussen deze partijen. Verder kunnen de twee 

vormen van crisisbeheersing, het command & control model en coördinatie model, indirect 

effect hebben op de coördinatie van emergente groepen, omdat overheidsinstanties en 

hulpverleningsorganisaties een ander perspectief kunnen hebben op de inzet van emergente 

groepen en de partijen samen tot consensus moeten komen. In hoofdstuk vijf wordt verder 

ingegaan op welke vorm van crisisbeheersing de gemeente Amsterdam en 

hulpverleningsorganisaties hebben gebruikt en welke invloed deze vorm heeft gehad op de 

samenwerking tussen de partijen. Het indirecte effect van de onderlinge samenwerking op de 

coördinatie van emergente groepen kan dan worden geanalyseerd.  

• 2.5 De schematische weergave van het onderzoek  

Het onderzoekonderwerp in deze masterthesis betreft de invloed van de gemeentes en 

hulpverleningsorganisaties op emergente groepen. Hierbij staan de begrippen emergente 

groepen, netwerk governance en crisisbeheersing centraal en is het geheel vanuit de context 

van een crisis geschreven. De schematische weergave van het onderzoek wordt in figuur 1 

weergegeven.  

De interactie tussen de partijen wordt in de laatste kolom visueel zichtbaar gemaakt. Hierbij 

wordt verondersteld dat de gehanteerde vorm van crisisbeheersing effect heeft op de 

samenwerking tussen de gemeente en hulpverleningsorganisaties. De samenwerking tussen de 

gemeente en hulpverleningsorganisaties heeft vervolgens invloed op de coördinatie van 

emergente groepen die zich ten behoeve van de crisis hebben geformeerd.  
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Figuur 1. De schematische weergave van het onderzoek 
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Hoofdstuk 3. Methode van het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt de toegepaste onderzoeksmethodiek besproken. In de eerste paragraaf 

(3.1) wordt de onderzoeksopzet toegelicht. De tweede paragraaf (3.2) gaat in op welke wijze 

de data is verzameld. In de paragraaf drie (3.3) wordt de onderzoekspopulatie toegelicht en in 

de vierde paragraaf (3.4) wordt uiteengezet op welke manier de data is geanalyseerd. In de 

laatste paragraaf (3.5) wordt de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek omschreven.    

3.1 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, omdat het doel van deze 

masterthesis is inzicht te verkrijgen welke gedachtes en opvattingen de gemeente Amsterdam en 

de betrokken hulpverleningsorganisaties hadden over hun onderlinge samenwerking, en wat 

voor invloed deze samenwerking heeft gehad op de coördinatie van emergente groepen tijdens 

de acute noodopvang van de vluchtelingen in de periode van zomer 2015 tot maart 2016.  

Bij een kwalitatieve onderzoeksmethode is genoeg ruimte om opvattingen en achterliggende 

gedachten van de sociale wereld te kunnen achterhalen ten behoeve van het onderzoek 

(Verhoeven, 2011). Verder is gekozen voor exploratief onderzoek, omdat onderzocht wordt op 

welke wijze de gemeente Amsterdam in samenwerking met haar samenwerkingspartners 

betekenis heeft gegeven aan de coördinatie van emergente groepen in de periode van zomer 

2015 tot maart 2016. Door middel van exploratie zijn niet alleen de intenties en achterliggende 

redenen van de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties over de coördinatie van 

emergente groepen onderzocht, maar ook die van de emergente groepen en op welke wijze zij 

zich in de periode van zomer 2015 tot maart 2016 hebben georganiseerd. Bij exploratief 

onderzoek worden data, zoals intenties van personen, overeenkomsten en verschillen, 

geëxploreerd om op een verkennende wijze inzicht te verkrijgen in het onderzoeksgebied 

(Baarda et al., 2013).  

3.2 Dataverzameling  

Alvorens te kunnen starten met het empirische onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. 

Volgens Boeije (2005) is het van belang om eerst wetenschappelijke literatuur te bestuderen bij 

het formuleren van kernbegrippen en topics voor het empirische onderzoek. In de 

literatuurstudie zijn onderzoeken bestudeerd die betrekking hebben op de coördinatie en 

netwerk governance van overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties tijdens een crisis en 

de verhouding tussen emergente organisaties en de overheid. Op basis van de opgestelde hoofd- 

en deelvragen zijn de volgende topics opgesteld: de organisaties van emergente groepen, de 

samenwerking tussen gemeente en hulpverleningsorganisaties en de invloed van 

overheidsinstanties op emergente groepen. Zie bijlage 1. voor de gehanteerde topiclijsten in dit 

onderzoek.  
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In het empirische onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde diepte-interviews met 

open vragen, zodat er genoeg ruimte voor de respondent was om zijn of haar mening zo vrij 

mogelijk te kunnen geven. De interviewer heeft met een dergelijke aanpak ook genoeg tijd en 

ruimte om achterliggende gedachtes en opvattingen te kunnen achterhalen. Volgens Ritchie, 

Lewis, Nicholls en Ormston (2014) kan er door middel van een semigestructureerd diepte-

interview met open vragen tot in detail informatie van de respondent worden verzameld en 

wordt nieuwe informatie niet direct uitgesloten. Verder is er in dit onderzoek gekozen om de 

privacy van de respondenten te waarborgen door hen te anonimiseren in de uitwerking van de 

interviews.  

3.3 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit emergente groepen, de gemeente Amsterdam en haar 

samenwerkingspartners. In totaal is data van vijftien respondenten (N=15) verzameld, 

waaronder vijf respondenten van emergente groepen, vier respondenten van de gemeente 

Amsterdam en zes respondenten van hulpverleningsorganisaties. De respondenten van 

emergente groepen zijn afkomstig van vier verschillende burgerinitiatieven gestationeerd in 

Amsterdam. De respondenten van de gemeente Amsterdam werken op verschillende afdelingen 

en representeren hierdoor verscheidende beleidsperspectieven rond de vluchtelingencrisis. 

Verder bestaat de groep van zes respondenten van de hulpverleningsorganisaties uit twee 

medewerkers van het Rode Kruis en vier van het Leger des Heils.  

 Tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis waren niet alleen het Rode Kruis en het 

Leger des Heils een onderdeel van het samenwerkingsnetwerk. HVO Querido, GGD, de 

Regenboog groep en het COA speelden ook een rol bij de noodopvang van asielzoekers. Helaas 

zijn deze organisaties om twee redenen niet gesproken: door de beperkte tijd waarbinnen dit 

onderzoek uitgevoerd moest worden; daarnaast gaven de meeste respondenten aan geen 

interesse te hebben in deelname aan het onderzoek.  

Aangezien het Rode Kruis en het Leger des Heils een grote rol hebben gespeeld in de opvang 

rondom gezondheid, noodopvang en het oplossen van primaire behoeftes van vluchtelingen en 

zij tevens de verantwoordelijkheid hebben gekregen over opvanglocaties zijn deze twee partijen 

representatief genoeg om vanuit het perspectief van de hulpverleningsorganisaties te kunnen 

spreken. In onderstaande tabel 1. is een overzicht van de onderzoekspopulatie weergegeven.  

 

De respondenten zijn door middel van purposive sampling geselecteerd, ofwel selectie op basis 

van hun kennis en ervaring ten aanzien van het onderzoeksonderwerp (Ritchie et al., 2014). 

Voor de respondenten van de gemeente betrof dit hun ervaring met en toebedeelde 

verantwoordelijkheden tijdens de noodopvang gedurende de vluchtelingencrisis en hun contact 



 22 

met emergente groepen. De respondenten van de onderzochte emergente groepen zijn 

geselecteerd op de hoeveelheid leden, netwerk van vrijwilligers, burgerinitiatieven en 

overheidsinstanties. De werving van respondenten van de gemeente Amsterdam en 

hulpverleningsorganisaties heeft via het netwerk van de afstudeerbegeleider plaatsgevonden. 

Verder is er gebruik gemaakt van snowballing sampling, waarbij aan de geïnterviewde 

respondenten is gevraagd of zij wellicht nog relevante respondenten kenden die mee zouden 

willen werken aan dit onderzoek (Verhoeven, 2011). 

 

Tabel 1.  

Overzicht onderzoekspopulatie 

  

Functie Organisatie 

Emergente groepen 

Oprichter  Gastvrij OOST 

Vrijwilliger Gastvrij OOST 

Oprichter Havendiners  

Oprichter Sportactiviteit Kronenburg 

Oprichter Amsterdam verwelkomt vluchtelingen 

Gemeente Amsterdam 

Woordvoerder van Amsterdam Gemeente, afdeling communicatie 

Projectmanager noodopvang Gemeente, afdeling Werk Inkomen en Participatie 

(WPI) 

Projectcoördinator burgerinitiatieven  Gemeente, afdeling Amsterdamse samenleving  

Projectmanager noodopvang  Gemeente, afdeling  Werk Inkomen en Participatie 

(WPI)  

Hulpverleningsorganisaties 

Coördinator noodhulp Rode Kruis, afdeling noodhulp 

Teamleider vrijwilligers Rode Kruis, afdeling noodhulp 

Projectmanager noodopvang Leger des Heils, afdeling noodopvang 

Coördinator noodopvang Leger des Heils, afdeling noodopvang 

Coördinator vrijwilligers Leger des Heils, afdeling noodopvang 

Directeur  Leger des Heils 
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3.4 Data analyse   

Er zijn vijftien interviews gehouden in de periode van april tot en met mei 2017. De vijftien 

semigestructureerde interviews zijn getranscribeerd en vervolgens met behulp van het 

programma ATLAS.ti geanalyseerd. Het programma is ontworpen om kwalitatieve data te 

analyseren en helpt met het coderen van tekstfragmenten (https://www.atlasti.com). Zoals al 

eerder vermeld is er een exploratief onderzoek uitgevoerd waardoor de onderzoeker met een 

open houding de data heeft geanalyseerd. Bij het coderen van de data is eerst gebruik gemaakt 

van open coderen; hierbij wordt een eerste definiëring gegeven aan verschillende 

tekstfragmenten en uitspraken (Verhoeven, 2011). Vervolgens zijn de termen en 

tekstfragmenten gegroepeerd en op hiërarchische wijze gesorteerd. Tijdens het zoeken naar 

verbanden van begrippen, uitspraken of associaties is er gebruikt gemaakt van axiaal coderen, 

waarbij codes worden geselecteerd op overeenkomsten en verschillen van andere codes 

(Verhoeven, 2011). In de laatste fase is gebruik gemaakt van selectief coderen, waarbij het 

doel is om verdere structuur aan te brengen in de andere hoofd- en subcodes (Boeije, 2005). 

Tijdens deze fase zijn veronderstellingen en concepten ontwikkeld om tot een bepaalde 

theorie te komen. In totaal zijn er 520 open codes gemaakt, waarna deze codes zijn 

onderverdeeld in twaalf groepen die vervolgens weer zijn gekoppeld aan vier thema’s.  

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

De betrouwbaarheid gaat over toevallig gemaakte fouten in het verzamelen van data en de 

validiteit betreft de geldigheid van de onderzoeksresultaten (Boeije, 2005). Er zijn een aantal 

factoren die de betrouwbaarheid en validiteit kunnen aantasten, namelijk respondenten die 

anders reageren doordat ze deelnemen aan een onderzoek of dat er te weinig respondenten 

gesproken zijn voor een goed onderzoek (Ritchie et al., 2014).  

 In dit onderzoek komen drie perspectieven aan het licht, (1) de gemeente, (2) 

hulpverleningsdiensten en (3) de emergente groepen. De perspectieven vanuit de gemeente en 

hulpverleningsdiensten bieden inzicht in de wijze waarop officiële instanties hebben 

gereageerd op de vraag naar acute noodopvang en tegelijkertijd het effect daarvan op de 

coördinatie van emergente groepen. Het perspectief van de emergente groepen geeft inzicht in 

wijze waarop de coördinatie van de gemeente en hulpverleningsorganisaties door hen is 

ervaren. Deze drie perspectieven zullen samen een zo volledig, betrouwbaar en valide beeld 

geven over de manier waarop deze drie partijen geïnteracteerd hebben tijdens de acute 

opvang van de vluchtelingencrisis.   
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Betrouwbaarheid 

Ritchie et al. (2014) spreken van interne- en externe betrouwbaarheid. In dit onderzoek is 

rekening gehouden met de interne- en de externe betrouwbaarheid. De externe 

betrouwbaarheid betreft de herhaalbaarheid van het onderzoek. In dit onderzoek wordt de 

externe betrouwbaarheid gewaarborgd door in de methodologie inzichtelijk te maken op 

welke manier de onderzoekresultaten zijn verzameld. Bij de interne betrouwbaarheid gaat het 

om de controleerbaarheid van de onderzoeker. In het onderzoek heeft de onderzoeker de 

interviews afgenomen aan de hand van een vastgestelde topiclijst, waarbij de respondenten 

dezelfde topics voorgelegd kregen. Daarnaast werden de interviews afgenomen door dezelfde 

onderzoeker, waardoor de intersubjectiviteit van het onderzoek zo laag mogelijk is gehouden. 

De onderzoeker is er zich van bewust dat een totale objectiviteit niet haalbaar is in dit 

onderzoek, omdat respondenten sociaalwenselijke antwoorden kunnen geven om te voldoen 

aan de normatieve regels (Gioia, Corley & Hamilton, 2013). 

Validiteit 

Volgens Ritchie et al. (2014) is het ook van belang om rekening te houden met de interne- en 

externe validiteit van het onderzoek. De interne validiteit houdt in dat de resultaten een 

logisch gevolg zijn van het onderzoek. Om de interne validiteit te waarborgen is er gedegen 

literatuuronderzoek uitgevoerd die leidend is geweest voor het bepalen van de topics en het 

ontwerpen van de interviews. Verder is er geprobeerd om een observer bias te voorkomen, 

door goed door te vragen en te parafraseren tijdens de afname van de interviews om zo de 

kans op misinterpretaties te minimaliseren. Ook heeft de onderzoeker tijdens de interviews 

een zo open- en neutraal mogelijke houding aangenomen om de verschillen van de 

respondenten te kunnen identificeren.  

Bij externe validiteit wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid in hoeverre de data 

generaliseerbaar is voor een grotere groep dan de onderzoekspopulatie (Ritchie et al., 2014). 

De onderzoeker heeft hier rekening mee gehouden door genoeg verschillende respondenten 

van de gemeente, hulpverleningsorganisaties en emergente groepen te spreken om een zo 

compleet mogelijk beeld te schetsen.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten vanuit de interviews besproken. De volgorde van de 

resultaten is aan de hand van het theoretisch kader opgebouwd. De eerste paragraaf (4.1) heeft 

betrekking op emergente groepen waarbij het ontstaan en de organisatie van de emergente 

groepen en de houding van de gemeente en hulpverleningsorganisaties wordt besproken. In 

de volgende twee paragraven (4.2 en 4.3) worden samenwerkingen vanuit het perspectief van 

netwerk governance en crisisbeheersing van de gemeente en hulpverleningsorganisaties 

tijdens de acute noodopvang van de vluchtelingencrisis in Amsterdam beschreven.  

4.1 Emergente groepen  

Deze paragraaf is onderverdeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel (4.1.a) geeft inzicht 

in het ontstaan en de organisatie van emergente groepen. Dit inzicht wordt weergegeven 

vanuit de perspectieven van de respondenten van de emergente groepen. In deze masterthesis 

zijn vier emergente groepen onderzocht, Amsterdam Verwelkomt, Gastvrij OOST, 

Havendiners en sportactiviteit Kronenburg.  

In het tweede onderdeel (4.1.b) wordt de wijze waarop de gemeente en 

hulpverleningsorganisaties inspeelden op de komst en het aanbod van emergente groepen 

omschreven. Deze wijze is vanuit de perspectieven van de respondenten van de gemeente, het 

Rode Kruis en het Leger des Heils weergegeven.  

4.1.a Het ontstaan en de organisatie van emergente groepen  

In de periode waarin de acute noodopvang in Amsterdam werd georganiseerd zijn 

verschillende emergente groepen ontstaan die wilden inspeelden op de behoeftes van 

asielzoekers in de noodopvangcentra. 

Amsterdam Verwelkomt  

De media heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de emergente groep 

Amsterdam Verwelkomt. Deze groep van studenten zag een kans toen het sentiment om 

vluchtelingen te helpen hoog was onder burgers in Amsterdam. Zij hebben in september 2015 

een Facebook pagina opgezet ‘Amsterdam Verwelkomt’ om schoenendozen met persoonlijke 

en functionele spullen voor vluchtelingen in te zamelen. Binnen een week hadden 12.000 

burgers zich aangemeld om te helpen bij het inzamelen van schoenendozen voor 

vluchtelingen. Het format van dit initiatief werd gekopieerd en is ook in Utrecht, Rotterdam, 

Alkmaar, Dordrecht Leeuwarden en Maastricht opgezet door burgers. Deze emergente groep, 

bestaande uit zes personen, formeerde zich spontaan. Zij hadden geen ervaring in het 

organiseren van grote projecten. Kenmerkend is dat zij tijdens hun bestaan geen leider 

aanwezen die taken en verantwoordelijkheden delegeerde. De teamleden waren gelijkwaardig 

en hadden evenveel beslissingsrecht. Alle teamleden bepaalden onderling wie waar 
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verantwoordelijk voor was. Zo kwamen zij tijdens het werkproces achter zaken zoals het 

regelen van transport en opslagplaatsen voor de schoenendozen. Dit blijkt uit onderstaand 

citaat:  

Oprichter Amsterdam Verwelkomt: “We bestonden uit een team van zes en iedereen was 
gelijk en kon zijn eigen gang gaan, maar een leider was wel handig in zo een soort team. We 
overlegden altijd wiens taak was en dat ging zeker goed tijdens die week. Op het einde is de 
groep alleen uit elkaar gevallen, dat was wel jammer.” 

Amsterdam Verwelkomt heeft in totaal een week bestaan en dat is een bewuste keuze 

geweest. De teamleden gingen weer verder met hun studie en ze hadden het gevoel dat de 

aandacht van de burgers voor asielzoekers minder werd.  

Amsterdam Verwelkomt is afhankelijk geweest van zijn teamleden, vrijwilligers, het Rode 

Kruis en het COA. De samenwerking tussen Amsterdam Verwelkomt met het Rode Kruis en 

COA is niet positief ervaren door de oprichter; het was lange tijd onduidelijk waar de 

schoenendozen naar toe moesten dan wel of ze de schoenendozen zelf mochten uitdelen. De 

oprichter van Amsterdam Verwelkomt vertelt: 

“Het was een nare nasmaak, het ging zo goed met de burgers, maar met het Rode Kruis en 
het COA is het nooit soepel verlopen. We hebben altijd een beetje gedoe gehad en praten nog 
steeds slecht over hen. Dit komt omdat het daar steeds mis ging, we wilden weten wat we 
moesten doen en dit veranderde continu.” 

Amsterdam Verwelkomt heeft veel begrip voor het feit dat het Rode Kruis en het COA de 

prioriteit gaven aan het op orde brengen van hun eigen organisatie met betrekking tot de 

noodopvang van de vluchtelingen. Aan de andere kant hadden zij meer ondersteuning en 

duidelijke richtlijnen en instructies verwacht ten behoeve van hun initiatief. Amsterdam 

Verwelkomt was tenslotte afhankelijk van het COA en Rode Kruis, en had geen inspraak in 

op welke wijze de schoenendozen verdeeld werden.  

Gastvrij OOST 

Het burgerinitiatief Gastvrij OOST is halverwege 2015 ontstaan en heeft verschillende 

projecten opgezet voor asielzoekers in Amsterdam Oost. In tegenstelling tot Amsterdam 

Verwelkomt bestaat Gastvrij OOST nog steeds en hebben zij connecties met de gemeente. 

Daarnaast beschikken zij over een groot netwerk van bestuurders, ambtenaren, vrijwilligers 

en burgerinitiatieven. Zij hebben inmiddels ervaring opgedaan in het organiseren van grote 

projecten.   

Gastvrij OOST heeft zichzelf continu ontwikkeld en zij zijn daarbij in omvang en 

samenstelling veranderd met bijbehorende organisatievormen. Zij zijn begonnen met een 

team bestaande uit vijf personen en hebben toen hun netwerk gebruikt om project HOOST op 
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te kunnen zetten. Project HOOST was een concept waarbij asielzoekers zelfstandig konden 

wonen in een leegstaand pand van woningbouwvereniging Ymere. Vervolgens hebben steeds 

meer vrijwilligers zich aangemeld. Zo werd Gastvrij OOST al snel een stichting waar 

vrijwilligers en andere burgerinitiatieven zich bij aansloten. Ze zijn van een klein team van 

bestuurders, ambtenaren en buurtbewoners naar een relatief groot initiatief uitgegroeid 

bestaande uit vijf clusters en een kernteam. Ze hebben een bestand van 100 vrijwilligers en 

ontvangen subsidie van de gemeente, daar zij zich als betrouwbare en professionele partner 

hebben bewezen. Gastvrij OOST verzorgt inmiddels gratis taallessen, sportactiviteiten, hulp 

bij het toeleiden naar werk, daarnaast verzorgen zij dagelijks diners voor asielzoekers en 

buurtbewoners 

Doordat Gastvrij OOST afhankelijk is van vrijwilligers brengt dat soms wat onzekerheid met 

zich mee, zoals blijkt uit onderstaand citaat:  

Vrijwilliger Gastvrij OOST: “Je hebt namelijk nergens meer grip op, want er waren 100 
vrijwilligers en iedereen deed wat. En het erge is dat, ja het woord zegt het al, ze gaan op een 
gegeven moment ook weer weg. En niemand wist van elkaar wanneer die kwam.” 

Zoals het citaat illustreert gaan vrijwilligers na een bepaalde periode vaak weer weg, omdat 

ze een nieuwe baan of ander vrijwilligerswerk hebben gevonden. Kennis en informatie kan 

hierdoor, volgens de respondenten van Gastvrij OOST, verloren gaan en dat heeft effect op de 

organisatie van dit burgerinitiatief. Door het ontvangen van subsidie van de gemeente en 

giften van donateurs werd het mogelijk meerdere vrijwilligers in dienst te nemen. Dit is de 

continuïteit binnen de organisatie van dit burgerinitiatief ten goede gekomen. Volgens de 

respondenten van Gastvrij OOST zijn ze afhankelijk van de gemeente, vrijwilligers, het 

kernteam, maar ook van asielzoekers of statushouders die zich inschrijven voor het verzorgen 

van activiteiten.  

De samenwerking met de gemeente verloopt, volgens de respondenten van Gastvrij OOST, 

goed op zowel bestuurlijk- als operationeel niveau, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 

Dit burgerinitiatief is als organisatie steeds groter geworden en het is, volgens de oprichter, 

voor de gemeente lastig in te schatten hoe Gastvrij OOST nu is georganiseerd. Omgekeerd is 

de gemeente ook lastig te begrijpen voor Gastvrij OOST. Beide genoemde punten blijken uit 

het interview met de oprichter:  

“Gastvrij Oost was een entiteit en nu wordt het meer een netwerk waar initiatieven onder 
zitten. En dat best wel moeilijk voor de gemeente te begrijpen, hoe zit dat precies. Maar 
omgekeerd is de gemeente ook heel erg moeilijk te begrijpen, er zijn vele afdelingen, vele 
monden en bestuurders met ideeën. Wat je eigenlijk wil dat je elkaar steeds beter snapt en 
goed met elkaar kan schakelen en goed met elkaar kan samenwerken.” 
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De oprichter ervaart soms last te hebben van de bureaucratie, omdat de communicatie 

regelmatig traag verloopt of dat verscheidene projecten niet mogen worden uitgevoerd. Over 

het algemeen is de oprichter lovend over de samenwerking met de gemeente en krijgt deze 

samenwerking een steeds duidelijkere vorm.   

Havendiners 

Havendiners is in oktober/november 2015 vanuit de advocatuur ontstaan. Het idee was om 

elke maandag een diner voor asielzoekers in de noodopvang Havenstraat te organiseren, 

gesponsord door bedrijven uit de Zuidas. De oprichter van Havendiners is een gepensioneerd 

advocaat, met een groot professioneel netwerk. Daarnaast heeft hij ervaring met het 

organiseren van projecten en de communicatie daarover met formele organisaties.  

Medio november 2015 is de oprichter van Havendiners in contact gekomen met de 

coördinator noodopvang Havenstraat van het Leger des Heils. Vanaf dat moment is er een 

samenwerking tussen beide organisaties ontstaan. De oprichter van Havendiners heeft de 

samenwerking met het Leger des Heils als zeer positief ervaren, hij vindt het een fantastische 

organisatie.  

Havendiners is als een klein initiatief begonnen bestaande uit twee personen. Zij hebben 

binnen 48 uur genoeg donateurs geworven om hun initiatief te laten starten. Zoals blijkt uit 

onderstaand citaat:   

Oprichter van Havendiners: “Ik ben al 40 jaar advocaat, dus ik ken wel wat mensen en als 
je mensen benaderd en het komt uit een vertrouwde omgeving dan lukt het wel. Dus binnen 48 
uur hadden we de Brauw, het grootste kantoor van Nederland, maar ook Allen&Overy, 
Deloitte, NautaDutilh en DLA Piper.” 

Het professionele netwerk van de oprichter van Havendiners heeft bijgedragen aan het succes 

van dit initiatief. Het eerste half jaar hebben zij gedraaid op vrijwilligers, later hebben ze 

vrijwilligers betaald om meer structuur en continuïteit te waarborgen voor het initiatief. 

Langzamerhand sloten meer vrijwilligers zich aan en inmiddels bestaat Havendiners uit een 

bestuur (voorzitter, secretaris, penningsmeester en een bestuurslid) en tien tot twaalf Syrische 

en twee Nederlandse vrijwilligers. Net zoals Gastvrij OOST bestaat Havendiners nog steeds 

en werken ze samen met het COA. Een groot verschil met Gastvrij OOST is dat Havendiners 

op verzoek van het COA is doorgegaan met het verzorgen van diners.  

Oprichter Havendiners: “Maar toen zei COA opeens, dit is een mooi initiatief en we gaan 
dat tijdelijke AZC in de Bijlmerbajes openen, wil je dat niet gaan doen voor het AZC. En 
sindsdien zijn we in oktober weer begonnen.” 

Havendiners was na het sluiten van de noodopvang in Amstelveen gestopt. Het 

oorspronkelijke idee van hun initiatief was om door te gaan zolang de noodopvang in de 
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Havenstraat open was. Door het grote succes zijn ze langer door kunnen gaan en bestaan ze 

inmiddels sinds november 2015.  

Havendiners is niet afhankelijk van de gemeente, maar van donateurs, vrijwilligers, die het 

eten verzorgen, en asielzoekers die graag willen dineren. De enige officiële 

hulpverleningsorganisatie waar zij verantwoording aan moeten afleggen is het COA. Ook dit 

verschilt met Gastvrij OOST, omdat die emergente groep juist verantwoording moeten 

afleggen aan de gemeente.  

De oprichter van Havendiners ervaart ook een groot verschil in de communicatie met het 

COA en het Leger des Heils. Het COA is een centralistische organisatie die zich strikt aan 

protocollen en regels houdt, terwijl het Leger des Heils flexibeler is omgaat met bepaalde 

regels.  

Oprichter Havendiners: “Het COA is juist een hele strakke, zeer centralistische organisatie. 
Daar praat het Leger ook wel eerlijk over, je moet beseffen, zij runnen nu een half jaar de 
havenstraat. Er was ook een keuken en daar was Syrische kok en natuurlijk letten ze wel op, 
maar als het een stukje uit de hand loopt dan zeggen ze ‘oeps, incident’. Dat kan het COA 
niet zeggen, die is natuurlijk een hele professionele organisatie en heeft alles tot in de puntjes 
georganiseerd. Maar de overgang van het Leger des Heils naar het COA was wel groot 
hoor.” 

Ondanks de verschillen in communicatie tussen het Leger des Heils en het COA is de 

oprichter van Havendiners tevreden over de samenwerking met het COA.  

Sportactiviteit Kronenburg 

De oprichter van het initiatief sportactiviteit Kronenburg is begonnen in september 2015, 

omdat hij graag maatschappelijk wilde bijdragen rondom de komst van asielzoekers. De 

initiatiefnemer heeft een groot netwerk in het sportverenigingsleven en heeft veel ervaring in 

het organiseren van projecten. Verder is hij ervan overtuigd dat het sportverenigingsleven een 

goed middel is om asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact te laten komen, wat 

bijdraagt aan integratie. Hierdoor is het idee ontstaan om twee keer per week een 

sportevenement te organiseren op Het Loopveld (sportvelden) in Amstelveen.  

Hij heeft contact gezocht met de buurtcoach voor AZC en zij was positief over het initiatief. 

Vervolgens heeft de initiatiefnemer van sportactiviteit Kronenburg contact opgenomen met de 

verschillende sportverenigingen en ook zij waren bereid om te helpen. Het initiatief werd 

bekend en de initiatiefnemer werd uitgenodigd voor het Symposium in P60 Amstelveen om 

meer te komen vertellen over zijn initiatief.  

Initiatiefnemer Sportactiviteit Kronenburg: “Ze wisten dat ik een initiatief aan het 
organiseren was en hebben mij toen gevraagd of ik daar ook wilde spreken. Ik mocht in zo’n 
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kringetje dan met andere initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders praten. Mensen waren 
heel positief en vonden het heel nuttig.” 

Tijdens het Symposium waren bestuurders, ambtenaren en nieuwe en oud-vluchtelingen 

aanwezig. De conclusie was dat door middel van verenigingsleven integratie mogelijk wordt 

gemaakt. Het initiatief van Sportactiviteit Kronenburg sluit daar mooi op aan. De 

initiatiefnemer heeft tijdens het Symposium contact kunnen maken met veel belangrijke 

stakeholders, zoals de wethouder van Amstelveen, een ambtenaar van de gemeente 

Amsterdam en het hoofd van Dienst van de Sport van Amsterdam. Helaas is het initiatief 

nooit van start gegaan, omdat het niet duidelijk werd welke gemeente verantwoordelijk was 

voor de kosten voor het gebruik van de sportvelden. Het initiatief was namelijk afhankelijk 

van de goedkeuring en financiële bijdrage van zowel de gemeente Amsterdam als Amstelveen 

om te kunnen beginnen met het organiseren van sportevents. Een struikelblok vormde de 

ligging van het sportvelden. De sportvelden zijn in beheer van de gemeente Amsterdam, maar 

liggen op het grondgebied van de gemeente Amstelveen.   

Initiatiefnemer Sportactiviteit Kronenburg: “Had het in één gemeente gelegen dan was 
het gelijk geregeld geweest, maar nu moest er 30 euro voor een dagdeel worden overgemaakt 
van Amstelveen naar Amsterdam of niet, laat het gewoon lekker zitten.” 

Zoals blijkt uit bovenstaand citaat heeft de initiatiefnemer van Sportactiviteit Kronenburg 

ervaren dat de grens tussen de twee gemeentes een grote rol heeft gespeeld in het al dan niet 

slagen van dit initiatief. De initiatiefnemer is teleurgesteld in het onvermogen van de twee 

gemeentes om zoiets te kunnen regelen en hoopt dat dit in de toekomst verandert voor andere 

burgerinitiatieven.  

4.1.b De houding van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils 

In dit onderdeel wordt de houding van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils 

ten opzichte van emergente groepen beschreven. In de periode dat de noodopvang door de 

gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils werd georganiseerd hebben veel emergente 

groepen en vrijwilligers zich aangemeld bij deze officiële instanties. Deze groepen boden aan 

om te komen helpen op allerlei vlakken waaronder medische hulp, vrijetijdsbesteding en het 

verzorgen van taallessen.  

De hoeveelheid vrijwilligers en emergente groepen, die zich hebben aangemeld bij de 

gemeente en hulpverleningsorganisaties werd als overweldigend ervaren door de 

respondenten van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils. Zoals blijkt uit de 

volgende citaten van de drie partijen:  

Projectcoördinator burgerinitiatieven gemeente Amsterdam: “het was gewoon teveel. 
Want je eigenlijk wil is dat er een infrastructuur bestaat, waar je de initiatieven meteen naar 
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toe kan leiden. Je kan iets dan met kinderen, kunst, kopje koffie drinken en informeel de taal 
te leren. Maar die infrastructuur bestond er nog niet.” 

Coördinator noodopvang Leger des Heils: “Nou ja, we werden in het begin helemaal gek 
van vrijwilligers. Want je hebt het al zo druk, dus als je dat ook moet regelen, dat is niet fijn.” 

Directeur Leger des Heils: “Ik had eigenlijk meer werk aan die vrijwilligers, dan aan die 
vluchtelingen.”  

Coördinator noodopvang Rode Kruis: “ (…) In het begin kan je niet alles handelen, dus 
daar hadden we niet meteen een mooi format voor. Zo van: u heeft gebeld, u wordt terug 
gebeld. Sommige zijn hoogstwaarschijnlijk wel gebeld en sommige niet.” 

Zoals ook wordt aangegeven in bovenstaande citaten hadden de gemeente, het Leger des 

Heils en het Rode Kruis geen format klaarliggen om het aanbod van de grote hoeveelheid 

vrijwilligers en emergente groepen te kunnen verwerken. Zij hebben vervolgens verschillende 

middelen ingezet om meer grip te krijgen op de aangeboden hulp. Alle drie de partijen gaven 

aan de aangeboden hulp graag te willen inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid hoog 

te houden. De Coördinator vrijwilliger van het Leger des Heils vertelde:  

“We gaan er niet naar streven om weinig vrijwilligers in te zetten voor een langere tijd en 
veel bij de mensen langs gaan; dat is eigenlijk tegen onze efficiency in. We willen veel 
vrijwilligers die misschien niet vaak komen, maar we laten ze inwerken en dan is het goed dat 
zoveel mensen weten wat daar gebeurd.”  

De gemeente heeft een ambtenaar vrijgesteld om alle aanmeldingen van vrijwilligers en 

emergente groepen af te stemmen op de nodige hulp vanuit de noodopvangcentra. De 

projectcoördinator burgerinitiatieven van de gemeente geeft het volgende aan:  

“Vanaf dag één betekende dat: 1) wat doen we met al die initiatieven, vrijwilligers en burgers 
gekoppeld aan de noodopvang en 2) een langdurige inzet met de burgerinitiatieven blijven 
verbinden aan de opvang van vluchtelingen.” 

Het Leger des Heils had een vaste vrijwilliger als coördinator vrijwilligers aangewezen, zodat 

alle aanmeldingen van vrijwilligers en emergente groepen in banen geleid konden worden. 

Op een gegeven moment werd de aangeboden hulp bij het Leger des Heils steeds groter 

waardoor vrijwilligers zelf een post kregen binnen de noodopvangcentra. De coördinator 

van de noodopvang Leger des Heils:  

“We gaven hun gewoon een post en taken, daardoor ontstond wederzijds vertrouwen en 
respect. Daardoor hebben ze ook veel kunnen doen voor ons, waar onze eigen medewerkers 
niet aan toe kwamen. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de dames die de 
vrijwilligers coördineerden. De samenwerking verliep met ups en downs.” 

Verder heeft het Leger des Heils met HVO Querido samengewerkt om de aangeboden hulp zo 

goed mogelijk te kunnen inzetten waar het nodig was. Ter illustratie: op de Havenstraat waren 
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alleen mannelijke asielzoekers gehuisvest. Op het moment dat een emergente groep zich 

aanmeldde met bijvoorbeeld het organiseren van kinderactiviteiten, dan werd er door Leger 

des Heils gecommuniceerd met HVO Querido met de vraag of deze hulp gebruikt kon worden 

op die locatie.  

Het Rode Kruis heeft het anders aangepakt, zij hebben een strakke procedure waar 

vrijwilligers doorheen moeten. Vanwege tijdsdruk en de grote vraag naar en aanbod van 

vrijwilligershulp hebben zij een digitaal platform ingericht: Ready to Help. Dit is een 

platform waar vrijwilligers en emergente groepen zich konden aanmelden voor kortstondige 

hulp, zoals het schoonmaken van veldbedden of het in- en uitladen van goederen.  

Uit de interviews blijkt dat de aangeboden hulp van emergente groepen en vrijwilligers aan de 

ene kant zeer gewaardeerd wordt door de gemeente en hulpverleningsorganisaties, maar aan 

de andere kant mist men de tijd of capaciteit om alle hulp goed te kunnen coördineren tijdens 

een dergelijke onzekere situatie. De houding van de gemeente ten aanzien van emergente 

groepen is lastig te omschrijven. Aan de ene kant wilde zij graag burgers en emergente 

groepen betrekken bij de vluchtelingencrisis, maar aan de andere kant wilde men niet teveel 

macht afstaan aan deze onervaren hulpverleners. De projectcoördinator burgerinitiatieven 

van de gemeente vertelt: 

“Er zit bijna een soort spanning in, je hebt zwart en wit en daartussen in zitten vijftig tinten 
grijs. Wij hebben in de periode dat de vluchtelingscrisis echt actueel was, die spanning nooit 
weten op te lossen. We hebben nooit eenduidig als professionals en collega ambtenaren 
kunnen zeggen, dat we het kunnen vertrouwen en dat het goed is.” 

De gemeente heeft na twee tot drie maanden een duidelijke infrastructuur kunnen opzetten 

om vrijwilligers en emergente groepen goed te coördineren. Alsnog was het lastig om te 

bepalen wanneer een vrijwilliger of emergente groep van toegevoegde waarde kon zijn in de 

noodsituatie. Uit het interview met de projectcoördinator bleek ook dat het onderwerp 

‘politiek’ een grote rol heeft gespeeld in de wijze waarop emergente groepen worden 

opgenomen bij de gemeente Amsterdam. Binnen de gemeente bleek een kader te zijn waarbij 

de overheid liever ‘zorgt voor burgers’ dan ‘zorgt dat burgers initiatief namen’. Dit blijkt uit 

volgend citaat:  

“Dus van alles wat ik met maatschappelijke initiatieven binnen kreeg, moest ik bepalen is het 
een ‘zorgen voor’ of een ‘zorgen dat’. (..) En als ik vooral veel ‘zorgen dat’ had, kon ik het 
niet goed genoeg kwijt.” 

Het lijkt erop dat de houding van het Leger des Heils ten aanzien van emergente groepen in 

vergelijking met de gemeente positiever is geweest. Het Leger des Heils heeft namelijk in 

vergelijking met de gemeente sneller taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan 



 33 

vrijwilligers en emergente groepen. Het wederzijdse vertrouwen en respect tussen het Leger 

des Heils en de vrijwilligers en emergente groepen heeft bijgedragen aan een effectieve 

samenwerking. Hierdoor kon de aangeboden hulp van vrijwilligers en emergente groepen 

sneller worden ingezet. Verder heeft het Leger des Heils om de regels en procedures van 

COA en de overheid heen gewerkt. Ze hebben meer pragmatische keuzes gemaakt in plaats 

van officiële en wetgevende keuzes, waardoor hulp van vrijwilligers en emergente groepen 

sneller ingezet kon worden. De coördinator vrijwilligers Leger des Heils geeft het volgende 

weer:  

“Een ander punt is dat vluchtelingen graag de Nederlandse taal wilden leren, maar het 
verhaal was, je mag geen Nederlandse taal leren aan asielzoekers in procedure. Die 
asielzoekers krijgen dan de indruk dat ze mogen blijven en je mag dus niet werken aan 
integratie voor die goedkeuring. Maar ja, we gingen het dus stiekem doen, want wij zijn het 
daar niet mee eens. We zijn toen specifiek gaan rondvragen voor NT2 Nederlandse docenten. 
Die mensen boden zich ook massaal aan als vrijwilligers, dus oké, top.” 

De houding van het Rode Kruis is in vergelijking met het Leger des Heils conservatiever 

geweest, omdat zij de vrijwilligers en emergente groepen in eerste instantie via de bekende 

wegen lieten instromen, zoals blijkt uit het interview met de teamleider vrijwilligers Rode 

Kruis:  

“Zo durfde het Leger des Heils ook burgerinitiatieven in te zetten, als het gaat om het geven 
taallessen, organiseren van uitjes zoals naar het concertgebouw, musea of Artis. Het Rode 
Kruis is in dat opzicht conservatiever en heeft daar weinig mee gedaan.” 

Ook het Rode Kruis kon de grote hoeveelheid aanmeldingen niet verwerken, waarna het 

Ready to Help programma is ontwikkeld en ingezet. Door dit programma kon de aangeboden 

hulp van vrijwilligers en emergente groepen sneller worden gecoördineerd.  

4.2 Netwerk governance van de gemeente en haar samenwerkingspartners  

In deze paragraaf wordt de samenwerking tussen de gemeente en haar samenwerkingspartners 

omschreven vanuit een netwerk governance perspectief. Uit de interviews met de 

respondenten is gebleken dat de gemeente het zogeheten Regionaal Actie Centrum (RAC) 

had opgericht. Dit is een crisiscentrum waar dag en nacht vergaderd kon worden en is acht 

weken actief geweest tijdens de acute noodopvang. De burgemeester en wethouders zijn in 

het RAC de hoogste in rang en hebben het beslissingsrecht. Verder zijn de directeur Werk 

Participatie en Inkomen (WPI), brandweer, politie en hulpverleningsorganisaties aanwezig 

geweest in het centrum.    

Tijdens de eerste paar dagen waren de partijen zoals het Rode Kruis en later de GGD 

aanwezig in het RAC. Naarmate de noodsituatie langer duurde sloten HVO Querido, het 

Leger des Heils en de Regenboog groep ook aan. HVO Querido, het Leger des Heils en de 
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Regenboog groep zijn door de gemeente Amsterdam gevraagd of zij konden helpen bij de 

acute noodopvang van asielzoekers. De overlegmomenten tussen de betrokken partijen zijn 

gedurende het verloop van de crisis veranderd. In de eerste week was er tweemaal dagelijks 

overleg en later werd dat drie maal per week. De gemeente Amsterdam had hierbij het 

leiderschap en dit was goed te merken door de andere betrokken partijen. Dit blijkt uit 

onderstaande citaten: 

Teamleider vrijwilligers Rode Kruis: “De gemeente Amsterdam heeft de lead gehad en 
heeft tijdens de vluchtelingencrisis contact opgenomen met het Rode Kruis. Dit is een bekende 
lijn, dus er werd snel geschakeld.” 

Coördinator noodopvang Leger des Heils: “De gemeente liet merken dat zij de controle 
hebben en dat wij, het Leger, moesten luisteren naar wat zij zeggen. Ik heb het gevoel gehad, 
net zoals de projectmanager, dat we eerder de regie mochten hebben op de noodopvang. Ik 
bedoel de gemeente is heel goed in die processen en opschalen in zo een situatie, maar het 
mocht wel anders. Ze deden heel autoritair en zakelijk.” 

Zoals uit het citaat van de coördinator noodopvang van het Leger des Heils blijkt werd de 

leiderspositie en communicatie van de gemeente Amsterdam soms als belemmerend ervaren 

op het werkproces. Een voorbeeld van een onpraktische regel van de gemeente is dat 

asielzoekers in de opvanglocaties niet mochten worden geregistreerd. Het was de taak van 

HVO Querido en het Leger des Heils om asielzoekers goed in de gaten houden, zodat er geen 

vreemden op de opvanglocaties konden komen. Dit was praktisch gezien een onmogelijke 

opgave voor deze instanties. De gemeente heeft later toegegeven, dat de regel niet werkbaar is 

voor het bewaken en toezicht houden op asielzoekers in de opvanglocaties.  

Naarmate de situatie veranderde en er meer structuur ontstond in de noodopvang, veranderde 

ook de machtsverhoudingen in het samenwerkingsnetwerk van de gemeente. De 

verantwoordelijkheid voor de opvanglocaties werd na vier weken overgedragen aan het Leger 

des Heils en HVO Querido. Dit was een officiële datum, waarbij de portofoons en sleutels 

van de opvanglocaties werden overgedragen. Het Leger des Heils en HVO Querido kregen 

hierdoor meer speelruimte, waardoor beslissingen sneller konden worden genomen. De 

organisatie rondom de opvang van asielzoekers was veranderd is. Dit blijkt onderstaand 

citaat:  

Projectmanager Leger des Heils: “Maar toen was het echt van: nu zijn wij in charge, toen 
werden de rollen echt helemaal omgedraaid, dat was ook het moment waar bijvoorbeeld de 
facturatie veranderde. Toen kwamen de leveranciers niet meer naar de gemeente met hun 
rekening maar kwamen ze naar ons, dus toen gingen wij ook financiële verantwoordelijkheid 
dragen. Nou dat was fijn, dat was veel beter.” 



 35 

De samenwerking is volgens de respondenten van de gemeente en hulpverleningsorganisaties 

over het algemeen goed verlopen. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven was het voor 

het Leger des Heils in het begin zoeken naar een ‘gelijkwaardige’ samenwerking met de 

gemeente. De gemeente had namelijk de leiderspositie en het beslissingsrecht om bepaalde 

keuzes te maken in het samenwerkingsnetwerk. Het Leger des Heils heeft eerder met de 

gemeente samengewerkt voor andere projecten, maar nog niet eerder in deze situatie en met 

de afdeling WPI. Dit gaf een onwennige samenwerkingsdynamiek voor het Leger des Heils, 

omdat ze zich opnieuw moesten bewijzen als ervaringsdeskundige op het gebied van 

noodopvang. Dit blijkt uit onderstaand citaat: 

Projectmanager Leger des Heils: “Nou dat gaf een hele gekke dynamiek, wij hadden 
eigenlijk het idee van: moeten wij onszelf nu gaan bewijzen of? Ja, dat vertrouwen was er 
gewoon nog niet zo dus dat betekende dat we in een enorm gecontroleerde structuur werden 
gezet door de gemeente, maar echt bizar. Ik vond het echt shocking, onwijs, echt van het 
niveau van heb je wel genoeg appels in huis en wil je dat dan ook aantonen.” 

De samenwerking tussen de gemeente en het Leger des Heils veranderde snel, want de 

gemeente heeft na vier weken aan het Leger des Heils en HVO Querido de 

verantwoordelijkheden van de opvanglocaties overgedragen. Het vertrouwen werd verder 

opgebouwd wat een positieve bijdrage had op de onderlinge samenwerking.  

Over het algemeen zijn de respondenten van het Leger des Heils en het Rode Kruis tevreden 

over de samenwerking met de gemeente vanaf september 2015 tot januari 2016. Dit blijkt uit 

onderstaande citaten: 

Projectcoördinator noodopvang Leger des Heils: “We hebben een goede samenwerking 
gehad met de gemeente, als we bijvoorbeeld nog mensen bij ons wilden houden en niet naar 
Groningen wilden sturen.” 

Teamleider vrijwilligers Rode Kruis: “De samenwerking is goed gegaan, later is mijn 
collega erbij gekomen omdat de hulp van het Rode Kruis nog langer en intensiever nodig 
was. Ik moet eerlijk zeggen dat de gemeente Amsterdam ons in een adviserende rol heeft 
gezet. We hadden veel ruimte om onze kennis en ervaring in te zetten.” 

Projectcoördinator noodhulp Rode Kruis: “Het was zo een andere situatie waar je 
eigenlijk voor oefent en daardoor is die samenwerking heel prettig en meedenkend. Wij 
kunnen dit nu niet, kunnen jullie misschien helpen.” 

Het Rode Kruis heeft binnen het samenwerkingsnetwerk een adviserende rol gekregen. 

Doordat de rollen en verantwoordelijkheden vanaf het begin duidelijk waren voor de 

respondenten van het Rode Kruis en de verwachtingen goed werden gemanaged heeft dat een 

positief effect op de samenwerking gegeven tussen deze twee partijen.  
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De meeste organisaties in het samenwerkingsnetwerk hebben eerder met de gemeente 

samengewerkt, waardoor voor sommige partijen de communicatielijnen bekend terrein waren. 

De samenwerking tussen de hulpverleningsorganisaties is ook een belangrijke factor geweest 

voor een succesvolle samenwerking blijkt uit de interviews met het Rode Kruis en het Leger 

des Heils. Het Rode Kruis heeft nauw samengewerkt met de GGD en het Leger des Heils met 

HVO Querido. De verwachtingen en rolverdelingen tussen deze hulpverleningsorganisaties 

waren niet duidelijk in het begin van de acute situatie en dit leidde soms tot vertraging van het 

maken van keuzes en het bieden van hulp in de noodopvanglocaties.   

Projectmanager Leger des Heils: “We hebben eerder in de winteropvang ook zo'n soort 
samenwerking gedaan, dat ging al niet lekker, dus daar is nu ook een andere structuur voor 
bedacht. En we werken heel veel samen, maar niet in een dezelfde voorziening. Twee 
kapiteins op één schip werkt gewoon niet.” 

Teamleider vrijwilligers Rode Kruis: “De GGD kon toen niet op korte termijn regelen dat 
er meer spreekuren konden worden aangeboden en daar hebben niet alleen de vluchtelingen, 
maar ook de vrijwilligers van het Rode Kruis last van. De vrijwilligers van het Rode Kruis 
deden meer dan alleen EHBO hulp en dat mag volgens de regels niet. We hebben tijdens de 
overleggen in het RAC besproken dat dit frictie veroorzaakte met vluchtelingen, vrijwilligers 
van het Rode Kruis en de GGD. Naar mijn mening is dit niet soepel verlopen en had ik meer 
verwacht van de GGD.” 

De onduidelijke rolverdelingen en machtsverhoudingen voor de hulpverleningsorganisaties 

heeft volgens de respondenten invloed gehad op de onderlinge samenwerking en daardoor 

ook op de uitvoering van de werkzaamheden en taken van de hulpverleningsorganisaties. 

Naarmate de acute situatie langer duurde, werd door de hulpverleningsorganisaties een 

bepaalde samenwerkingsstructuur gevonden en werden de rolverdelingen en 

machtsverhoudingen gekaderd. In het algemeen gaven de respondenten van het Rode Kruis 

en het Leger des Heils aan dat de samenwerking goed is verlopen, maar in het begin was het 

nog even zoeken naar de juiste kaders van de samenwerkingsrelatie.  

4.3 Crisisbeheersing van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils  

In deze paragraaf wordt de crisisbeheersing van de gemeente Amsterdam, het Rode Kruis en 

het Leger des Heils omschreven. De respondenten van de gemeente Amsterdam heeft de hoge 

toestroom van vluchtelingen als een situatie ervaren die acuut moest worden aangepakt. De 

noodzaak van de situatie werd door het Rijk aangegeven en er is gehandeld door de 

wethouder van Amsterdam. De woordvoerder van de wethouder van Amsterdam geeft dit 

als volgt aan: 

“De directeur WPI, die heeft toen op dat moment besloten, oké we starten nu met ons 
protocol, er is een crisis, we moeten één van onze noodopvanglocaties openen. Dat betekent 
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Rode Kruis bellen, van Rode Kruis, we hebben een belletje gehad van het Rijk, er moet nu iets 
gebeuren, start het plan.” 

Zoals uit het vorige citaat is op te maken is het Rode Kruis de eerste samenwerkingspartner 

voor de realisatie van noodopvang voor asielzoekers in Amsterdam. De gemeente en het Rode 

Kruis hebben met elkaar een convenant afgesloten voor dit soort situaties. Nadat de eerste 

noodopvang door het Rode Kruis was geregeld was de GGD de volgende 

samenwerkingspartner. De GGD heeft geholpen bij de screening op tuberculose bij 

asielzoekers en het voorzien van huisartsspreekuren voor asielzoekers op de opvanglocaties.  

Uit de interviews is gebleken dat er een standaard stappenplan bestaat voor een crisissituatie 

binnen de gemeente Amsterdam en bij het Rode Kruis. De respondenten van de gemeente en 

het Rode Kruis zijn getraind om piketdiensten te draaien en kunnen snel reageren op een 

crisissituatie waardoor beide instanties zo goed mogelijk voorbereid zijn op onvoorziene 

omstandigheden. Dit blijkt uit onderstaande citaten van de respondenten van de gemeente: 

Woordvoerder van de wethouder van Amsterdam: “In Amsterdam zijn we vrij goed in 
crisissituaties. We hebben een hele keten dus we kunnen zo opschalen en dat hebben we dit 
keer ook gedaan. En dat betekende dat we twee sporthallen hebben geopend. Eentje in Nieuw 
West en een in Oost.” 

Projectmanager noodopvang van het WPI: “Dus de gemeente zet dan de crisis organisatie 
in en dat is het RAC, Regionaal Actie Centrum, en op dat moment als dat ingezet wordt dan 
zijn er altijd allerlei protocollen van kracht (..). Dus vanaf dat moment wordt er 24/7 
gedraaid vanuit het RAC.” 

Coördinator noodhulp van het Rode Kruis: “Wij zijn natuurlijk al ingericht op zo’n 
piketdienst, wij noemen dat noodhulp nationaal. Ja, onze vrijwilligers oefenen heel veel, van 
wat als nu de bel gaat en er is een hele grote brand.” 

Teamleider vrijwilligers van het Rode Kruis: “Het Rode Kruis is ingericht om dit soort 
crisissituaties te kunnen beheersen, dus het werd snel duidelijk wat iedereen moest doen.” 

Zoals eerder is vermeld is het Rode Kruis ook ingericht om ad hoc te kunnen anticiperen op 

acute situaties. Het Rode Kruis heeft in Amsterdam binnen één nacht opvang kunnen regelen 

voor 500 asielzoekers.  

De teamleider van de vrijwilligers van de noodhulp is bekend met zijn rol en 

verantwoordelijkheden en kan dag en nacht zijn team voor soortgelijke situaties inzetten. Ook 

kan hij een beroep doen op middelen zoals veldbedden en opvanglocaties. Het Rode Kruis 

kampte later met een intern probleem, omdat hun noodopvangplan is ingericht op 72 tot 240 

uur voor maximaal 1.500 personen. Het Rode Kruis had een tekort aan medewerkers en 

vrijwilligers om de noodopvang langer dan 240 uur voor 1.500 asielzoekers te kunnen 

organiseren. Het Rode Kruis heeft toen zoveel mogelijk medewerkers en vrijwilligers in 
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Amsterdam van hun dagelijkse werkzaamheden afgehaald om in te zetten voor de 

noodopvang, maar zelfs dat was volgens de respondenten van het Rode Kruis niet genoeg. De 

teamleider van de vrijwilligers beschrijft dit als volgt: 

“De druk werd steeds hoger natuurlijk en landelijk was er steeds meer nodig van het Rode 
Kruis. Ik heb dus na twee weken aangegeven dat we landelijk moesten opschalen in deze 
situatie. Dit heb ik samen met mijn collega opgepakt, maar het bestuur van het Rode Kruis 
wilde daar nog geen gehoor aangeven. Ik denk dat dat komt doordat ze geen goed idee 
hadden hoe ‘groot’ deze situatie was geworden en dat we structureel te weinig mankracht 
misten door de steeds groter wordende vraag van noodhulp.” 

Zoals in het citaat wordt omschreven kan het Rode Kruis nationaal opschalen en moet er 

toestemming worden gegeven vanuit het bestuur. Uiteindelijk is het Rode Kruis ook regionaal 

opgeschaald, dit houdt in dat bepaalde medewerkers andere bevoegdheden en taken kregen 

ten behoeve van de acute noodopvang voor de asielzoekers. Het bestuur heeft toen ook 

nationaal het Ready to Help programma ingezet om zo snel mogelijk vrijwilligers te laten 

instromen om zo direct mankracht te kunnen inzetten.  

Het Leger des Heils heeft eveneens intern aan opschaling gedaan. Dit hield in dat de 

hiërarchische lijnen korter werden gemaakt en medewerkers van hun reguliere 

werkzaamheden vrij werden gemaakt om te voorzien in de organisatie van de noodopvang. 

Dit blijkt uit onderstaand citaat:  

Projectmanager Leger des Heils: “Eigenlijk hebben we de lijnen zoals we die in onze 
organisatie hebben, ook in het klein geconstrueerd. Dus we konden ook gewoon daar onze 
lijn helemaal in volgen. De teamleiders wisten altijd: als er wat is dan moet ik naar de 
directeur. Ik heb een korte lijn met hem.” 

De coördinator noodhulp van het Rode Kruis geeft daarnaast aan een verschil te hebben 

ervaren in de voorbereiding van noodsituaties tussen het Rode Kruis en de gemeente 

Amsterdam. De training en de beschikbaar gestelde tijd voor dit soort situaties is bij het Rode 

Kruis uitgebreider dan bij de gemeente Amsterdam. Dit blijkt uit het volgende citaat:  

De coördinator noodhulp Rode Kruis: “Maar er zijn wel allemaal activiteiten, zodat als er 
wel iets gebeurd iedereen binnen anderhalf uur op de plaats van de calamiteit kan zijn. En 
daar trainen wij onze vrijwilligers ook op. De gemeente, mensen die daar ook bij betrokken 
zijn, worden ook wel getraind, maar vaak is dat naast hun werk. Net zoals dat je ook BHV’er 
kunt zijn naast je werk. Terwijl onze vrijwilligers dedicated zijn voor alleen dat stukje 
bevolkingszorg of noodhulp; dus die zijn puur alleen met dat onderdeel bezig.” 

De crisisbeheersing van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils komt enigszins 

met elkaar overeen blijkt uit de interviews met de respondenten. Alle drie de partijen hebben 

gebruik gemaakt van hiërarchische lijnen tijdens de acute noodopvang van de 
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vluchtelingencrisis in Amsterdam en vonden deze hiërarchische werkwijze noodzakelijk om 

accuraat te reageren op de crisissituatie.  

4.4 Data structuur van de resultaten 

Op basis van bovenstaande resultaten is een datastructuur opgesteld. In tabel 2 is deze 

datastructuur overzichtelijk weergegeven. In de linker kolom zijn enkele open codes verwerkt 

en vervolgens gebundeld tot thema’s (de middelste kolom). Uiteindelijk zijn er op basis van 

de thema’s vier dimensies opgesteld, namelijk het ontstaan en de organisatie van emergente 

groepen, de houding van de gemeente en hulpverleningsorganisaties ten opzichte van 

emergente groepen, netwerk beleid en crisisbeheersing, deze worden in de rechterkolom 

weergegeven.  

Tabel 2.  
Data structuur van de resultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 40 

Hoofdstuk 5. Discussie 
Zoals eerder vermeld, is het doel van het onderzoek inzicht te geven in de wijze waarop de 

samenwerking tussen de gemeente en hulpverleningsorganisaties zich heeft ontwikkeld en de 

wijze waarop deze samen het aanbod van emergente groepen hebben gecoördineerd. In de 

literatuur is veel onderzoek gedaan naar crisismanagement voor  fast-burning crises en dit 

onderzoek richt zich op een long-shadow crisis. Dit onderzoek biedt daardoor een 

wetenschappelijke aanvulling op de literatuur rondom long-shadow crises. Gemeentes en 

hulpverleningsorganisaties krijgen door de uitkomsten dit onderzoek meer kennis over de 

wijze waarop emergente groepen tijdens een long-shadow crisis gecoördineerd moeten 

worden. Door meer inzicht te verkrijgen in hun eigen rol en invloed op emergente groepen 

kunnen zij in de toekomst tot een betere strategische aanpak komen gedurende een crisis. In 

dit hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd in relatie tot van de wetenschappelijke 

theorieën die in hoofdstuk twee zijn behandeld. Daarmee vormt dit hoofdstuk de discussie 

van het onderzoek. 

5.1 Emergente groepen  

In deze paragraaf wordt dezelfde indeling gehanteerd als in het vorige hoofdstuk. Het 

ontstaan en de organisatie van emergente groepen wordt als eerste besproken, daarna ligt de 

focus op de houding van de gemeente en hulporganisaties ten opzichte van emergente 

groepen.  

5.1.a Het ontstaan en de organisatie van emergente groepen 

Om inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de organisatie van emergente groepen is onder 

andere gekeken naar de motivaties, de grootte van sociale netwerken en organisatievormen 

van dit type groepen. Uit de interviews bleek dat de vier onderzochte emergente groepen hun 

initiatief zijn gestart vanuit de motivatie om asielzoekers van harte te verwelkomen en een 

positief maatschappelijk geluid vanuit burgers te laten horen. Kijkend naar de organisatie van 

Amsterdam Verwelkomt vertonen zij de meeste overeenkomsten met de definitie ‘emergente 

groep’ zoals Majchzrak et al. (2007) omschrijven. Amsterdam Verwelkomt bestond uit zes 

studenten en de groep heeft geen vaste structuren en routines gehanteerd. De teamleden van 

Amsterdam Verwelkomt waren gelijkwaardige partners en hadden geen leider aangewezen. 

De leden van Amsterdam Verwelkomt zijn na een week met hun initiatief gestopt. Dit is dus 

een tijdelijke emergente groep geweest tijdens de vluchtelingencrisis. Gastvrij OOST en 

Havendiners hebben in het begin ook ongestructureerde structuren en routines gehanteerd in 

de organisatie van hun initiatief, maar hebben een omslag gemaakt. Daardoor bestaan ze nog 

steeds en zijn ze ontwikkeld naar stichtingen met duidelijke organisatiestructuren en 

samenwerkingscontracten met onder andere de gemeente en het COA. Zo bestaat Gastvrij 

OOST uit een kernteam en vijf clusters, waar inmiddels honderd vrijwilligers bij zijn 
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aangesloten en Havendiners bestaat uit een bestuur en twaalf vrijwilligers. Een mogelijke 

verklaring voor het voortbestaan van Havendiners en Gastvrij OOST is dat beide emergente 

groepen gebruik hebben gemaakt van hun professionele sociale netwerk en veel ervaring 

hadden in het organiseren van projecten. De leden van Amsterdam Verwelkomt had dit grote 

sociale netwerk en deze ervaring niet. 

Gastvrij OOST en Havendiners hebben in de loop van de tijd steeds duidelijkere 

organisatiestructuren gehanteerd en grotere netwerken opgebouwd. Hierdoor nam het 

vertrouwen bij de officiële hulpverleners toe en hebben zij gemakkelijker gebruik kunnen 

maken van de aangeboden diensten. Het vertrouwen tussen overheidsinstanties en emergente 

groepen blijkt een belangrijk aspect te zijn in het accepteren van hulp van Gastvrij Oost en 

Havendiners door de gemeente en het Leger des Heils. Deze bevinding is daarmee een 

ondersteuning op het onderzoek van Jetten (2011) over op welke wijze ‘vertrouwen’ kan 

worden opgebouwd en bijdraagt aan een goede samenwerking tussen emergente groepen en 

overheidsinstanties. 

5.1.b De houding van de gemeente en hulpverleningsorganisaties ten opzichte van 
emergente groepen 

De houding van de gemeente en hulpverleningsorganisaties ten opzichte van emergente 

groepen is bepaald door te kijken naar de wijze waarop de gemeente en 

hulpverleningsorganisaties hebben gecommuniceerd met de emergente groepen en hoe deze 

gebruik hebben gemaakt van de aangeboden hulp. Op basis van deze criteria is de houding 

van de drie partijen (gemeente, Rode Kruis en Leger des Heils) over het algemeen positief 

geweest richting de emergente groepen. Uit de interviews is gebleken dat de gemeente, het 

Rode Kruis en het Leger des Heils positief verrast en blij waren met de betrokkenheid van 

burgers en de aangeboden hulp goed konden gebruiken. Dit komt overeen met de bevindingen 

van het onderzoek van Starmans en Oberije (2006) die beschrijven dat overheidsinstanties 

steeds vaker openstaan voor de hulp van emergente groepen.  

De wijze waarop de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils de aangeboden hulp 

hebben kunnen accepteren komt overeen met de aspecten van het coördinatie model van Dynes 

(1994). Dynes (1994) stelt onder andere dat bureaucratische structuren van overheidsinstanties 

vervangen moeten worden door flexibele organisatiestructuren om optimaal gebruik te kunnen 

maken van hulp van emergente groepen.  De gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils 

hebben een selectie- en instroomsysteem ontwikkeld om de aangeboden hulp van emergente 

groepen te categoriseren en te beoordelen. De gemeente heeft hiervoor een projectcoördinator 

aangewezen met een team en het Rode Kruis heeft het Ready to Help programma ingezet. Het 

Leger des Heils heeft zich in de organisatiestructuur het meeste aangepast aan de aangeboden 



 42 

hulp van emergente groepen. Dit heeft het Leger des Heils gedaan door de vrijwilligers zelf de 

positie te geven om de organisatie rondom aangeboden diensten te coördineren. Het Leger des 

Heils heeft om de regels heen gewerkt, waardoor zij enorm veel hulp hebben kunnen accepteren 

van emergente groepen. Een voorbeeld is het verzorgen van taallessen aan asielzoekers in de 

noodopvangcentra, wat volgens de regels van het COA eigenlijk niet was toegestaan. Het Leger 

des Heils heeft beter gebruik gemaakt van de aangeboden hulp van emergente groepen dan de 

gemeente en het Rode Kruis. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de gemeente: een 

ambtelijke organisatie, wellicht meer gebonden is aan de normen en regels vanuit het Rijk. Het 

Rode Kruis is in vergelijking met het Leger des Heils een grotere organisatie en werkt op 

internationaal niveau waardoor het lastiger kan zijn om de formele regels en procedures 

(tijdelijk) niet in acht te nemen.  

 

Het betrekken van onofficiële hulpverleners is niet efficiënt bezien vanuit het command & 

control model zoals Dynes (1994) en Neal en Philips (1995) omschrijven. In dit onderzoek is 

gebleken dat het accepteren van de aangeboden hulp belangrijk genoeg was voor de 

gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils voor de realisatie van noodopvang. Deze 

bevinding is hiermee een bevestiging van de theorie van Dynes (1994) en Helsloot en 

Ruitenberg (2004) dat hulp vanuit emergente groepen van toegevoegde waarde kan zijn en 

dat acceptatie van deze hulp essentieel is voor gemeenten en hulpverleningsorganisaties.  

5.2 Samenwerking tussen de gemeente en haar samenwerkingspartners 

Teneinde inzicht te kunnen geven in het verloop van de samenwerking tussen de gemeente, 

het Rode Kruis en het Leger des Heils is er gekeken naar vier factoren die volgens Provan en 

Kenis (2008) invloed hebben op de effectiviteit van een samenwerking: vertrouwen, grootte, 

doelovereenstemming en de behoefte aan competenties op het netwerkniveau. Daarnaast zijn 

uit de resultaten nog een aantal andere indicatoren naar voren gekomen die ook invloed 

hebben gehad op de samenwerking tussen deze partijen tijdens de organisatie van 

noodopvang. Deze factoren zijn de machtsverhoudingen tussen de samenwerkingspartnerts en 

de overeenstemming van rolverdelingen- en verantwoordelijkheden van de 

samenwerkingspartners. Dit komt overeen met de theorie van Moynihan (2008) waarin 

gesteld wordt dat een duidelijke rolverdeling van actoren binnen het samenwerkingsnetwerk 

leidt tot een betere strategische aanpak.   

Uit de resultaten is gebleken dat de gemeente de leiderspositie heeft vervuld tijdens de 

noodsituatie. Het Rode Kruis was de eerste partij die betrokken werd door de gemeente en 

door eerdere samenwerkingen waren de verantwoordelijkheden en rolverdelingen duidelijk 

voor beide partijen. Respondenten van de gemeente gaven aan vertrouwen te hebben in de 

competenties van het Rode Kruis, waardoor zij snel tot een doelovereenstemming kwamen en 
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de samenwerking goed is verlopen. Dit komt overeen met de factoren die volgens Provan en 

Kenis (2008) effect hebben op een goede samenwerking in het samenwerkingsnetwerk. Later 

zijn de GGD, het Leger des Heils, HVO Querido en de Regenboog Groep aangesloten in het 

RAC. Dit gaf een nieuwe samenwerkingsdynamiek tussen de partijen. Voor het Leger des 

Heils was het even wennen, omdat zij niet gewend waren om alles tot in detail te rapporteren 

en te verantwoorden aan de gemeente. Zij moesten zich opnieuw bewijzen en er moest 

vertrouwen worden opgebouwd in de competenties van het organiseren van goede 

noodopvang. Uit dit onderzoek is gebleken dat het onderlinge vertrouwen in het netwerk van 

groot belang is, omdat alle partijen afhankelijk waren van elkaars prestaties. Deze bevinding 

is daarmee een aanvulling op het onderzoek van Provan en Kenis (2008) over de factoren die 

van invloed zijn op een effectieve samenwerking.  

De gemeente heeft de volledige verantwoordelijkheid gedragen voor de noodopvang en stond 

in de eerste acht weken garant voor de kosten die gemaakt moesten worden voor de 

organisatie hiervan. Daarnaast lieten zij duidelijk merken dat zij het beslissingsrecht hebben 

met betrekking tot het maken van keuzes. Uit de interviews is gebleken dat de gemeente in 

het begin duidelijke verticale communicatielijnen heeft gehanteerd richting het Rode Kruis en 

het Leger des Heils. Volgens het model van Provan en Kenis (2008) komt dit het meest 

overeen met een leider-organisatienetwerk waarbij één organisatie de beslissingen maakt en 

garant staat voor alle kosten die worden gemaakt.  

De respondenten van de gemeente en hulpverleningsorganisaties gaven aan dat in de loop van 

de tijd de samenwerking steeds soepeler is gaan verlopen. Uit de interviews is gebleken dat 

dit kwam doordat de gemeente steeds meer vertrouwen kreeg in haar samenwerkingspartners 

en daardoor taken en verantwoordelijkheden naar hen ging delegeren. Het leek erop dat alle 

samenwerkingspartners steeds meer grip kregen op de organisatie van de noodopvang, omdat 

er steeds duidelijkere structuren en rolverdelingen tussen de samenwerkingspartners 

ontstonden. Het leider-netwerkorganisatiemodel van de gemeente en haar 

samenwerkingspartners bleek componenten van een zelfsturend netwerk te vertonen, omdat 

het Leger des Heils zelf voor de kosten moest betalen en zelf beslissingen mocht maken 

zonder dit eerst met de gemeente te overleggen. Het vertrouwen tussen de betrokken partijen 

in het samenwerkingsnetwerk bleek daarbij een belangrijke indicator te zijn voor een soepele 

samenwerking.  

5.3 Crisisbeheersing van de gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils  

Om inzicht te geven in de vorm van crisisbeheersing die de gemeente en de 

hulpverleningsorganisaties hebben gehanteerd, is er onderzoek gedaan naar het optreden van 

de gemeente en hulpverleningsorganisaties bij het organiseren van de noodopvang.  
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Gemeente Amsterdam  

De respondenten van de gemeente hebben de acute noodopvang als een crisis ervaren en 

maakten daardoor gebruik van het RAC, een speciale crisisorganisatie, om zo genoeg 

communicatie en structuur aan te kunnen brengen tijdens de noodsituatie. Verder golden er 

strakke regels en procedures om snel en accuraat te kunnen reageren op de noodsituatie. De 

burgemeester en wethouders hebben het beslissingsrecht, en hebben de koers van de situatie 

bepaald. Deze vorm van organisatie komt overeen met de beschrijvingen van Drabek en 

McEntire (2003) en Schneider (1992), over de kenmerken van het command & control model, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van hiërarchie, duidelijke vastgestelde doelstellingen en 

taakverdelingen alsmede het instellen van een formele structuur en -procedures. Deze vorm 

van crisisbeheersing heeft volgens de respondenten van de gemeente goed gewerkt en was 

volgens hen noodzakelijk om voldoende acute noodopvang te organiseren met verschillende 

partijen.  

Rode Kruis en Leger des Heils 

Vanuit de resultaten komt naar voren dat het Rode Kruis en het Leger des Heils ook gebruik 

hebben gemaakt van hiërarchische- en formele procedures en dat zij hun eigen 

crisisorganisatie ingeschakeld hebben om snel te kunnen reageren tijdens de 

vluchtelingencrisis. De taken, rolverdelingen en verantwoordelijkheden van medewerkers 

waren duidelijk gekaderd, waardoor het Rode Kruis en het Leger des Heils intern sneller 

konden communiceren en beslissingen konden nemen. Deze kenmerken komen overeen met 

de beschrijving van het command & control model volgens Drabek en McEntire (2003) en 

Van ’t Padje en Groenendaal (2008). Zij spraken van een hiërarchische structuur die wordt 

ingezet tijdens een noodsituatie. Er bestond een duidelijke scheiding tussen strategische en 

operationele taken bij het Rode Kruis, welke als zeer prettig werd ervaren door de 

respondenten van het Rode Kruis. Ook de respondenten van het Leger des Heils gaven aan 

dat het werken via een hiërarchische werkwijze een belangrijke manier was om effectief als 

organisatie te reageren op de organisatie van de acute noodopvang voor asielzoekers. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat een hiërarchische werkwijze heeft geleid tot structuur en 

duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de drie organisaties (gemeente, het 

Rode Kruis en het Leger des Heils). In aanvulling op de theorie van Moynihan (2009) blijkt 

uit dit onderzoek tevens dat centrale coördinatie een functionele waarde heeft binnen een 

organisatie om snel en kordaat te reageren gedurende een crisissituatie.  
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Hoofdstuk 6. Conclusie  
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: “Hoe heeft de gemeente Amsterdam in 

samenwerking met hulpverleningsorganisaties emergente groepen gecoördineerd tijdens de 

acute fase van vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016?”. Om antwoord te geven 

op deze onderzoeksvraag zijn vier deelvragen opgesteld. Aansluitend op de discussie in het 

vorige hoofdstuk, worden in de conclusie eerst één voor één de deelvragen beantwoord, 

waarna de beantwoording van de hoofdvraag volgt. Daarna wordt ingegaan op de 

beperkingen van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en voor de praktijk.  

6.1 Conclusie  

1. Hoe hebben de emergente groepen zich in de loop van de acute fase van de 

vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016 georganiseerd?  

De vier onderzochte emergente groepen hebben bij hun opstart niet-routinematige activiteiten 

in hun organisaties gebruikt en hanteerden tevens geen vaste organisatiestructuur. Amsterdam 

Verwelkomt is een mooi voorbeeld van een emergente groep met weinig ervaring en kennis, 

met een klein netwerk. Zij hebben een week bestaan en zijn als een zelfsturend team te werk 

gegaan. Dit zijn kenmerken van een ‘emergente groep’ zoals Majchzrak et al. (2007) en Jetten 

(2011) omschrijven, waarbij een emergente groep niet volgens een vaste structuur en routines 

werkt en soms na het behalen van haar doel ophoudt te bestaan. 

Gastvrij OOST en Havendiners hebben zich kunnen ontwikkelen tot stichtingen met 

duidelijke organisatiestructuren. Hierdoor werd het mogelijk voor officiële hulpverleners om 

gebruik te maken van hun aangeboden diensten. Beide emergente groepen hebben ervaring 

met het organiseren van projecten. Zij waren in staat om zich op den duur aan te passen aan 

de systemen van de gemeente en de hulpverleningsorganisaties zoals het Leger des Heils en 

het COA. De initiatiefnemer van Sportactiviteit Kronenburg heeft niet kunnen starten met zijn 

concept. Vanuit de analyse kon geen heldere oorzaak worden gevonden waarom dit initiatief 

niet van de grond is gekomen.  

2. Hoe heeft de houding van de gemeente Amsterdam en die van de hulpverleningsorganisaties 

zich ontwikkeld ten opzichte van emergente groepen van zomer 2015 tot maart 2016?  

De houding van de gemeente en de hulporganisaties ten opzichte van emergente groepen werd 

steeds positiever naarmate het organiseren van de noodopvang meer onder controle was. De 

gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils hebben speciale systemen opgezet om de 

hoeveelheid aangeboden hulp van emergente groepen te kunnen inventariseren om deze 

vervolgens effectief te kunnen inzetten. Dit komt overeen met de theorie van Dynes (1994) 

waarbij officiële hulpverleners hun bureaucratische systemen moeten vervangen door flexibele 
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organisatiestructuren om optimaal gebruik te kunnen maken van de aangeboden hulp. In dit 

onderzoek is het Leger des Heils de partij geweest die om de regels heen heeft gewerkt en 

daardoor nog effectiever de aangeboden hulp van de emergente groepen heeft kunnen inzetten 

in vergelijking met de gemeente of het Rode Kruis.  

 

3. Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties 

tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016 verlopen? 

De samenwerking tussen de gemeente en de hulpverleningsorganisaties is volgens de 

respondenten goed verlopen, maar is in de loop van de noodsituatie enigszins veranderd. In 

het begin van de acute fase van de vluchtelingencrisis heeft de gemeente in strakke verticale 

lijnen gecommuniceerd met haar samenwerkingspartners zoals het Rode Kruis en het Leger 

des Heils. Deze samenwerkingspartners dienden te rapporteren aan en moesten zichzelf 

verantwoorden naar de gemeente. Dit zijn kenmerken van een leider-organisatienetwerk, 

waarbij de gemeente ook betaalt voor de kosten van het gebruik van middelen en diensten van 

leveranciers (Provan & Kenis, 2007). Uit dit onderzoek blijkt dat het vertrouwen tussen de 

samenwerkingspartners in de loop van de tijd is gegroeid en de machtsverhoudingen, 

rolverdelingen en verantwoordelijkheden beter werden gekaderd. Dit heeft geleid tot een 

helder samenwerkingssysteem waar de drie samenwerkingspartners (gemeente, het Rode 

Kruis en het Leger des Heils)  tevreden over waren. 

4. Welke vorm van crisisbeheersing is gehanteerd door de gemeente Amsterdam en  

hulpverleningsorganisaties tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot 

maart 2016? 

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat zowel het optreden van de gemeente en het 

Rode Kruis veel overeenkomsten vertoont met de kenmerken van het command & control 

model volgens Drabek en McEntire (2003) en Schneider (1992). De partijen hebben urgentie en 

tijdsdruk ervaren en in de oplossing gebruik gemaakt van hiërarchische lijnen en formele 

procedures. Op deze manier konden zij een duidelijk overzicht van de noodsituatie creëren en 

hadden aldus het gevoel van zekerheid over de uitvoering van taken.  

 

Onderzoeksvraag: Hoe heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met 

hulpverleningsorganisaties emergente groepen gecoördineerd tijdens de acute fase van de 

vluchtelingencrisis van zomer 2015 tot maart 2016? 

Het coördineren van emergente groepen was een complexe uitdaging voor de gemeente 

Amsterdam, het Rode Kruis en het Leger des Heils. De drie partijen hebben zodanig de 

emergente groepen gecoördineerd dat het mogelijk werd om de aangeboden hulp zo effectief 

mogelijk te kunnen inzetten. Ze hebben een selectie- en instroomsysteem ontwikkeld om 
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gebruik te kunnen maken van de hulp van emergente groepen. Dit betekende tegelijkertijd dat 

de hulp van emergente groepen alleen ingezet kon worden als deze groepen zich konden 

aanpassen aan de opgezette structuur zoals de drie partijen hadden vormgegeven. Het Leger 

des Heils is de samenwerkingspartner die zich het meest heeft aangepast aan de ad hoc 

structuren van de emergente groepen. Doordat zij om de formele regels heeft heen gewerkt, 

heeft het Leger des Heils sneller en meer hulp van deze groepen kunnen accepteren. De 

gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met hulpverleningsorganisaties, emergente 

groepen gecoördineerd op een manier die overeenkomt met het coördinatie model zoals 

Dynes (1994) en Drabek en McEntire (2003) omschrijven. 

Dit onderzoek heeft inzicht geboden in de crisisbeheersing van de gemeente Amsterdam, het 

Rode Kruis en het Leger des Heils tijdens de vluchtelingencrisis. Het is gebleken dat de drie 

partijen intern graag hiërarchische structuren hanteerden en dat binnen het organisatienetwerk 

behoefte was aan centrale coördinatie. Volgens de organisaties was deze hiërarchie 

noodzakelijk voor het organiseren van acute noodopvang gedurende de vluchtelingencrisis. 

De drie partijen (gemeente Amsterdam, het Rode Kruis en het Leger des Heils) hebben samen 

een leider-netwerkorganisatie gevormd maar deze vorm van organisatie is naar mate de tijd 

vorderde enigszins veranderd. Het vertrouwen werd steeds groter tussen de partijen en 

daardoor kon de samenwerking soepeler verlopen. De houding naar de emergente groepen is 

over het algemeen positief geweest, want alle drie de partijen hebben zoveel mogelijk hulp 

van deze groepen geaccepteerd. Verder heeft dit onderzoek laten zien dat de kans op een 

goede samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, hulpverleningsorganisaties en 

emergente groepen wordt vergroot als deze groepen een relevant netwerk hebben en gedegen 

kennis en ervaring hebben in het organiseren en communiceren met ambtelijke organisaties.  

6.2 Methodologische beperkingen 

Ieder onderzoek heeft te maken met beperkingen die van invloed zijn op de resultaten van het 

onderzoek. In deze paragraaf worden de beperkingen met betrekking tot de 

onderzoekspopulatie en het onderzoeksonderwerp weergegeven. 

Beperkingen met betrekking tot de onderzoekspopulatie 

In dit onderzoek wordt gesproken over de gemeente en de hulpverleningsorganisaties tijdens 

de acute fase van de noodopvang. Er zijn interviews afgenomen met respondenten van de 

gemeente, het Rode Kruis en het Leger des Heils. Het Rode Kruis en  het Leger des Heils zijn 

slechts twee partijen van de zes hulpverleningsorganisaties die deelnamen in het 

samenwerkingsnetwerk. Leden van HVO Querido, de Regenboog Groep, de GGD en het 

COA zijn niet geïnterviewd. Dit is een beperking van het onderzoek, omdat het niet duidelijk 
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maakt welke vorm van crisisbeheersing deze leden gebruikt hebben en hoe zij de 

samenwerking zowel met de gemeente als onderling hebben ervaren.  

Verder zijn er vijf respondenten gesproken vanuit het perspectief van de emergente groepen; 

dit is een relatief klein aantal in vergelijking met de hoeveelheid emergente groepen die zich 

hebben geformeerd tijdens de vluchtelingencrisis. De onderzoeksresultaten zijn dus niet 

generaliseerbaar naar alle emergente groepen en hulpverleningsorganisaties die hebben 

geparticipeerd in de acute fase van de noodopvang. Het is mogelijk dat de meeste emergente 

groepen bijvoorbeeld geen contact met overheidsinstanties of hulpverleningsorganisaties 

hebben gehad, of dat zij ontevreden zijn geweest met de samenwerking met officiële 

hulpverleners. Hierdoor zouden meer aspecten verantwoordelijk kunnen zijn voor een goede 

samenwerking met en coördinatie op emergente groepen die niet uit het huidige onderzoek 

naar voren zijn gekomen.  

Beperkingen met betrekking tot de onderzoeksonderwerp 

Dit onderzoek is gericht op de acute fase van noodopvang in de vluchtelingencrisis van zomer 

2015 tot maart 2016. Dit is enige tijd geleden waardoor alle respondenten terug moesten 

halen hoe alle samenwerkingsprocessen waren verlopen. Het is mogelijk dat sommige 

respondenten zich niet alles hebben herinnerd, waardoor de data enigszins kunnen afwijken 

van de werkelijkheid. De betrouwbaarheid wordt daarmee verlaagd. Verder is de kans op 

sociaal wenselijke antwoorden groter bij kwalitatief onderzoek, omdat de anonimiteit 

verlaagd is en er wordt gevraagd naar persoonlijke ervaringen (Baarda et al., 2013). Dit kan 

een vertekend beeld geven over de samenwerking tussen de partijen. Tevens kan dit effect 

hebben op de tevredenheid over de samenwerking tussen de gemeente, 

hulpverleningsorganisaties en emergente groepen. Wellicht hebben de betrokken partijen de 

samenwerking minder goed ervaren dan zij in eerste instantie hebben aangegeven en waren 

andere factoren verantwoordelijk voor een goede samenwerking.  

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk  

Op basis van de voorgaande paragrafen worden in deze paragraaf de aanbevelingen 

beschreven voor vervolgonderzoek en de praktijk.  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om alle leden in het samenwerkingsnetwerk van 

de gemeente te spreken, omdat dit een meer compleet beeld kan geven over de samenwerking 

en effectiviteit van de gehanteerde vorm van crisisbeheersing. Bij een vervolg dienen er  

tevens meer respondenten te worden gesproken uit de categorie ‘emergente groepen’, omdat 

dit een meer een representatief beeld kan geven over het ontstaan en de organisatiewijze van 

emergente groepen. Verder blijkt uit het onderzoek dat het politieke debat van grote invloed 
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is geweest op de coördinatie van emergente groepen. Voor een vervolgonderzoek wordt 

geadviseerd om dit perspectief ook te betrekken in onderzoek naar de coördinatie van 

emergente groepen. Een manier om het onderwerp politiek bij een vervolgonderzoek te 

betrekken is bijvoorbeeld door meer vooronderzoek te doen op welke wijze de politiek effect 

kan hebben op de organisatie van crises. Daarnaast zouden er tijdens het veldonderzoek meer 

vragen gesteld kunnen worden naar de mogelijke invloed van de politiek op de 

besluitvorming tijdens een crisis.   

Voor een vervolgonderzoek is het ook aan te raden om een kwantitatieve onderzoeksmethode 

te hanteren, daar er zo meer inzicht verkregen kan worden in de omvang van het totaal aantal 

emergente groepen en de coördinatie door de gemeente en hulpverleningsorganisaties. Door 

meer inzicht te krijgen in de omvang van het aanbod kan er duidelijk worden gemaakt welke 

initiatieven door de samenwerking met overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties niet 

zijn gestart en welke factoren daar wellicht verantwoordelijk voor zijn.  

De bevindingen van dit kwalitatieve onderzoek kunnen worden gebruikt als basis voor een 

kwantitatief onderzoek. Een kwantitatieve methode kan verder bijdragen aan de 

betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten, omdat de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden kleiner zijn middels een survey (Baarda et al., 2013).  

Aanbevelingen voor in de praktijk  

Uit dit onderzoek is gebleken dat het Leger des Heils veelal om de regels heeft heen gewerkt 

waardoor zij zich gemakkelijker hebben kunnen aanpassen aan de ad hoc structuren van de 

emergente groepen. Een aanbeveling aan overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties is 

om zich flexibeler op te stellen tegenover emergente groepen, zodat meer hulp van deze 

groepen geaccepteerd kan worden. Ik wil hiermee niet zeggen dat crisisorganisaties zoals het 

Leger des Heils om de regels heen moeten werken om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de aangeboden hulp. De boodschap is dat crisisorganisaties mogelijkheden en 

oplossingsrichtingen verder moeten uitdiepen om emergente groepen in te zetten tijdens een 

maatschappelijke crisis. Tevens zullen overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties 

moeten leren omgaan met de flexibele en vaak ongestructureerde activiteiten van emergente 

groepen. 

Een andere aanbeveling is aan de emergente groepen. Het bleek onder andere dat ervaring in 

het organiseren van projecten en een goede communicatie met ambtelijke organisaties een 

positief effect heeft op een effectieve samenwerking met deze instanties. Een aanbeveling is 

dat emergente groepen zich meer bewust moeten zijn van de ambtelijke en bureaucratische 

systemen zodat zij weten hoe ze zich slagvaardig moeten presenteren bij de 

overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties. Duidelijke organisatiestructuren en 
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professionele communicatie vergroten de kans tot een goede samenwerking met de gemeente 

en hulpverleningsorganisaties.  

De laatste aanbeveling ligt op politiek niveau. Een maatschappelijke crisis moet zo min 

mogelijk ‘politiek’ worden gemaakt door politici. Dit belemmert niet alleen de effectiviteit 

voor het beheersen van een crisis, maar ook de coördinatie van hulp door emergente groepen. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het politieke debat geen prioriteit moet worden tijdens 

een crisis, omdat medewerkers van de gemeente en hulpverleningsorganisaties het al druk 

genoeg hebben in het verlenen van crisishulp en zich liever niet bezig houden met (de 

gevolgen van) het politieke debat.  

Kortom, gemeenten en andere officiële hulpverleningsorganisaties: omarm de aangeboden 

hulp van emergente groepen! Houd de focus op het vinden van een oplossing en vind een 

wijze waarop de hulp van emergente groepen geaccepteerd kan worden. Het helpt.  
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Bijlage 1. Topiclijsten 
 

Topiclijst gemeente en hulpverleningsorganisaties met enkele voorbeeldvragen 
 

Topic 1: Samenwerkingsnetwerk  

• Welke organisaties zijn betrokken geweest bij acute opvang vluchtelingen? 
• Kunt u aangeven wat uw positie was binnen het samenwerkingsnetwerk?  
• Hoe is tussen organisaties samengewerkt om de noodopvang van vluchtelingen te 

organiseren? Waren er belangrijke overlegmomenten / vergadermomenten / 
samenwerkingsverbanden?  

• Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wie nam het initiatief tot 
samenwerking?  

• Wat ging er goed en wat kon beter in de samenwerking met andere organisaties?  
 
Topic 2: Organisatie in het samenwerkingsnetwerk  

• Kunt u aangeven op welke manier het samenwerkingsnetwerk werd bestuurd?  
• Op welke manier heeft u zich als organisatie geformeerd ten behoeve van de 

vluchtelingencrisis?  
• Wat was volgens de u de rol van burgers, burgerinitiatieven en maatschappelijke 

organisaties?  
• Van welke organisaties waren jullie afhankelijk om de noodopvang succesvol te 

organiseren?  
 

Topic 3: Samenwerking met emergente groepen 

• Hoe is de samenwerking met burgerinitiatieven ontstaan?  
• Op welke manier hebben jullie burgerinitiatieven gefaciliteerd of gecoördineerd ten 

behoeve van de noodopvang/ asielzoekers in Amsterdam? Wat voor hulp bieden 
jullie?  

• Wat is jullie verwachting van burgerinitiatieven?  
• Hoe heeft u geprobeerd (vanuit org x) de samenwerking met (org y of burgerinitiatief 

z) te sturen?  
 

Topic 4: Toekomstperspectief  

• Als u terug kijkt op de periode van de vluchtelingencrisis, wat heeft u dan geleerd van 
deze situatie? 

• Mocht er in de toekomst een (soortgelijke) crisis zich aandoen, wat voor een advies 
zou u dan aan uw organisatie geven? 
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Topiclijst emergente groepen met enkele voorbeeldvragen 

 

Topic 1. Het ontstaan van een burgerinitiatief 

• Hoe is dit burgerinitiatief tot stand gekomen?  
• Wat is het doel van dit burgerinitiatief? 
• Op welke manier proberen jullie dit te bereiken? 
• Welke middelen hebben jullie hiervoor nodig? 

Topic 2: De organisatie van het burgerinitiatief 

• Hoe zijn jullie als organisatie georganiseerd? Hoe gaan jullie om met werkdruk 
tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis?  

• Met welke organisaties werken jullie samen?  Van welke organisaties zijn jullie 
afhankelijk?  

• Waarin kan dit burgerinitiatief wel/niet in voldoen en de gemeente Amsterdam 
wel/niet? 

Topic 3: De rol van de gemeente bij het burgerinitiatief 

• Welke rol heeft de gemeente Amsterdam volgens jullie?  
• Hoe wordt deze rol vervuld door de gemeente Amsterdam? 
• Hebben jullie behoefte aan een actieve of juist neutrale rol van de gemeente 

Amsterdam, waarom wel of niet?  

Topic 4: Samenwerking met de gemeente Amsterdam en/of 
hulpverleningsorganisaties  

• Hoe verloopt de samenwerking tussen jullie en de gemeente Amsterdam? Hoe 
organiseer je goede samenwerking op korte termijn?  

• Op welke manier is de samenwerking tot stand gekomen? Wie nam het initiatief tot 
samenwerking?  

• Wat zijn jullie verwachtingen van de gemeente Amsterdam en waarom? 

Topic 5: Toekomstperspectief  

• Als u terug kijkt op de periode van de vluchtelingencrisis, wat heeft u dan geleerd van 
deze situatie? 

• Mocht er in de toekomst een (soortgelijke) crisis zich aandoen, wat voor een advies 
zou u dan aan uw organisatie geven? 
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Bijlage 2. Codeboom  
 

• Autonomie 
• Communicatie 
• Coördinatie  
• Crisisbeheersing 
• Lessons Learned 
• Machtsverhoudingen 
• Motivatie 
• Ontstaan van emergente groep 
• Organisatie emergente groep 
• Politiek 
• Samenwerking 
• Verwachtingen  

 

 

 


