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Samenvatting 
Verschillende gemeentes in Nederland zijn gevraagd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

om vluchtelingen op te vangen omdat hun eigen faciliteiten vol zaten. Zo heeft Amsterdam noodopvang 

voor vluchtelingen gerealiseerd. Maar wel onder de voorwaarden dat de Gemeente Amsterdam 

verantwoordelijk zou zijn voor de noodopvang en deze zelf mag organiseren. Met als doel om 

vluchtelingen aan Amsterdam te binden. 

 

In dit onderzoek wordt beschouwd hoe de vluchtelingencrisis wordt gemanaged door en in de Gemeente 

Amsterdam. Om deze vraag te beantwoorden zijn er een drietal deelvragen opgesteld waar dieper op de 

onderwerpen wordt ingegaan. Zo wordt er gekeken welke betekenis er aan de vluchtelingencrisis wordt 

gegeven, hoe de vluchtelingencrisis is georganiseerd en wat voor praktijken er gebruikt worden om 

opvang voor vluchtelingen te managen. 

 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen met ambtenaren van de 

Gemeente Amsterdam en medewerkers van het Leger des Heils. Bij deze organisaties zijn ook 

documenten opgevraagd, waarbij een documentenanalyse is uitgevoerd die de resultaten van de 

interviews versterken. 

 

De vluchtelingencrisis in Amsterdam is gemanaged door crisisprotocollen te volgen en vluchtelingen op 

te vangen in gevorderde sporthallen en gehuurde panden. Om dit te bewerkstelligen is vanuit de 

Gemeente Amsterdam samenwerking gezocht met bekende hulporganisaties. 

 

Op basis van dit onderzoek is in kaart gebracht hoe noodopvang voor vluchtelingen is gerealiseerd in 

Amsterdam. Op deze wijze zijn er meer feiten toegevoegd aan de discussie over opvang van vluchtelingen 

in Nederland. 
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Inleiding 
Sinds de zomer van 2015 is de stroom van vluchtelingen enorm toegenomen. De stroom aan vluchtelingen 

is afkomstig uit landen die om de rand van Europa heen liggen. De oorzaak hiervan is een grote 

hoeveelheid aan slepende oorlogen en landen in chaos (Remarque, 2015). Met als voorbeeld de 

gevechten met Islamitische Staat en de dictatuur in Eritrea. Volgens Eikelboom en de Ronden (2015) 

nemen landen zoals Jordania 600.000, Turkije 2,7 miljoen en Libanon 1,7 miljoen vluchtelingen op. 

Daartegen nemen de Golfstaten weer nauwelijks vluchtelingen op. Doordat Saoedi-Arabië en de 

golfstaten nooit het VN-Vluchtelingen verdrag hebben ondertekend hoeven zij geen vluchtelingen op te 

nemen (Eikelboom en de Ronden, 2015). Vluchtelingen wijken dus uit naar de eerder genoemde landen 

zoals Turkije en proberen dan naar Europa te komen. Vluchtelingen proberen via de Oost-blok landen 

zoals Bulgarije, Servië en Roemenië dieper Europa in te trekken en met name naar het noordelijk deel van 

Europa (Hommes, 2015). 

 Er komen zoveel vluchtelingen naar Europa en dus ook Nederland, dat men spreekt van een 

vluchtelingencrisis (Remarque, 2015). Guth (1995) stelt dat een crisis een grote, onvoorspelbare 

gebeurtenis is met de mogelijkheid tot negatieve resultaten. De crisis leidt in ieder geval tot veel discussie 

in Nederland betreffende het opvangen van de vluchtelingen (van der Parre en de Vries, 2016). In 

Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang en 

asielprocedure van asielzoekers (COA, 2017). Maar niet alleen het COA is gerechtigd om vluchtelingen- 

opvang te regelen. Ook grotere gemeentes zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam mogen op eigen 

initiatief opvang organizeren (Dirks, 2016). Bij het opvangen van asielzoekers spelen gemeentes een 

cruciale rol en zij vormen bij het openen van opvanglocaties een zeer belangrijke partner voor het COA 

(COA, 2017). 

 Asielzoekers zijn mensen die hun thuisland hebben verlaten en asiel aanvragen in een ander land. 

Om aldaar een verblijfsvergunning aan te vragen en om daar te kunnen blijven. In Nederland bepaalt het 

COA in ter Apel of een asielzoeker een vluchteling is of niet. Wanneer een asielzoeker recht heeft op een 

verblijfsvergunning wordt hij een vluchteling genoemd. In de volksmond worden asielzoekers en 

vluchtelingen dikwijls door elkaar gehaald. In dit onderzoek worden asielzoekers daarom vluchtelingen 

genoemd om verwarring te voorkomen.  

 In het onderstaande citaat is te lezen hoe de Gemeente Amsterdam betrokken raakte bij de 

vluchtelingencrisis.  De Gemeente Amsterdam ontlastte het COA deels van hun werkzaamheden door een 

noodopvang voor vluchtelingen in te richten. 
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‘’Ik zat op prinsjesdag 2015 in Den Haag en werd opgebeld door het COA.  Of wij binnen 24 uur 

1000 mensen konden opvangen. Ik ben toen terug gereden van naar Amsterdam en heb in de 

auto al aangegeven dat ik over een uur een vergadering in mijn kamer wens met alle juiste mensen 

die daarbij moeten zitten’’[INT2] 

 

Dit onderzoek gaat kijken hoe de Gemeente  Amsterdam de vluchtelingencrisis heeft gemanaged van 

september 2015 tot augustus 2016. Hierbij zal de nadruk liggen op het opvangen van vluchtelingen in 

Amsterdam die asiel willen aanvragen in Nederland. Doordat er een vluchtelingencrisis zich voordoet 

binnen en buiten Europa, zal in dit onderzoek gekeken worden naar wat een crisis nou werkelijk is. Ook 

zal er gekeken worden hoe personen en betrokken organisaties de vluchtelingencrisis ervaarden.  

Omdat gemeentes in Nederland samenwerken met het COA, zoals eerder beschreven om de 

stroom van vluchtelingen op te vangen, zal samenwerking één van de concepten zijn die uitgelicht wordt 

in het theoretisch kader. Hierbij zal samenwerking tussen organisaties en hoe deze tot stand is gekomen 

ten tijde van een crisis, één van de onderwerpen zijn die aangehaald worden. Volgens Scholtens (2008, p. 

201) is er meer onderzoek naar samenwerking in Nederland nodig in tijden van crisis. ‘’It is clear that there 

is at present a lack of knowledge in the Netherlands about what exactly constitutes healthy collaboration. 

There is hardly any evidence available in the country that has resulted from research into collaboration in 

practice’’. Maar niet alleen samenwerking tussen partijen is belangrijk. Vanuit de kant van 

crisismanagement stellen Ansell, Boin en Keller (2010) dat tijdens een crisis de verdeelde participanten 

hun informatie en coördinatie van praktijken snel moeten spreiden tussen organisaties, professies en 

politieke rechtsbevoegdheid. Om informatie en coördinatie goed te spreiden, moet dus goed 

gecommuniceerd worden door de participerende organisaties en personen. Coombs (2014) stelt dan ook 

dat crisiscommunicatie het belangrijkst is bij crisismanagement. 

 In tijden van crisis is het zeer belangrijk, voor publieke en private organisaties zoals gemeentes en 

hulporganisaties, om samen te werken en praktijken te hanteren om een crisis te managen en de impact 

daarvan te verlichten. Om praktijken van crisismanagement, samenwerking en communicatie te 

achterhalen in de Gemeente Amsterdam is een practice approach geschikt. In het veld 

organisatiewetenschappen wijst een practice approach, zoals Nicolini (2009) hem hanteert, op de 

activiteiten en acties (praktijken) die worden uitgevoerd door mensen. In dit onderzoek zijn dat 

ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en medewerkers van hulporganisaties. Bij een practice 

approach wordt de theorie van sensemaking gebruikt om de achterliggende gedachte van een praktijk te 

achterhalen. Met behulp van sensemaking wordt gekeken vanuit welk perspectief mensen kijken, hoe zij 
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een situatie interpreteren en vanuit daar actie ondernemen om op de situatie te reageren. Voor deze stijl 

van onderzoek is een kwalitatieve methode van dataverzameling geschikt Nicolini (2009). Onder de 

kwalitatieve methode van dataverzameling wordt gebruik gemaakt van interviews en een 

documentenanalyse. Met de data die geanalyseerd wordt zullen de onderstaande vragen beantwoord 

worden.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de impact van de vluchtelingencrisis op de Gemeente Amsterdam en hoe zij 

omgaan met de opvang van vluchtelingen, luidt de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

Hoe wordt de vluchtelingencrisis gemanaged in de Gemeente Amsterdam? 

 

De onderstaande deelvragen zijn geconstrueerd om te assisteren in het beantwoorden van de hoofdvraag 

va dit onderzoek. 

 

Wat voor betekenis wordt er door betrokkenen  gegeven aan de vluchtelingencrisis? 

 

Hoe is vluchtelingenopvang in de Gemeente Amsterdam georganiseerd? 

 

Wat voor praktijken worden er gebruikt om de opvang voor vluchtelingen te managen? 

 

 

De verwachting van het onderzoek is dat de Gemeente Amsterdam de vluchtelingencrisis op een goede 

manier heeft kunnen managen. Deze verwachting komt voort uit het feit dat er weinig tot geen slechte 

nieuws in de media is geweest wat betreft het opvangen van vluchtelingen in de Gemeente Amsterdam. 

Zeker in vergelijking met andere gemeentes zoals Geldermalsen (van Dinther, 2016). Echter bevindt zich 

een grote Joodse gemeenschap in Stadsdeel Zuid die zich wegens geloofsovertuigingen al bedreigd 

voelen. Met de komst van vluchtelingen  zal dit voor hun gevoel nog meer dreiging veroorzaken (Blokker, 

2015).  Dit komt doordat het merendeel van de vluchtelingen uit landen komt die organisaties huisvesten 

die zich negatief uitlaten over de joodse gemeenschap (Blokker, 2015). Hierbij is het aan de Gemeente 

Amsterdam om op een juiste wijze invulling te geven voor support aan de crisis. 
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Wetenschappelijke relevantie 
Zoals in het theoretisch kader wordt beschreven komt een crisis niet vaak voor maar zijn de consequenties 

groot. In Nederland zijn al meerdere grote demonstraties geweest betreffende het opvangen van 

vluchtelingen waarbij vandalisme en geweld werd gebruikt. Hierbij stellen Carrera, Gros en Guild (2015) 

dat niet alleen het verschepen van vluchtelingen naar Europa nodig is maar ook het juiste ontvangst op 

locatie. In dit onderzoek zal het concept praktijken bijdragen aan de mogelijke vormen van opvang voor 

vluchtelingen. Ook geven James, Wooten en Dushek (2011) aan dat crises positiever bekeken moeten 

worden in de theorie. Om dit te onderzoeken moet eerst vastgesteld worden wat mensen als crises 

ervaren. Met behulp van sensemaking wordt vastgesteld hoe mensen crises interpreteren. Het in kaart 

brengen van praktijken en kan onderzocht worden: door hoe mensen handelen bij een crisis. Dit sluit goed 

aan op sensemaking doordat handelen helpt met het interpreteren van een situatie. Met deze concepten 

wordt theoretisch bijgedragen aan het debat en de literatuur rondom crises en crisismanagement. 

 

Maatschappelijke relevantie 
De vluchtelingencrisis is een hot topic. Het is zelfs zo groot dat de vorming van een nieuw kabinet 

problemen ondervindt. Jesse Klaver vindt het asielbeleid van Europa voor vluchtelingen, die om politieke 

redenen of voor een oorlog vluchten, niet goed genoeg (Oomkes, 2017). Zoals in de inleiding wordt 

benoemd gaat de vluchtelingencrisis over het opvangen van vluchtelingen. Met meer onderzoek naar 

vluchtelingenopvang wordt meer duidelijkheid geschept voor alle voor- en tegenstanders. Nu zijn er 

discussies en gesprekken gaande die rusten op meningen en gevoelens. Wanneer er meer duidelijkheid is 

over de opvang kunnen de voor- en tegenstanders elkaar beter begrijpen en zullen discussies op feiten 

rusten in plaats van meningen en gevoelens. Ook is het goed om te begrijpen hoe deze gevoelens tot 

stand komen waarbij volgens Weick (1988) het begrijpen van het proces, dat hoort bij sensemaking in 

crisis situaties, er voor zorgen dat we mensen kunnen helpen slimmer met kleine crises om te gaan om 

grotere crises te voorkomen. 

  



Quicho de Horde  Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam 

8 
 

Theoretisch kader 
De theorie die gebruikt wordt om de gestelde hoofd- en deelvragen te beantwoorden dient ook als 

duidelijke afbakening voor dit onderzoek. Na het inlezen in het onderwerp vluchtelingencrisis, waarbij 

tegelijkertijd de onderzoeksvragen werden opgesteld, kwam naar voren dat concepten zoals crisis en 

crisismanagement in meerdere artikelen als belangrijke concepten worden beschouwd. De concepten die 

in dit onderzoek besproken worden staan allemaal in verband met het hoofdconcept crisis. In dit 

onderzoek staan de volgende concepten centraal: Crisis, crisismanagement, samenwerking, 

crisiscommunicatie en sensemaking.  In het theoretisch kader worden verschillende artikelen opgezocht 

per concept. Door middel van verschillende artikelen wordt er vanuit meerdere perspectieven naar een 

concept gekeken. Dit zal de objectiviteit vergroten en meer kennis geven over een dergelijk concept. Op 

deze wijze zal door de onderzoeker aan het eind van elk deel hoofdstuk een definitie of beschrijving van 

een concept worden gekozen of opgesteld.  

 

Crisis 
Crisis is een breed concept dat goed afgebakend dient te worden om het overzicht te behouden. Maar de 

vluchtelingencrisis in Europa is zo groot dat het grenzen overschrijdt van landen en organisaties. De 

definitie voor de algemene vluchtelingencrisis in Europa, die in de zomer van 2015 heerste, is daarom ook 

breed. Boin, Ekengren en Rhinard (2013) bespreken drie niveau’s van crisis vanuit het perspectief van 

Europa; national crisis (natuurrampen en terrorisme), external crisis (een conflict of ramp buiten de 

grenzen van Europa) en transboundary crisis. De definitie voor de algemene vluchtelingencrisis in Europa, 

die in de zomer van 2015 heerste, was een transboundary crisis. Transboundary crisis sluit volgens Boin 

et al (2013, p. 9) aan bij de vluchtelingencrisis in Europa ‘’when the life sustaining systems or critical 

infrastructures of multiple member states are acutely threatened’’. Ze gebruiken hierbij als voorbeeld de 

soortgelijke vluchtelingencrisis van Vietnam als gevolg van de Vietnamoorlog. Maar voor dit onderzoek 

wordt ingezoomd op de vluchtelingencrisis in de Gemeente Amsterdam waarbij de crisis op een kleinere 

schaal wordt onderzocht. Daarom wordt in de onderstaande alinea’s crisis op organisatieniveau 

onderzocht.  

Volgens Pearson en Clair (1998) heeft een crisis een lage kans van voorkomen maar een grote 

impact op de levensvatbaarheid van een organisatie, waarbij besluiten snel genomen moeten worden. 

Een crisis volgens Weick (1988) is een gebeurtenis met een lage kans van voorkomen maar met een hoge 

impact waarbij het de meest fundamentele delen van een organisatie bedreigt. Weick sluit zich aan bij 

Pearson en Clair waarbij de lage kans van voorkomen en de grote impact op fundamentele delen van een 
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organisatie cruciaal zijn bij een crisis. Seeger, Sellnow en Ulmer (1998) beschrijven het concept crisis iets 

anders. Ze stellen dat een crisis de kernactiviteiten van een organisatie beïnvloedt en ze stellen ook dat 

een crisis een hoge mate van onzekerheden bevat. De bovenstaande auteurs zijn het met elkaar eens over 

de grote lijnen van een crisis op organisationeel niveau. Aan de hand van de bovengenoemde 

crisisdefinities mag er vanuit worden gegaan dat een crisis op organisatieniveau niet veel voorkomend is 

en dat het de kernactiviteiten van een organisatie beïnvloedt.  

Waarbij de auteurs in de bovenstaande alinea zich voornamelijk richten op de invloed die een 

crisis op de kernactiviteiten van een organisatie heeft, stelt Guth (1995) juist dat een crisis een grote 

onvoorspelbare gebeurtenis met de mogelijkheid tot negatieve resultaten is. Hierbij duidt hij expliciet op 

een mogelijkheid tot negatieve resultaten, waarbij er ook positieve resultaten kunnen voortkomen uit een 

crisis. Faulkner en Russel (2001) zijn het hier deels mee eens door te stellen dat een crisis is gebaseerd op 

het falen van een interne handeling in een organisatie. Een handeling zorgt er voor dat een gebeurtenis 

negatief is en daardoor als crisis wordt bestempeld. Op dit punt komen de definities van Guth en Faulkner 

& Russel bij elkaar. Ieder zegt dat handeling van een gebeurtenis resulteert in een positieve of negatieve 

uitkomst. 

Wanneer bijna alle bovenstaande definities samengevoegd worden, heeft een organisationele 

crisis een kleine kans van voorkomen, maar een grote impact. Waarbij de kernactiviteiten van een 

organisatie worden bedreigd en er snel gehandeld moet worden om een negatief resultaat in te perken 

of te voorkomen. Met deze definitie is de toestroom aan vluchtelingen voor de Gemeente Amsterdam 

beschouwd. 

Crisismanagement 
Net als crisis wordt crisismanagement in dit onderzoek ook besproken op het organisationele niveau. 

Crisismanagement is een breed concept waar veel over geschreven is (Pearson en Clair, 1998; Coombs, 

2007; Kazemi, 2013; Smith, 1990; Boin en Lagadac, 2000) . Veel onderzoekers zijn erg beschrijvend als het 

om een definitie van crisismanagement gaat. Het lijkt net alsof ze geen harde definitie kunnen of durven 

te stellen. Toch zijn er een paar onderzoekers te vinden die zich hier aan wagen, waaronder Kazemi (2013, 

p. 1418) die stelt: ‘’Crisis management is the prediction, logistics and preparedness to confront and resolve 

events that have seriously threatened and threaten the survival and viability of the organization’’. Ook 

Pearson en Clair (1998, p. 61) stellen een definitie op: ‘’Organizational crisis management is a systematic 

attempt by organizational members with external stakeholders to avert crises or to effectively manage 

those that do occur’’. Beide onderzoekers stellen dat crisismanagers proberen om onverwachte 

bedreigingen voor de organisatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden, door middel van het treffen van 
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voorbereidingen. Boin en Lagadec (2000) ondersteunen hun visie door te stellen dat de taak van een 

crisismanager is zich voor te bereiden op crisis in de toekomst. 

De heer Smith (1990) schrijft dat het algemeen geaccepteerd is dat crisismanagement uit drie 

fases bestaat: Voorafgaand de crisis, tijdens de crisis, en de herstelfase. Door de jaren heen is het beeld 

van drie soorten fases met crisismanagement niet veranderd. Zo stelt ook Kazemi (2013) dat 

crisismanagement uit drie fases bestaat: Voorafgaand aan de crisis, tijdens de crisis en na de crisis. Hierin 

benoemt hij ook welke activiteiten tijdens deze stappen cruciaal zijn. Voorafgaand aan de crisis moet een 

crisismanagementteam aangesteld worden. Er moet een worst case scenario opgesteld worden en de 

standaard activiteiten van een organisatie moeten in kaart worden gebracht. Tijdens de crisis moet de 

organisatie zich richten op de verspreiding van het nieuws betreffende hun organisatie. Er moet een 

woordvoerder aangesteld worden en de berichtgeving naar de media moet professioneel worden 

afgehandeld. Na de crisis moeten de factoren gedefiniëerd worden die hebben geleid tot de crisis en 

moeten belanghebbenden geïnformeerd worden over de resultaten en consequenties van de crisis. 

Coombs (2007) deelt het perspectief van Kazemi en Smith (2013, 1990) en stelt ook dat crisismanagement 

in drie fases moet worden onderverdeeld: Voorafgaand aan de crisis,  crisis responsie en na de crisis. In 

de fase voorafgaand aan de crisis moet volgens Coombs gelet worden op preventie en preparatie. In de 

crisis responsie moet er daadwerkelijk gereageerd worden op de crisis. En in de fase na de crisis wordt er 

gekeken hoe de volgende crisis kan worden bestreden. Ook zorgt het crisismanagement er in de fase na 

de crisis voor dat de organisatie uitvoert wat in de crisisresponsefase is bedacht. Smith (1990) stelt ook 

dat het belangrijk is om de impact van de media beperkt te houden in de herstelfase of na de crisis om de 

organisatie sneller te laten herstellen. Kazemi is het hier mee eens en legt daarbij de nadruk op de 

communicatie vanuit de organisatie naar de omgeving. Coombs richt zich meer op het oplossen / hanteren 

van een crisis op het moment zelf. 

 Tijdens het onderzoeken van het concept crisismanagement leek het alsof veel onderzoekers hun 

eigen visie hebben gecreëerd, maar dat er veel overlap is tussen de verschillende onderzoekers. De 

meeste onderzoekers zijn het met elkaar eens dat crisismanagement uit drie fases bestaat en dat vooral 

de voorbereiding op een crisis cruciaal is. Maar niet alleen de voorbereiding is belangrijk. Ook de 

samenwerking en communicatie die daarbij gepaard gaat is van belang. Pearson en Clair (1998) 

ondersteunen dit, want in hun definitie staat wordt samenwerking met stakeholders als belangrijk 

onderdeel beschouwd. Daarom zullen de concepten samenwerkingen en communicatie ook in het 

theoretisch kader behandeld worden om een beter beeld van crisismanagement te creëren. Omdat deze 
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twee concepten zo nauw verbonden zijn aan crisismanagement zullen ze als deelconcepten beschouwd 

worden. 

 

Samenwerking 
Een opvallend feit dat naar voren kwam tijdens het onderzoek naar samenwerking in een crisis of 

crisismanagement is dat hier nauwelijks theorie over te vinden is binnen het frame van 

organisatiewetenschappen in combinatie met crises. Over samenwerking op zichzelf is wel veel 

geschreven. Toch schrijven onderzoekers dat samenwerking erg belangrijk is (Scholtens, 2008; Boin et 

al.,2013; Huxham en Vangen, 1996) maar gaan daarna niet verder op het concept in. Sommige crises zijn 

groot of complex dat ze niet zijn op te lossen door één partij. De vluchtelingencrisis in Europa is hier een 

mooi voorbeeld van. Boin et al. (2013) stelt dat samenwerking binnen Europa onvermijdelijk is met de 

crises die zich nu voor doen. Door middel van samenwerking gaat de capaciteit van het crisismanagement 

omhoog en heeft het ook een positief effect voor de bekostiging hiervan. Huxham en Vangen (1996) 

bevestigen dat er zulke complexe crises bestaan dat de capaciteit van één organisatie niet genoeg is om 

een oplossing te creëren. Een factor die de complexiteit zo groot maakt is, volgens Huxham en Vangen, 

omdat de crises grensoverschrijdend zijn. Zoals bij het hoofdstuk Crisis is beschreven, worden dit soort 

crises ‘’transboundary crises’’ genoemd. Volgens Scholtens (2008, p.201) ’’The key to working well 

together in the response phase is therefore not in the response phase itself, but in the preparatory phase’. 

De preparatory phase is meerdere malen aangehaald in het hoofdstuk crisismanagement als de fase pre-

crisis. Volgens Scholtens begint een succesvolle samenwerking in de crisisresponsefase bij een goede 

gecontroleerde samenwerking in de pre-crisis fase. Volgens Huxham en Vangen (1996) moeten in de 

voorbereiding concessies worden gedaan. Hiervoor moet elk van de  individuele organisatie hun eigen 

prioriteiten bijstellen om samen een realistische doelstelling te bereiken. 

Crisiscommunicatie 
Omdat crises een heftig fenomeen is waarbij snel handelen volgens Pearson & Clair (1998) essentieel is, 

is communicatie een belangrijk onderdeel bij het coördineren van een crisis. Koning, van Buul-Besseling, 

van Dongen, Huis in 't Veld, van Hemert en Paulissen (2012) bevestigen de noodzaak van communicatie 

doordat er gedurende een crisis sprake is van een hoge mate van interactie. Waarbij Pearson & Clair en 

Koning et al. stellen dat snel handelen belangrijk is legt Marra (1998, p. 461) meer de nadruk op de juiste 

communicatie strategie‘’poor communication strategies can often make the crisis worse as a deluge of 

questions are often asked from a wide range of stakeholders, including reporters, employees, stockholders, 

government officials and public residents’’. Maar niet voor elke crisis kan een communicatieplan gemaakt 
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worden. Steelman en McCaffrey(2013) stellen dat crisiscommunicatie een incidentele en specifieke 

gebeurtenis is, waarbij gekeken moet worden naar het bericht en hoe het wordt verstuurd tijdens de 

gebeurtenis. En dat de nadruk ligt op nauwkeurigheid, timing en bruikbaarheid. Doordat een crisis zo 

specifiek en complex is, zal de manier van communiceren zich aanpassen aan de gebeurtenis. Zo stellen 

Frandsen en Johansen (2010) dat crisiscommunicatie bestaat uit complexe en dynamische configuratie 

van een communicatief proces dat zich zal ontwikkelen voor, tijdens en na de gebeurtenis die wordt 

gezien als een crisis.  

De eerder genoemde auteurs hebben het over snel handelen, veel interactie en specifieke 

communicatie bij een crisis. Maar Coombs (2014) stelt dat leiderschap vaak onderbelicht is in veel 

discussies betreffende crisismanagement en crisiscommunicatie. Ook Small stelt dat niet alleen de 

boodschap maar ook de persoon, een leider, van belang is. ‘’General guidelines suggest that 

communication after a crisis should come from a single spokesperson, typically the CEO. A single, credible 

spokesperson should work to establish a consistent message to stakeholders’’ (Small, 1991, p.594). Een 

leider wordt genoemd als goed medium om te communiceren. Maar met de huidige technologie hoeft er 

niet alleen via een persoon gecommuniceerd te worden. Communicatie kan op verschillende manieren 

en met diverse mediums bereikt worden. Volgens het onderzoek van Taylor & Kent (2007) is een 

crisiswebsite de beste manier om van het medium internet te gebruik te maken in tijden van crisis. Een 

website is misschien de beste manier om het medium internet te gebruiken maar is onpersoonlijk en kan 

tot irritatie leiden bij de lezers. Schultz, Utz en Göritz (2011) stellen dat communicatie via twitter leidt tot 

de minder negatieve reacties dan blogs en krantartikelen. Schultz et al. (2011) benoemen dat niet alleen 

de informatie belangrijk is maar ook het medium moet meegenomen worden om de tevredenheid bij de 

ontvangers te waarborgen. 

 Crisiscommunicatie is net als crisis een breed concept en is moeilijk te definiëren. Later in dit 

onderzoek zal tijdens de dataverzameling een beeld gevormd worden welke definitie van 

crisiscommunicatie van toepassing is bij dit onderzoek. Hierbij wordt gelet op wat de respondenten onder 

crisiscommunicatie verstaan en hoe ze dat interpreteren. Het interpreteren van situatie en handelingen 

staan centraal in het volgende concept, sensemaking. 

Sensemaking 
Wat is sensemaking? Wanneer het letterlijk vertaald wordt staat er letterlijk betekenisgeving. Maar dit is 

te kort door de bocht. Er komt volgens meerdere onderzoekers meer bij kijken. Cornelissen (2012, p. 305) 

heeft een bredere definitie van de term: ‘’Sensemaking refers to processes of meaning construction 

whereby people interpret events and issues within and outside of their organizations that are somehow 
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surprising, complex, or confusing to them’’. Cornelisen bekijkt het begrip sensemaking vanuit het 

perspectief van organisatiewetenschappen. Maar Sensemaking lijkt overeen te komen met de term social 

constructivism, die Berger en Luckmann (1966) beschrijven als het menselijk creëren en reproduceren van 

sociale realiteit door middel van hun dagelijkse praktijken. Social constructivism is gebaseerd op het delen 

van een perspectief van verschillende personen om zo werkelijkheid te maken van een interpretatie. Maar 

volgens Maitlis en Christianson (2014) gaat sensemaking verder dan interpreteren, het gaat over het 

ondernemen van actie aan de hand van gebeurtenissen. Dit betekent dat mensen en hun acties een rol 

spelen in het betekenis geven aan situaties die ze proberen te begrijpen. Ook Taylor en van Every (1999, 

p. 275) stellen dat sensemaking en het ondernemen van actie hand in hand gaan door te stellen: 

‘’Sensemaking is a way station on the road to a consensually constructed, coordinated system of action”. 

Wel voegen Taylor en van Every toe dat sensemaking met meerdere personen gedaan wordt. Dit stellen 

Maitlis en Christianson niet expliciet in hun definitie over sensemaking. Het ondernemen van actie helpt 

een persoon om betekenis te geven aan een situatie maar kan ook gevaarlijk zijn. Weick (1988, p. 308) 

stelt ‘’Our actions are always a little further along than is our understanding of those actions, which means 

we can intensify crises literally before we know what we are doing’’. Niet elk gevolg van een actie valt te 

voorspellen. Dit maakt sensemaking lastig en kan gevaarlijke situaties opleveren. Volgens Weick (1988) 

betekent dat met een slecht proces van sensemaking tijdens een crisis, de kans groter wordt dat een crisis 

uit te hand loopt. 

 Het proces van sensemaking begint volgens Meyer (1982) wanneer de verwachting van een 

persoon en de realiteit van een gebeurtenis strijdig zijn met elkaar. Maitlis (2005) beschrijft het proces 

van sensemaking in een organisationele context. Zij stelt dat het een sociaal proces is waarbij leden van 

de organisatie hun omgeving interpreteren door middel van interactie met anderen. Hierbij worden 

constructies bedacht om de wereld te begrijpen en als collectief actie te ondernemen. 

 Wanneer de bovenstaande definities naast elkaar worden gelegd komt naar voren dat 

sensemaking bestaat uit het interpreteren van gebeurtenissen in de omgeving, het vergelijken van 

interpretaties met andere personen en actie ondernemen helpt bij het interpreteren van een situatie.  

 

De bovenstaande concepten die besproken worden zijn vrij theoretisch en droog. Maar in dit onderzoek 

worden ook praktijken in kaart gebracht van hoe mensen handelen tijdens de vluchtelingencrisis. Geiger 

(2009) benoemt dat alleen het focussen op het in kaart brengen van praktijken en processen op zichzelf 

geen nieuwe theorie maakt, of een bijdrage levert aan verrijking van organisatorische studies. Hij stelt dat 

het onderzoeken van waarom en hoe praktijken worden uitgevoerd wel de juiste wijze van onderzoek is. 
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Met behulp van sensemaking is de achterliggende gedachte van praktijken te achterhalen. Wanneer dit 

ook gecombineerd wordt met de practice approach methode van Nicolini (2009) die zooming in and 

zooming out heet, kunnen de praktijken ook in een bepaalde context worden gezet. De combinatie van 

sensemaking en zooming in and zooming out sluit hierdoor goed aan op elkaar. Over de methode van 

Nicolini (2009) wordt in het hoofdstuk methodologie verder uitgediept.  
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Methodologie 
Dit interpretatieve onderzoek werd behandeld als een casestudy waarbij twee soorten dataverzameling 

werden gebruikt: interviews en een deskstudy. Volgens Yin (2014) is een casestudy een empirisch vorm 

van onderzoek naar een fenomeen in de huidige tijd, dat wordt onderzocht waarbij de grenzen van de 

context en fenomeen niet duidelijk zijn. De ‘’case’’ waar dit onderzoek zich op richt is, hoe de 

vluchtelingencrisis gemanaged wordt in de gemeente Amsterdam. Dit wordt gedaan door middel van het 

in kaart brengen van praktijken van ambtenaren en betrokken organisaties bij vluchtelingenopvang. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een practice approach methode uit het artikel van Nicolini 

(2009). De methode wordt zooming in and zooming out genoemd waarbij met zooming in onderzocht 

wordt naar wat mensen doen en hoe ze het binnen een organisatie of fysieke ruimte doen. En zooming 

out houdt in dat je die activiteiten of praktijken gaat contextualiseren of plaatsen in een bepaalde sociale 

omgeving. Er wordt gekeken wat deze activiteiten betekenen en waarom ze belangrijk zijn in de context 

van de vluchtelingencrisis in Nederland of Europa. Bij zooming in worden de praktijken van de ambtenaren 

betreffende vluchtelingenopvang in kaart gebracht. Voor het verzamelen van deze data worden 

interviews en documentenanalyses gedaan. Bij zooming out worden de resultaten van dataverzameling 

in context gezet om te bepalen hoe de Gemeente Amsterdam reageert op de vluchtelingencrisis. 

De kracht van zooming in and zooming out bij het onderzoeken van praktijken is volgens Nicolini 

(2009) het wisselende perspectief waaruit de case bekeken wordt. Praktijken worden volgens Nicolini te 

vaak versimpeld bekeken en over één kam geschoren. Het wisselen van perspectief brengt juist de 

complexiteit van een praktijk aan het licht. 

 

Perspectief 
De vluchtelingencrisis kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Waarbij de meeste 

mensen duidelijk kunnen zeggen of ze vóór of tegen zijn, zullen er ook mensen zijn die daar tussen in 

zitten. Of je nu vóór of tegen het opvangen van vluchtelingen in Nederland bent, hangt af hoe je de 

vluchtelingencrisis interpreteert. 

In dit interpretatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van een interpretatief epistemologisch 

oogpunt. Dit betekent dat er gekeken wordt naar hoe respondenten in het veld en auteurs van 

documenten realiteit interpreteren door acties en situaties. De interpretaties en gevoelens die hierbij naar 

voren komen zullen door mij, de onderzoeker, beschreven worden. Kritiek op dit perspectief van 

onderzoek is dat de onderzoeker zelf niet objectief kan blijven, tenzij hij over een hoge vorm van zelf- 

reflectie beschikt (Hatch en Cunliffe, 2012). Een andere manier om de kritiek op kwalitatief onderzoek te 
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tackelen is door gebruik te maken van twee soorten manieren van dataverzameling. Bij het gebruik van 

twee soorten databronnen zal niet alleen de objectiviteit van de data verhoogd worden maar ook de 

kwaliteit. Volgens Yin (2014) is het gebruik van meerdere vormen van dataverzameling een geschikte wijze 

van werken. 

Vanuit een ontologisch perspectief moet bepaald worden of data werkelijkheid is of fictie. Volgens 

Ritchie et al (2013) wordt hierin een onderscheid gemaakt in idealism en realism. Idealism zou alleen 

bestaan wanneer een persoon iets interpreteert en realism bestaat ongeacht dat iemand het gelooft of 

begrijpt. Met behulp van triangulatie van twee databronnen zal gekeken worden of interpretaties ook 

werkelijkheid zijn.  

 

Onderzoeksmethodes 

Literatuur onderzoek 
In deze scriptie is,  nadat het onderwerp was vastgesteld,  een literatuuronderzoek gedaan. Het 

literatuuronderzoek diende in eerste instantie als beeldvorming voor welke concepten er betrokken 

waren bij crisis en crisismanagement. Om deze literatuur te verbinden met vluchtelingencrisis zijn kranten 

en social media gebruikt. Vanuit deze twee informatiebronnen is de onderzoeksvraag voortgevloeid en is 

er gerichter onderzoek gedaan naar de concepten die voor dit onderzoek van toepassing waren. De 

concepten zijn samengevoegd en vormen het theoretisch kader.  

Op advies van mijn begeleiders is een aantal artikelen gebruikt om het theoretisch kader te 

vormen. Hierna is in de literatuurlijst van deze artikelen gezocht naar andere bruikbare artikelen. Deze 

manier van literatuurstudie zorgt ervoor dat er binnen een bepaalde discussie gebleven wordt. Er is voor 

objectiviteit ook gekeken naar literatuur buiten de literatuurlijst van de eerder gevonden artikelen.  De 

gebruikte literatuur is tegen elkaar uitgezet in het hoofdstuk Theoretisch kader. 

 

Interviews 
In dit onderzoek is er voor een kwalitatieve onderzoekbenadering gekozen om de hoofd- en deelvragen 

te kunnen beantwoorden. De kwalitatieve onderzoekmethode in dit onderzoek is gebaseerd op de 

methode van Strauss en Corbin (1998). Zij beschrijven dit als elke vorm van niet-wiskundig of cijfermatig 

proces bij het interpreteren en analyseren van de gevonden data. Het doel was om tijdens dit onderzoek 

acht tot tien interviews af te nemen. Dit aantal is bepaald aan de hand van eerdere onderzoeken en op 

advies van mijn begeleider. De tien interviews werden afgenomen met ambtenaren van de Gemeente 

Amsterdam en medewerkers van het Leger des Heils. Met hun toestemming werden de interviews 

opgenomen met een dictafoon. Onder ambtenaren vallen onder andere woordvoerders en wethouders 
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die betrokken waren bij vluchtelingenopvang zie Tabel 1. De respondenten van het Leger des Heils waren 

voornamelijk de leidinggevenden van een noodopvanglocatie. In eerste instantie was het ook de 

bedoeling om interviews te doen met HVO Querid. Maar die wilden hier niet aan meewerken. Met deze 

diversiteit aan respondenten werd er uit verschillende perspectieven gekeken naar vluchtelingenopvang. 

Met als voorbeeld dat de Gemeente Amsterdam vanuit het perspectief van de opdrachtgever kijkt en het 

Leger des Heils en HVO Querido vanuit het perspectief van de opdrachtnemer. 

De interviews werden afgenomen aan de hand van een vooraf opgezette topic list en zijn face-to-

face afgenomen, semi-gestructureerd. Volgens (Ritchie et al., 2013) zorgt een face-to-face interview voor 

meer inzicht in de ervaring van een respondent, dit sluit goed aan op de theorie voor sensemaking. De 

topic list werd gebruikt om structuur te geven aan de interview maar de interviewer is vrij om andere 

vragen te stellen, volgens Yin (2014) wordt dan gebruik gemaakt van diepte interviews. Eerst is een 

standaard topic list gemaakt waarbij de theoretische concepten worden aangehouden. Aan de hand van 

de functie van de ambtenaar worden de vragen deels aangepast om het optimale uit de interview te 

halen. Een voorbeeld hiervan is een interview met een wethouder. De tijd voor dat interview was beperkt. 

De wethouder werkt meer op management niveau, waardoor de interviewvragen daarop aansloten. In de 

bijlage is de standaard topic list, de wethouder topic list en de crisismanager topic list bijgevoegd. 

Om meerdere respondenten te interviewen is er een contact binnen de Gemeente Amsterdam 

die bereid was namen en telefoonnummers te geven. Ook heeft de onderzoeker na het interviewen van 

een respondent gevraagd of hij/zij nog collega’s heeft die geïnterviewd konden worden. Deze methode 

wordt de sneeuwbalsteekproef genoemd en is volgens Robson (2011) een goede methode om in contact 

te komen met nieuwe respondenten. 

  
Tabel 1 Respondenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Functie  Geslacht Code 

Woordvoerder Amsterdam  Vrouw INT1 

Wethouder Amsterdam Man INT2 

Directiecommunicatie  Amsterdam Vrouw INT3 

Directie Leger des Heils Man INT4 

Locatiemanager Leger des Heils Man INT5 

Locatiemanager Leger des Heils man INT6 

Vluchtelingen Coordinator Amsterdam Man INT7 

Project manager Amsterdam Vrouw INT8 

Medewerker crisis beheersing publieke zorg Man INT9 

Medewerker crisis beheersing publieke zorg Vrouw 
 

INT10 
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Documentenanalyse 
De tweede wijze van dataverzameling is door middel van een deskstudy: Documentenanalyse. De 

documentenanalyse is ondersteunend aan de interviews die zijn afgenomen. Bowen (2009) stelt dat 

documenten en achtergrondinformatie context geven voor aanvullende data en het zorgt voor verificatie 

van bevindingen bij andere dataverzamelingen. Voor de documentenanalyse is voornamelijk gekeken 

naar communicatieplannen, evaluatierapporten en notulen van vergaderingen maar ook persberichten 

zijn gebruikt. Er werd verwacht veel ondersteunende informatie te vinden in evaluatierapporten en 

notulen van vergaderingen, omdat hier informatie vanuit verschillende perspectieven beschreven en 

geëvalueerd wordt.  

Voor het onderzoek was niet een bepaalde hoeveelheid aan documenten vastgesteld wat gehaald 

moest worden. Hier is bewust voor gekozen omdat de documentenanalyse ondersteunend was aan de 

interviews. In Tabel 2 is een weergave van de documenten. Hierbij is achter elk document gezet onder 

welk concept het valt. Het labelen van een document aan een concept is gedaan tijdens het onderzoeken 

van de bruikbaarheid van het document. Met als doel om tijdens het coderen en schrijven van de 

resultaten de informatie sneller te vinden. Het gros van de documenten kwam zoals verwacht uit de 

periode van de zomer van 2015 omdat de vluchtelingencrisis toen op z’n hoogste punt was. De selectie 

van documenten is gedaan door respondenten op aanvraag van de onderzoeker. Hierbij had de 

onderzoeker tijdens het interview of achteraf gevraagd om documenten. Deze documenten zouden de 

uitspraken van een respondent kunnen ondersteunen of meer achtergrond informatie kunnen geven over 

het onderwerp. 

Waar rekening mee gehouden moet worden is dat deze documenten niet zelf door de 

onderzoeker zijn gemaakt of opgenomen. Dit betekent dat de documenten wel vanuit een bepaald 

perspectief geschreven zijn die niet door de onderzoeker is bepaald. 
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Tabel 2 documenten 

 

Analyse 
De verzamelde dataset voor de interviews worden getranscribeerd en daarna gecodeerd met behulp van 

het programma Atlas Ti. Het onderzoek is deductief van aard, wat betekent dat de codes vooropgesteld 

zijn voordat er begonnen was met coderen. Voor dit interpretatieve onderzoek is gekozen voor een axiaal 

thematische wijze van coderen. Met deze methode was de onderzoeker al bekend en naar zijn mening 

zorgt dit voor een duidelijk overzicht aan vooropgestelde thema’s. Codes zijn vernoemd naar de 

concepten en worden hieruit direct ondergebracht onder een overkoepelende naam (sensitizing 

concepts) om patronen en verbanden op overzichtelijke wijze te herkennen. De deelconcepten in Tabel 3 

waren niet allemaal deductief tot stand gekomen. Hierover wordt in de reflectie meer beschreven. De 

praktijken die zijn gebruikt om de vluchtelingenopvang in Amsterdam te managen. 

 

 

  

Document Concept Code 

Persbericht Noodopvang Crisiscommunicatie DOC1 

Persbericht AZC Wenckebagweg en Willinklaan Crisiscommunicatie DOC2 

Persbericht Bedrijfsleven Crisiscommunicatie DOC3 

Persbericht Creative broedplaats Crisiscommunicatie DOC4 

Persbericht Sluiting Havenstraat Crisiscommunicatie DOC5 

Bewonersbrief  Carré gebouw Crisiscommunicatie DOC6 

Bewonersbrief informatie avond AZC Willinklaan Crisiscommunicatie DOC7 

Bewonersbrief AZC Wenckebagweg Crisiscommunicatie DOC8 

Notulen vergadering Rodekruis Samenwerking DOC9 

Protocol/draaiboek voor grootschalige opvang (Factsheet) Crisismanagement DOC10 

Evaluatie verslag publiekzorg Crisismanagement DOC11 

Evaluatie publieke zorg regio amstelland Crisismanagement DOC12 

Werkwijze tijdens crisis (GRIP situaties) Crisis DOC13 

IVF Vluchtelingencrisis: 2015 lessen uit de crisis noodopvang Crisismanagement DOC14 

Bewonersbrief Schipluidenlaan Crisiscommunicatie DOC15 

Taakkaart team Opvang Praktijk DOC16 

Vluchtelingen centraal station verzamelplaats praktijk DOC17 

Handboekcrisisstructuur Crisismanagement DOC18 

Handboek opvangen en verzorgen Crisismanagement DOC19 

Piketdiensten functionarissen  Crisismanagement DOC20 
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Tabel 3 Deelconcepten 

Sensitizing concepts Deelconcepten 

Crisis - N.V.T. 

Crisismanagement - Protocol 
- Voorbereiding 

Samenwerking - N.V.T. 

Crisiscommunicatie - N.V.T. 

Sensemaking - Werkdruk 

Praktijken - Praktijken  
- Praktijken opvang 

 

Tijdens het transcriberen van de interviews werd het duidelijk om praktijken bij de sensitizing concepts te 

zetten doordat er concrete voorbeelden in de interviews werden gegeven. Voorbeeld daarvan is  het 

opheffen van de Sharing Tower. Dit omdat er betere locaties waren die kleiner en geschikter waren om 

vluchtelingen in op te vangen.  

Om de praktijken  uit de dataverzameling te halen is er gekozen om de methode van Bowen (2009) aan 

te houden. Volgens Bowen (2009, p. 28) gaat de analytische procedure als volgt: ‘’The analytic procedure 

entails finding, selecting, appraising (making sense of), and synthesising data contained in documents’’. 

Vooral het selecteren en betekenis geven aan resultaten was een belangrijk aspect voor de onderzoeker. 

Net als in dit onderzoek is sensemaking bij crisis van grote waarde was. Als deelproduct van de resultaten 

worden de praktijken volgens de theorie van Eisenhardt (1989) in een tabel gepresenteerd. De tabel van 

Eisenhardt (1989) bestaat uit drie kolommen, zie Tabel 4.  

Tabel 4 Eisenhardt 

 

Voor dit onderzoek is er gekozen om nog een extra kolom voor de uitvoerende partij toe te voegen. Die 

vierde kolom geeft extra duidelijkheid in wie de praktijken uitvoerden. Op deze wijze kunnen de praktijken 

beter in de context worden geplaatst. In Tabel 5 zijn vier voorbeelden gegeven over hoe de praktijken 

weergegeven zullen worden. 
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Tabel 5 voorbeeld praktijken 

Uitvoerende partij Onderwerp Praktijk Reden 

Gemeente Amsterdam Vluchtelingen 
opvangen 

Samenwerking zoeken 
met het Leger des Heils en 
HVO Querido 

Zij hebben ervaring 
met acute noodopvang 

Gemeente Amsterdam Noodopvang 
locatie regelen 

Het vorderen van gym-en 
sportzalen 

Goede voorzieningen 
om vluchtelingen in op 
te vangen 

Gemeente Amsterdam Opvang locatie 
regelen 

Contact leggen met 
vastgoedambtenaren 

Zij weten welke 
locaties leeg staan en 
welke voorzieningen er 
aanwezig zijn. 

Leger des Heils Locatie beheer Het beheren van de 
noodopvang locatie 

Zij zijn gespecialiseerd 
in het opvangen van 
mensen. 

 

Triangulatie 
Volgens Tellis (1997) is het trianguleren van verschillende data verzamelingen ontstaan vanuit de ethische 

vraag om de validiteit van het proces te bekrachtigen. Om de data van de documentenanalyse de data 

van de interviews te laten ondersteunen, is gekozen voor één van de twee methode’s die Yin (2014) 

voorstelt, separate substudies. Bij deze methode worden de twee dataverzamelingen apart van elkaar 

geanalyseerd en later naast elkaar gelegd. Het gebruik van sensitizing concepts maakt het samenbrengen 

van data eenvoudig. Op deze wijze zullen de data elkaar versterken of ontkrachten. 

 

Validiteit en betrouwbaarheid 
Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te meten moet eerst vastgesteld worden wat er 

wordt verstaan onder validiteit en betrouwbaarheid.  Validiteit is volgens Yin (2014) in twee onderdelen 

te verdelen die toepasbaar zijn op dit onderzoek: Construct validity en external validity. 

Onder Construct validity wordt gekeken of een onderzoeker objectief de data heeft verzameld.  

Yin (2014) stelt dat het gebruiken van meerdere bronnen van bewijs leidt tot een verhoging van de 

construct validity. In dit onderzoek wordt de construct validity verhoogd door gebruik te maken van 

interviews en een documentenanalyse die met behulp van triangulatie gekoppeld worden. Ook Long en 

Johnson (2000) vinden dat triangulatie de nadelen reduceert die optreden wanneer in een onderzoek één 

manier van dataverzameling wordt gehanteerd.  

Onder External validity valt de generaliseerbaarheid van het onderzoek volgens Yin (2014). Hij 

stelt dat deze is gehanteerd door gebruik te maken van empirische resultaten en de theorie. 
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Volgens Robson (2011) houdt betrouwbaarheid van je onderzoek in dat de resultaten 

gereproduceerd kunnen worden. Dit betekent dat de uitkomsten niet zullen veranderen wanneer een 

andere onderzoeker een soortgelijk onderzoek uitvoert. Omdat het onderzoek interpretatief van aard is 

kan het lastig zijn om het onderzoek te reproduceren. In de bijlages zijn de verschillende topic lists van de 

semi gestructureerde interviews bijgevoegd. Deze kunnen als leidraad worden gebruikt wanneer een 

onderzoeker dit wil reproduceren. Ook wordt de ruwe data die verzameld is bewaard en kan met 

toestemming van de respondenten inzichtelijk worden gemaakt. 

Vanuit een ethisch oogpunt naar mijn respondenten is er bij elke interview gevraagd of er een 

geluidsopname gemaakt mocht worde en zijn alle namen uit de tekst verwijderd. Op deze wijze wordt de 

anonimiteit gewaarborgd en zoals hierboven beschreven staat, is de ruwe data toegankelijk met 

toestemming van de respondenten. 

 

Reflectie 
In eerste instantie is er gekeken hoe er toegang  verkregen kon worden tot contacten bij de Gemeente 

Amsterdam. Hierbij is gebruik gemaakt van het netwerk van de onderzoeker. Er is rondgevraagd in kringen 

van vrienden, studenten en familieleden. Uiteindelijk was er een  nicht die contacten had binnen de 

Gemeente Amsterdam en vanuit die positie is de onderzoeker in contact gekomen met zijn respondenten.  

 Nadat het contact binnen de Gemeente Amsterdam was gelegd waren de eerste vijf 

respondenten snel gevonden en werden de interviews in hoog tempo afgenomen. Hierna volgde een 

stagnatie met het vinden van respondenten. Voor het onderzoek wilde ik graag HVO Querido interviewen 

om hun manier van werken en perspectieven te vergelijken met die van het Leger des Heils. Helaas waren 

zij niet bereid om mee te werken aan dit onderzoek als respondent. Hierna is nogmaals bij eerdere 

respondenten om advies gevraagd wie een bijdrage kon leveren voor het onderzoek. Hier kwamen diverse 

namen en telefoonnummers uit, waarbij er contact gelegd kon worden met de overige respondenten. 

 Er was eerst een standaard topic list gemaakt voor de eerste interview. Deze is vooraf 

doorgenomen met de begeleider van de VU om vast te stellen of dit zou bijdrage aan het onderzoek. 

Hierna zijn ook de andere twee topic lists gemaakt om meer aan te sluiten op de respondenten. Op deze 

wijze is getracht meer informatie uit het interview te halen door de bepaalde functie van de 

respondenten.  

 Het verzamelen van documenten was gemakkelijker dan het regelen van de interviews. Dit komt 

mede doordat de respondenten de interviews prettig hadden ervaren en hierdoor ook behulpzaam waren 

in het verschaffen van documenten.  



Quicho de Horde  Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam 

23 
 

 Nadat de interviews getranscribeerd waren zijn ze gecodeerd in het programma Atlas Ti. Dit vond 

ik als onderzoeker een essentieel onderwerp en heb hiervoor mijn tijd genomen. Wanneer er getwijfeld 

werd over een code werd die weggelegd en de volgende dag opnieuw bekeken. De kwaliteit van de input 

voor de resultaten moet goed zijn om goede output te mogen verwachten en juiste conclusies te kunnen 

trekken. Tijdens het coderen zijn eerst de sensitizing concepts aangehouden als codes. Na het coderen 

van twee interviews werd duidelijk dat er meerdere codes moesten komen om de data beter te coderen. 

Deze codes konden worden onderverdeeld in deelconcepten die onder de sensitizing concepts gehangen 

werden. Ook werd er tijdens het coderen direct gelet op praktijken die werden uitgevoerd door 

betrokkenen bij de vluchtelingencrisis. Hierbij is niet meteen beoordeeld of de praktijk de juiste 

betrekking had voor dit onderzoek. Dat is pas later bekeken toen er met de methode van Nicolini (2009) 

gefocused (zooming in) werd op wat er daadwerkelijk uitgevoerd was en wat daar de achterliggende 

gedachte bij was. Het concept sensemaking hielp bij het bepalen van de achterliggende gedachte die bij 

de praktijk hoorde ondanks dat dit de eerste keer was dat ik gebruikmaakte van deze techniek. Wanneer 

er gebruik gemaakt werd van de zooming out lens kon vastgesteld worden of dit daadwerkelijk betrekking 

had op de vluchtelingencrisis. Zoals beschreven werd in het deelhoofdstuk Perspectief, moest ik als 

onderzoeker opletten dat ik objectief bleef. Hierbij is net als bij het coderen pauze genomen in het 

onderzoek. Om de volgende dag weer met een frisse blik verder te gaan en weer objectief naar het 

onderzoek te kijken. 

 Bij de documentenanalyse zijn niet alle documenten gebruikt in het hoofdstuk Resultaten maar 

staan ze wel in Tabel 2. Normaliter worden de niet gebruikte documenten weggelaten uit zo’n tabel als 

ze niet gebruikt worden in de resultaten. In dit onderzoek is er bewust voor gekozen om niet gebruikte 

documenten in Tabel 2 te laten staan. De documenten hebben veel bijgedragen aan de beeldvorming van 

de resultaten en maakte van losse weetjes een kloppend verhaal. Om deze documenten dan niet te 

benoemen zou zonde zijn omdat ze wel toegevoegde waarde hebben geleverd aan het onderzoek. 
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Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de interviews en documenten gepresenteerd. Het hoofdstuk is 

onderverdeeld in deelhoofdstukken die vernoemd zijn naar deelvragen van het onderzoek. Eerst wordt 

met behulp van sensemaking gepresenteerd welke betekenis de respondenten aan de vluchtelingencrisis 

in Amsterdam gaven. Daarna wordt besproken hoe crisismanagement is gedaan voor de 

vluchtelingencrisis in Amsterdam. Dit hoofdstuk wordt onderverdeeld in twee deelhoofdstukken, 

samenwerking en communicatie, net als bij de concepten uit het theoretisch kader. En als laatst worden 

de praktijken voor vluchtelingennoodopvang in een tabel gepresenteerd. 

 

Maar om de resultaten duidelijk te presenteren is het belangrijk om eerst de term GRIP uit te leggen met 

achtergrondinformatie. Een crisis wordt in Nederland met GRIP aangeduid en staat voor Gecoördineerde 

Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. Er zijn 5 verschillende soorten GRIP die gehanteerd worden. 

De eerste vier zijn GRIP 1, GRIP 2, GRIP 3, GRIP 4 en de laatste wordt GRIP rijk genoemd. 

 

GRIP regelt een multidisciplinaire opschaling en coördinatie bij de bestrijding van grootschalige 

incidenten en calamiteiten [DOC18] 

 

Wanneer er een calamiteit voordoet waarbij op multi-niveau moet worden overlegd wordt het een GRIP 

situatie genoemd. Met multi-niveau worden verschillende diensten bedoeld die overleggen en 

verantwoordelijkheid hebben tijdens de situatie. Hieronder vallen de brandweer, politie, GGD GHOR en 

de Gemeente Amsterdam. 

 

‘’En wij zijn binnen de gemeente verantwoordelijk voor de crisisopvang bij GRIP situaties. Dat is 

een situatie waarin op multi-niveau samengewerkt moet worden, de brandweer, de politie, de 

GGD GHOR en de gemeente, bij het opvangen en evacueren van burgers en slachtoffers, het doen 

van schade management en het doen van slachtoffer registratie’’ [INT9/10] 

 

Eigenlijk mag je zeggen dat een bepaalde dienst of kolommen het werk niet alleen af kan of 

kunnen omdat het niet meer regulier is en er afstemming nodig is op multi-niveau van meerdere 

kolommen. Dan wordt het een GRIP situatie [INT9/10] 
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Het samenwerken op multi-niveau wordt gedaan door het CoPI dat staat voor Commando Plaats Incident. 

Het CoPI bestaat uit verschillende operationele leidinggevenden van hulpdiensten waaronder de 

brandweer, politie en de GGD GHOR. De vluchtelingen crisisopvang zou onder GRIP 1 of GRIP 2 kunnen 

vallen. Tijdens de interviews en documenten zijn ook hogere niveaus van GRIP besproken dan niveau 2, 

in dit onderzoek zal niet verder gegaan worden dan GRIP 2 doordat een GRIP 3 buiten de scope van dit 

onderzoek ligt. 

  

GRIP 1: Groot incident, multidisciplinaire afstemming nodig. CoPI verantwoordelijk voor 

operationele maatregelen voor bron en effectenbestrijding [DOC13]  

 

Grip 2: Groot incident waarvan de reikwijdte het mandaat van het CoPI overtreft. Er behoefte is 

aan multidisciplinaire coördinatie van operationele processen en scenario’s [DOC13] 

 

Voor een GRIP 1 situatie zijn dus alleen de hulpdiensten nodig. Maar voor een GRIP 2 worden ook de 

medewerkers van de Gemeente Amsterdam opgeroepen tijdens hun piketdienst. De respondenten uit dit 

onderzoek krijgen voornamelijk te maken met GRIP 2 situaties. 

 

De betekenis van de vluchtelingencrisis in Amsterdam 
Voor sensemaking / betekenis geven was het belangrijk om gebeurtenissen te interpreteren, deze 

interpretaties te vergelijken met andere personen en aan de hand daarvan actie te ondernemen. De 

werkelijkheid die een persoon ervaart in consensus met andere personen is dus afhankelijk van de 

persoon waarmee de interpretatie wordt vergeleken. In de interviews is heel direct gevraagd of de 

respondenten de vluchtelingentoestroom als crisis hebben ervaren. De antwoorden op deze vraag waren 

wisselend. Van een harde nee, naar een twijfelende misschien, tot een volmondige ja.  

 

Als een kind in een snoepwinkel zeg maar. Ik heb het namelijk niet als een barre tijd ervaren. Het 

was heel hard werken en allemaal onbekend maar het was een fantastische tijd [INT6] 

 

Formeel was het geen crisis maar het had wel echt crisisachtige elementen [INT7/8] 

 

Het werd natuurlijk en zeker in het begin was het gewoon crisis omdat je gewoon te veel dingen 

in een te korte tijd moet organiseren [INT5] 
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Wat opviel tijdens het analyseren van de interviews is, dat respondenten die vanuit hun functie al een 

drukke baan hadden, een crisis niet als iets vervelends of negatief interpreteerden. Diezelfde 

respondenten vonden het juist leuk om tijdens een crisis te werken. De instelling die de respondenten 

hebben wanneer een crisis zich voordoet blijkt gerelateerd te zijn aan de interpretatie daarvan. Die 

respondenten interpreteren het als een crisissituatie maar hangen er geen slecht label aan. Ze vonden het 

heerlijk om te werken in een crisissituatie omdat geen dag hetzelfde was.  

Daarna is aan de respondenten gevraagd wat ze eigenlijk als crisis ervaren. Hierbij werden criteria 

genoemd waar volgens hun een crisis aan moest voldoen om het daadwerkelijk een crisis te maken. 

Voornamelijk respondenten van de Gemeente Amsterdam interpreteerden een GRIP situatie als crisis. 

Wanneer zich een situatie voordeed waar geen GRIP aan werd gelabeld, werd de link naar crisis ook niet 

gelegd. De ambtenaren die vaker met dit soort GRIP situaties te maken hebben, zijn niet snel onder de 

indruk wanneer een situatie geen GRIP is. 

 

Eigenlijk mag je zeggen ‘’wanneer een bepaalde dienst of kolommen het werk niet alleen af kan’’ 

dan wordt het een GRIP situatie. Dan wordt het dus groot. [INT9/10] 

 

Nee, ik heb het niet als een crisis ervaren zoals we een crisis kennen in de crisisregelingen [INT2] 

 

Opvallend is dat er een kolom in werking trad voor de opvang van vluchtelingen die niet als crisis 

bestempeld werd. De betreffende kolom is de GGD GHOR. Die is al eerder benoemd in de inleiding van de 

resultaten. De GGD GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Deze bestaat 

alleen ten tijde van een crisis of GRIP situatie. Blijkbaar was de opvang van vluchtelingen zo groot dat er 

een bepaalde structuur in werking ging die nodig was om de opvang tot een goed einde te brengen. Er 

zijn dus interpretaties geweest vanuit de Gemeente Amsterdam die ervoor zorgden dan er een 

crisisstructuur werd aangehouden ondanks dat er geen GRIP is uitgeroepen. 

Het verschil in de GRIP situaties, zoals in de inleiding van de resultaten is besproken, komt terug 

bij wat als een crisis wordt geïnterpreteerd. Een GRIP 1 wordt door mijn respondenten niet als een crisis 

ervaren terwijl het op papier een crisis is. 
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Als het Grip 1 is dan is er iets gebeurd in de stad en gaat alleen de politie en brandweer er heen. 

Als er Grip 2 is dan is het ernstiger en langduriger en dan gaat hier een protocol in werking. Dan 

word ik gebeld als ik piket heb en dan moet ik alles laten vallen en naar het stadhuis komen. [INT1] 

  

Een crisis moet meer bevatten dan samenwerking op multi-niveau om door mijn respondenten als crisis 

ervaren te worden. Een aantal respondenten benoemde tijd als een belangrijke criteria. Een crisis moet 

kort duren en in tijd te pakken zijn. 

 

Nou, wij doen hier bijvoorbeeld aan crisisopvang bij de GGD en noodopvang. En crisisopvang is 

eigenlijk alles wat acuut is en wat voor gevaar zorgt en wat dus te pakken is in tijd. Dus het mag 

niet te lang duren[INT6] 

 

Voor de crisisnoodopvang in de sporthallen zijn ook regels opgesteld volgens de respondenten. In deze 

regels speelt tijd ook een rol. 

 

Nou, zo is het begonnen in die hallen en dat heet dan ook echt crisisopvang. Daar zijn ook regeltjes 

voor vanuit de overheid. Dat mag ook niet meer dan zoveel dagen duren, zeg maar[INT4] 

 

Aan het criteria tijd werd ook snel handelen gekoppeld door de respondenten. Het verschil met de eerdere 

criteria tijd is wat er met snel handelen bedoeld wordt: Er is te weinig tijd om een hoeveelheid aan 

handelingen te verrichten.  

 

Het werd natuurlijk een crisis en zeker in het begin was het gewoon crisis omdat je gewoon te 

veel dingen in een te korte tijd moet organiseren [INT5] 

 

Door de hoeveelheid aan werk dat in een korte tijd verricht moest worden, werden mensen vrijgemaakt 

van hun dagelijkse werkzaamheden en werd er opgeschaald. Met opschalen worden er niet alleen 

medewerkers vrijgemaakt van hun dagelijkse werkzaamheden maar kunnen ook nieuwe medewerkers 

aangenomen worden om in te springen. 

 

Nou, we hebben het als crisis behandeld door op te schalen en mensen vrij te maken en niet meer 

op andere dingen in te zetten [INT1] 
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Maar dit hebben we ook wel als een soort crisis behandeld. Zo van laat als vallen en snel handelen 

[INT1] 

 

De laatste punt van de criteria die regelmatig terug kwamen in de antwoorden van  respondenten was 

onverwachtheid. Hiermee doelden ze op een situatie die niet verwacht wordt om voor te komen. Maar 

ook benadrukten ze dat ‘’het niet wetend hoe lang een situatie aanhoudt’’ invloed heeft op de 

interpretatie van een crisis. Het onbekende in een situatie zorgt ervoor dat een situatie kritischer lijkt te 

zijn dan hij misschien in werkelijkheid is. 

 

Voor mij is het criterium voor crisis dat het kortdurend en onverwachts moet. Je moet het niet 

zien aankomen [INT6] 

 

Dat is een crisis denk ik, als je weet overmorgen is het klaar en is alles weer normaal. Dan kun je 

dat overzien. Wij konden met zijn allen niet overzien hoe lang dit door zou gaan [INT7/8] 

 

Ondanks dat de verschillen in interpretaties voor een crisis stelden en bevestigden meerdere 

respondenten dat de Gemeente Amsterdam meer vluchtelingen had kunnen opvangen. 

 

Maar Amsterdam had echt veel meer vluchtelingen en mensen kunnen opvangen als er ruimtes 

waren geweest die geschikt gemaakt zouden kunnen worden [INT4] 

 

De betekenis die respondenten geven aan een crisis verschilt in meerdere aspecten. Dit heeft te maken 

met de interpretatie of een crisis negatief of positief is, of personen vaker in aanraking komen met een 

crisis situatie en welke criteria aan een crisis verbonden zijn. 

 Volgens de overheidsinstanties voldoet een situatie aan een crisis wanneer er samenwerking op 

multi-niveau nodig is. Maar volgens de respondenten voldoet een crisis situatie aan de criteria: Tijd, snel 

handelen en de onverwachtheid. De factor samenwerking, die volgens de overheidsinstantie maatgevend 

is, is volgens de interpretatie van de respondenten niet van toepassing. 
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Hoe wordt de vluchtelingencrisis gemanaged? 
De vluchtelingencrisis in Amsterdam bestaat uit het opvangen van vluchtelingen. Dus om de 

vluchtelingencrisis te managen is het opvangen van vluchtelingen de hoofdtaak. Bij de toezegging van het 

opnemen van vluchtelingen stelde de Gemeente Amsterdam de voorwaarde dat ze zelf de opvang zouden 

regelen. Normaal gesproken regelt het COA de noodopvang maar de Gemeente Amsterdam nam hierin 

zelf het voortouw en kwam uiteindelijk met een plan: de Amsterdamse aanpak. Hierbij is het idee om de 

vluchtelingen die opgevangen worden in Amsterdam, hier ook komen wonen en werken. Ze worden 

Amsterdammer. Normaal gesproken worden ze over heel Nederland verdeeld wanneer vluchtelingen een 

statushouder worden. 

 

Maar daar wilde Amsterdam niet aan meewerken en daarom is ook die Amsterdamse aanpak 
gemaakt [INT9/10] 

  
De bedrijven en instellingen die het convenant ondertekenden spreken hierin met elkaar af dat 
ze de economische zelfstandigheid van nieuwe Amsterdammers willen bevorderen [DOC3] 

 

De opvang van vluchtelingen kan onderverdeeld worden in twee verschillende soorten opvang: De 

crisisnoodopvang en de noodopvang. De crisisnoodopvang vond plaats in verschillende sporthallen die 

gevorderd waren om de eerste golf van vluchtelingen op te vangen. Nadat de crisisnoodopvang werd 

gesloten zijn de vluchtelingen ondergebracht in verschillende panden die langdurig verblijf konden 

waarborgen. Deze panden vielen onder de leiding van het Leger des Heils, HVO Querido en de Regenboog. 

 

Dus wij gaan dit als gemeente samen met het Leger des Heils, HVO Querido en het Rode Kruis 

regelen [INT1] 

 

Ja, en wij kunnen het als gemeente gewoon niet allemaal zelf. We zijn geen zorgprofessionals 

[INT1] 

 

Voor crisismanagement is gekeken naar de verschillende fases die er bij een crisis zijn. In het theoretisch 

kader werd al door verschillende onderzoekers meerdere malen benadrukt dat er drie fases zijn bij een 

crisis: De voorbereiding, de crisis en de nazorg bij de crisis. De protocollen die bedacht werden in de 

voorbereiding (koude fase), worden door respondenten vaak draaiboeken genoemd. De Gemeente 

Amsterdam heeft een afdeling Publieke Zorg die zich dagelijks bezig houdt met crisisaspecten. Onder deze 

aspecten valt niet alleen het bedenken van crisisdraaiboeken en scenario’s van rampen die kunnen 
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voorkomen in de Gemeente Amsterdam. Het voorbereiden en evalueren van oefeningen voor de 

ambtenaren van de Gemeente Amsterdam hoort ook bij hun takenpakket. Het beleid en de trainingen 

worden niet alleen door de afdeling Publieke Zorg gedaan. De brandweer en de politie heeft ook zo hun 

eigen medewerkers die hieraan meewerken. De afdeling Publieke Zorg richt zich op de werknemers van 

de Gemeente Amsterdam.  Het gaat hierbij om ambtenaren die ‘’hard piket of kans piket’’ bij hun functie 

hebben. Onder hard piket vallen managers en leidinggevenden. Zij dienen bij een oproep binnen twee uur 

op kantoor aanwezig te zijn. Voor kans piket zijn de regels soepeler en kan de ambtenaar de oproep 

weigeren. 

 

Wij doen dit als beleidsmedewerker in de koude fase. Dat is het dagelijkse werk. Er is niks aan de 

hand maar je moet toch dingen voorbereiden [INT9/10] 

 

Het kan helpen om dit onderscheid te verduidelijken en hierbij richtlijnen op te stellen [DOC12] 

 

De crisisnoodopvang van vluchtelingen gebeurde onverwachts en moest in een hoog tempo geregeld 

worden. De dag nadat bekend werd dat er vluchtelingen opgevangen zouden worden in Amsterdam, 

trokken ze al in de crisisnoodopvang, die plaats vond in sporthallen. Medewerkers van de Publieke Zorg 

hebben geregeld welke sporthallen gebruikt moesten worden. Ze kregen als opdracht mee dat de 

maatschappelijke impact zo min mogelijk moest zijn. Met die voorwaarde in het achterhoofd is er gebeld 

naar verschillende stadsdelen die sporthallen tot hun beschikking hadden. De eerste sporthal die 

voorgesteld was, was Sporthallen Zuid. Dit bleek een te grote maatschappelijke impact te hebben en 

daarna is gekozen voor de Sporthal Calland in stadsdeel Nieuw-West. Naast de sporthal in Nieuw-West 

zijn er meerdere sporthallen gekozen waaronder in stadsdeel Oost, de Wethouder Verheij Sporthal. 

 

Dus ben ik de directeur van de sporthallen gaan bellen en ik dacht aan Sporthallen Zuid. Dat is een 

mooie luxe sporthal,  maar dat is ook te luxe. Want het heeft dus een hele grote maatschappelijk 

impact dus toen is de Calland Hal gebruikt [INT9/10] 

 

De noodopvang gaat naar verwachting morgen open met 300 plekken. De komende dagen wordt 

de opvang uitgebreid tot circa 1500 plekken [DOC1] 
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Deze sporthallen stonden onder leiding van de afdeling Publieke Zorg en werkten daar samen met het 

Rode Kruis. Het Rode Kruis is een contractpartner. Dat betekent dat het Rode Kruis een vaste partner is 

betreffende hun werkzaamheden in crisis / GRIP situaties. Daarna kwamen er ook nog medewerkers bij 

vanuit andere afdelingen van de Gemeente Amsterdam en ontstond het Projectteam 

Vluchtelingenopvang. Het Projectteam Vluchtelingenopvang is speciaal opgericht om de 

vluchtelingencrisis te managen en werkte vanuit het actiecentrum. 

Wat opviel tijdens het onderzoek is dat het opvangen van vluchtelingen in de Gemeente 

Amsterdam door ambtenaren van de gemeente niet als crisis werd beschouwd. Wel hebben ze het 

opvangen van vluchtelingen volgens een bepaalde crisisstructuur behandeld. Meerdere respondenten 

ervaarden en benoemde verschillende periodes van het opvangen van vluchtelingen een crisis.  

 

Nee, ik heb het niet als een crisis ervaren zoals we een crisis kennen in de crisisregelingen [INT2] 

 

Nou, we hebben het nooit als crisis aangevlogen maar we waren in het begin wel als crisis- 

organisatie ingericht [INT3] 

 

In het begin was één van de belangrijke taken van het projectteam de bezetting van de leiding voor de 

sporthallen waar de crisisnoodopvang plaats vond. Mensen met hard piketdiensten werden ingeschakeld 

maar daar ontstond een probleem. Doordat een GRIP of crisissituatie vaak maar kortdurend is, zoals in 

het bovenstaande deelhoofdstuk is beschreven, zijn ook de protocollen ingesteld op kortdurende crises. 

De opvang duurde langer dan een normale GRIP situatie en er waren niet genoeg hard piketdiensten om 

dat voor een langere tijd vol te houden. Een tweede probleem was dat er geen officiële GRIP was 

afgekondigd maar er wel deels wordt gewerkt volgens GRIP. Hierdoor werd volgens crisisprotocol 

verwacht dat de ambtenaren ingezet konden worden maar in werkelijkheid werden ze niet vrijgemaakt 

om volgens GRIP te werken. In Figuur 1 is een tabel te zien waarop de hard piket- diensten geel zijn 

gemaakt. Vanuit het project team is elke dag contact gehouden met de beheerders van de noodopvang  

om vast te stellen hoe de stand van zaken was. 
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Figuur 1 piketdiensten [DOC20] 

Het grootste leerpunt van deze bijeenkomst is dat de crisisorganisatie van Publieke Zorg 

momenteel niet voldoende geëquipeerd was om langer dan 48 uur, op verschillende 

(opvang)locaties voor grote aantallen mensen deze zorg te organiseren [DOC11] 

 

Je hebt maar 6 hoofden van het RAC. Het RAC is 24 uur per dag actief geweest,  2 weken achter 

elkaar. Dat kun je niet met zijn zessen doen [INT9/10] 

 

Tijdens de eerste twee weken van de noodopvang zijn de locaties van het Leger des Heils eerst geleid door 

het ‘’Projectteam Noodopvang’’. Dit projectteam heeft de eerste twee weken samen met het Leger des 

Heils  en HVO Querido leiding gegeven op de noodopvanglocaties. Na die twee weken hebben het Leger 

des Heils en HVO Querido de leiding overgenomen. De langdurige opvang vond plaats in verschillende 

locaties verspreid door de stad. De Gemeente Amsterdam had naar leegstaande panden gezocht waar de 

vluchtelingen in konden worden ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn de Sharing Tower, een groot 

kantoorpand in Zuidoost en een oude gevangenis in Amsterdam Zuid, op de Havenstraat. Beide locaties 

werden beheerd door het Leger des Heils toen de Gemeente Amsterdam besloot om maximaal 1500 

vluchtelingen op te vangen.  

 De Sharing Tower was een groot kantoorpand waar gezinnen in werden opgevangen, de 

noodopvang op de Havenstraat gaf alleen onderdak aan mannen omdat het afgekeurd was voor kinderen. 

Het voordeel van de Havenstraat was dat er privacy was voor de vluchtelingen omdat er cellen waren. Dat 

was in andere locaties lastig te creëren. De Sharing Tower was duur pand en bleek uiteindelijk niet erg 

geschikt voor de opvang van veel mensen en was te groot. Er is toen gezocht naar nieuwe locaties. Een 

van die nieuwe locaties was een oud verzorgingstehuis op de Marnixstraat. 

 

En iets kleinere locaties en iets meer locaties. Omdat het gewoon beter te managen is [INT5] 
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Ja, de Havenstraat heeft de brandweer en de GGD afgekeurd voor vrouwen en kinderen [INT9/10] 

 

Deze locatie is geschikter dan de kantoorpanden waar de asielzoekers nu verblijven. Het aantal 

mensen dat in het voormalige Calvijn met Junior College opgevangen gaat worden is kleiner dan 

in de kantoorpanden en er is meer privacy [DOC15] 

 

De vluchtelingencrisis in Amsterdam is gemanaged door middel van twee soorten opvang: Crisis- 

noodopvang en noodopvang. De crisisnoodopvang is gerealiseerd in sporthallen verdeeld over 

Amsterdam die zo min mogelijk maatschappelijke impact zouden hebben op de bewoners van 

Amsterdam. De noodopvang is ook op verschillende locaties in Amsterdam gerealiseerd. Hierbij zijn 

bedrijfspanden, gevangenissen en verzorgingstehuizen gebruikt om de vluchtelingen in op te vangen.  

De crisiskolom Publieke Zorg ging in werking ondanks dat het formeel geen crisis was, die beide 

opvang onder hun verantwoordelijkheid nam. Hierbij zochten ze voor de noodopvang samenwerking met 

twee bekende partijen van de gemeente, het Leger des Heils en HVO Querido. Over deze samenwerking 

wordt meer verteld in het deelhoofdstuk samenwerking. 

 

Samenwerking 
Zoals besproken in het theoretisch kader benoemen verschillende auteurs samenwerking in tijden van 

crises erg belangrijk. Ondanks dat ze het belangrijk vonden was er weinig tot geen theorie die 

samenwerking en crises met elkaar verbond. In de interviews is duidelijk gevraagd op verschillende wijze 

hoe de samenwerking was tussen partijen en organisaties. Hierbij kwam naar voren dat samenwerking 

essentieel is tijdens een situatie van een crisis of wanneer het op een crisis lijkt. Voor de vluchtelingencrisis 

is, zoals eerder aangegeven, samenwerking gezocht met verschillende partijen die al ervaring hadden met 

opvang. Vanuit de Amsterdamse aanpak, om de vluchtelingen opvang zelf te regelen, heeft de Gemeente 

Amsterdam een soort van aanbesteding gedaan en hierbij kwamen het Leger des Heils en HVO Querido 

met het beste plan. 

 

‘’Vervolgens zoekt de Gemeente partijen die het daadwerkelijk gaan organiseren. En toen zijn ze 

bij HVO Querido en het Leger des Heils aangeklopt : willen jullie dat samen gaan doen? En dat was 

echt een soort korte aanbesteding, wat hebben jullie te bieden wat moet het gaat kosten’’ [INT4] 
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Maak een analyse van de betrokken organisaties en maak afspraken met hen. Dit geldt zowel voor 

interne organisaties zoals stadsdelen als externe [DOC10] 

 

Het Leger des Heils en HVO Querido waren voor de hand liggende keuzes voor de samenwerking bij het 

opvangen van vluchtelingen. De twee organisaties doen jaarlijks al de winteropvang voor daklozen in 

Amsterdam. Door de eerdere samenwerkingen kende de drie organisaties elkaar al en dit heeft positief 

bijgedragen aan de samenwerking. Op die manier konden ze makkelijker de juiste mensen vinden 

waardoor er een betere samenwerking ontstond. 

 

Het zijn al contractpartners voor de gemeente voor de opvang van daklozen en vanuit die 

contracten hebben we offertes opgevraagd en de beste uitgekozen [INT9/10] 

 

‘’En het is wel fijn dat de gemeente het Leger en HVO gevraagd heeft. Hoewel het verschillende 

organisaties zijn, hebben wij wel al tientallen jaren de ervaring in Amsterdam om met elkaar 

samen te werken vanuit die daklozenopvang. HVO vangt daklozen op, het Leger vangt daklozen 

op. Dan heb je altijd al met elkaar te maken’’ [INT6] 

 

Ja, als je elkaar kent maakt dat het samenwerken veel gemakkelijker [INT6] 

 

De drie professionele organisaties ervaarden dat het samenwerken met bekende een positieve bijdrage 

had. Maar betekent dat dan ook dat samenwerking minder goed verloopt wanneer partijen elkaar niet 

kennen? In de Sharing Tower in Amsterdam Zuidoost kwam in de interview naar voren dat de 

samenwerking daar niet altijd goed ging. Dit had twee redenen, de medewerkers hadden beperkte 

ervaring voor opvang en de wisselende groepen van medewerkers. De Havenstraat ging een week eerder 

open dan de Sharing Tower waardoor de ervaren medewerkers van het Leger des Heils al bij de 

Havenstraat waren. Dit leidde tot minder ervaren medewerkers in de Sharing Tower waardoor de 

samenwerking stroever ging. De tweede factor was de wisselende teams van medewerkers gecombineerd 

met vrijwilligers. Het Leger des Heils had als strategie bedacht om met zoveel mogelijk verschillende 

vrijwilligers te werken want er waren veel aanmeldingen voor vrijwilligerswerk. De wisselende teams 

leidde tot een stroevere samenwerking doordat afspraken niet opgevolgd konden worden. 
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Ja, en dan kan je vandaag iets afspreken wat morgen ook nog geldt. Want in het begin sprak je 

iets af voor morgen maar dan was diegene er niet [INT6] 

 

Dit probleem werd getracht op te lossen door gebruik te maken van lijsten waarop namen en taken 

stonden van de medewerkers. 

 

 Zorg dat je de lijst hebt van wie doet wat op een opvang locatie [DOC16] 

 

Maar vrijwilligers werkten niet alleen in de noodopvanglocaties. Zij waren ook buiten de noodopvang 

actief. Doordat de doorstroom naar AZC’s niet snel ging moesten de vluchtelingen wat om handen krijgen. 

Met behulp van activiteiten hadden vluchtelingen wat te doen en kon de rust bewaard worden. 

Burgerinitiatieven hebben hier erg aan meegeholpen. De samenwerking met burgerinitiatieven werd in 

Amsterdam op de locaties van het Leger des Heils geregeld door een medewerker van hun. Mits het 

initiatief een sluitende begroting had en goed geregeld was zijn er veel initiatieven gerealiseerd. 

 

Dus naarmate de tijd vorderde werd het steeds belangrijker om activiteiten gedurende de dag te 

organiseren [INT7/8] 

 

Ook was er sprake van een groot aantal burgerinitiatieven om de vluchtelingen wegwijs te maken 

in hun nieuwe omgeving [DOC14] 

 

Een van deze initiatieven was gerealiseerd bij de Havenstraat. Een burger had het idee om te eten met 

een vluchtelingen. Het ging hierbij om een advocaat met een grote achterban, die ook iets voor de 

vluchtelingen in Amsterdam wilde doen. Bedrijven, vaak afkomstig van de Zuidas, konden zich inschrijven 

voor een bedrag waarbij het eten door koks werd geregeld. De medewerkers van het bedrijf zouden dan 

samen met een aantal vluchtelingen dineren en dansen. Dit initiatief kwam tot een goed eind omdat 

volgens de respondenten het initiatief goed was uitgedacht en er geluisterd werd naar het advies van het 

Leger des Heils qua organisatie. 

 

Maar ja, dat was een hele gerenommeerde advocaat die een hele vermogende achterban achter 

zich had, die met een heel goed plan kwam [INT6] 
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De vluchtelingen in de noodopvanglocatie Havenstraat zijn de afgelopen maanden goed 

opgevangen in de buurt; vele vrijwilligers hebben samen met maatschappelijke partners de 

vluchtelingen bijgestaan. Dankzij hun inzet is het verblijf van veel vluchtelingen een stuk 

aangenamer gemaakt [DOC5] 

 

Samengevat is samenwerking tijdens een crisissituatie is van groot belang. Organisaties hebben elkaar 

nodig en vullen elkaar aan. Wanneer organisaties elkaar kennen bevorderd dit de samenwerking tussen 

elkaar. 

 

Nee, zonder gaat het niet. Klopt, we hebben de coöperaties, de ontwikkelaars en alle andere 

partijen nodig[INT3] 

 

De Gemeente Amsterdam deed een analyse voor mogelijke samenwerkingspartners voor de noodopvang. 

Hierbij kozen ze bewust voor het Leger des Heils en HVO Querido, omdat het bekende partners waren en 

omdat de Gemeente Amsterdam vertrouwen had in hun plan bij de aanbesteding. Vooral het feit dat de 

organisaties elkaar al kenden zorgden voor een betere samenwerking. 

 Bij de noodopvang locaties werd er bewust gewerkt met wisselende teams die hielpen bij het 

alledaagse werk op de locaties. Dit heeft de samenwerking op de locaties soms stroef laten verlopen 

doordat er moeilijk afspraken gemaakt konden worden en er vaak mensen moesten worden ingewerkt. 

 De samenwerking met burgerinitiatieven was wisselend in positieve en negatieve zin. Veel 

burgers boden aan om te helpen waarbij goede initiatieven ontstonden. Maar ze moesten wel met een 

goed plan komen betreffende begroting en haalbaarheid.  

 

Crisiscommunicatie 
Tijdens het interviewen van respondenten bleek dat crisiscommunicatie net als crisismanagement 

verdeeld kan worden in deelconcepten. In dit hoofdstuk zal eerst communicatie tijdens crisissituaties 

behandeld worden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op welke wijze er gecommuniceerd wordt en hoe de 

communicatie gaat. Daarna zal er ingezoomd worden op de communicatie naar omwonenden waar een 

noodopvang geplaatst wordt en hoe de communicatie naar en met asielzoekers was. 

Tijdens een GRIP situatie wordt er in Nederland gebruik gemaakt van het programma LCMS dat 

staat voor Landelijk Crisis Management Systeem. Een respondent stelde dat bij LCMS niet gesproken werd 

van communicatie maar van informatiemanagement. LCMS wordt gebruikt om informatie te delen met 
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andere partijen in Nederland. Wanneer een partij dit op LCMS zet kan een andere partij het weer lezen 

en communiceren op tactisch niveau naar een belanghebbende partij om actie te ondernemen. Tijdens 

de vluchtelingencrisis in Amsterdam is er niet volgens GRIP gewerkt en dus dachten betrokkenen er niet 

bij na om LCMS te gebruiken. Een van de aanbevelingen uit [DOC11] was dat het programma toch gebruikt 

moest worden wanneer crisisteams actief zijn zonder in GRIP te zijn. 

 

Wij hebben het dan eerder over informatiemanagement. Dus alle acties die gecommuniceerd 

moeten worden met elkaar worden uitgezet. Daar heb je informatiemanagement systemen voor. 

Wij zijn aangehaakt bij LCMS dat is het Landelijk Crisis Management Systeem [INT9/10] 

 

Het starten van het informatiemanagementsysteem LCMS zodat de betrokken teams altijd op de 

hoogte zijn van de laatste stand van zaken [DOC11] 

 

Partijen die toegang hebben tot dit soort systemen zijn onder andere de brandweer, politie, GGD GHOR 

en gemeentes. De informatie die gedeeld wordt in dit systeem moet nog gecommuniceerd worden naar 

de organisaties die het uitvoeren. Deze communicatie gaat volgens een bepaalde structuur die in werking 

treedt wanneer crisis zich voordoet. Er is een top down communicatiestructuur waarbij, zoals kenmerkend 

bij een top down benadering, geen democratie aanwezig is. 

 

‘’Het is een vrij top down benadering, democratie is een mooi iets maar dat werkt niet tijdens 

calamiteiten. Dus dan is het ook gewoon: Een iemand is de baas, die geeft de opdrachten. Als er 

dan dingen moeten gebeuren, overleggen de burgemeester en ik en dan hoeven we niet naar  

naar de gemeenteraad. We hoeven ons geen zorgen te maken over budgetten en nemen gewoon 

actie. Bij formele rampen is dat nog sterker bepaald. Dan treedt artikel 10 van de gemeentewet 

in werking’’ [INT2] 

 

Dus dan wordt de communicatie veel directiever [INT6] 

 

Niet alleen bij de hulpdiensten is de communicatie top down. Ook bij de noodopvang locaties is de 

communicatie zo ingericht.  De Gemeente Amsterdam stelde de voorwaarden dat elke locatie geleid werd 

door HVO Querido of het Leger des Heils. 
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En de Havenstraat was 100% Leger des Heils, HVO Querido was 100% Flierbosdreef en de 

gemeente heeft gezegd dat het door één persoon gedaan moest worden. Twee kapiteins op 1 

schip werkt niet [INT5] 

 

Een andere oorzaak van de top down communicatie was volgens de respondenten de hoge werkdruk. Er 

was geen tijd om democratisch te beslissen wat wel en niet gedaan moest worden. Er waren te veel 

handelingen die gedaan moesten worden in een te korte tijdspanne. 

 

‘’Dus ik kan nu wel eens gaan zitten voor een mooie mail, maar dan is het gewoon ik wil dit 

hebben. En ga je mij dat geven, of niet? En als je mij het niet gaat geven moet ik op zoek naar 

iemand die het mij wel gaat geven. Dus hele korte lijnen waar ze normaal gesproken wat langer 

kunnen zijn ‘’[INT6] 

 

Ja, puur top down ja, haha. Naarmate de tijd vorderde was er gelegenheid om dat anders te doen. 

Maar zeker in het begin was het echt gewoon: Wij hebben hier de regie en jij moet luisteren [INT5] 

 

De top down communicatie kwam dus in elk echeleon van de organisaties voor. Zo ook  de leidinggevende 

van de noodopvanglocaties. Zij kregen opdracht om Jesse Klaver en Diederik Samson rond te leiden op de 

noodopvang locaties. 

 

Ik kreeg nu Diederik en om 3 uur zou Jesse Klaver komen. Dat had wel iets beter afgestemd 
mogen worden, want ik had het erg druk [INT5] 

 

 

In dit tweede onderdeel van crisiscommunicatie zal de nadruk liggen op communicatie naar omwonenden 

waar aan opvang voor vluchtelingen wordt gedaan. En aan de communicatie naar en met vluchtelingen 

in de opvang. 

 De Gemeente Amsterdam had besloten om transparant te zijn in hun aanpak voor de 

vluchtelingennoodopvang. Dit uitte ze door meteen informatie te verschaffen met behulp van 

persberichten of interviews.  

 

Maar wij hebben gezegd ‘’nee wij willen continu transparant zijn, wat gaan we doen en wat gaat 

er gebeuren’’ [INT1] 
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Maar voor mij geldt dan wanneer we ergens mee naar buiten gaan, dan moet er een persbericht 

gemaakt worden of gaan we een interview geven [INT1] 

 

Deze vorm van communicatie komt natuurlijk vanaf één kant en is heel globaal. Maar bewoners werden 

ook uitgenodigd om informatieavonden bij te wonen. Op deze bijeenkomsten was ruimte om vragen te 

stellen inzake het proces of om hun zorgen te uiten. Een bijzonder aspect van deze informatieavonden is 

dat de communicatie heel persoonlijk is gemaakt. De Gemeente Amsterdam werkte samen met het 

Kadaster om de namen van bewoners te verkrijgen. De persoonlijke brieven werden tegelijk uitgedeeld 

door een speciaal ingehuurd postbezorgingsbedrijf, zodat iedereen de informatie tegelijk had. 

 

Gaandeweg heeft dit zich zo ontvouwen en vanuit de burgermeester in overleg met het O&V, 

Openbare orde en Veiligheid. Die wilden graag dat de brieven op naam stonden [INT3] 

 

Tijdens de informatieavond is er gelegenheid om vragen te stellen, eventuele zorgen te uiten of 

meer informatie te verkrijgen over de plannen en het proces. Ook gaan wij graag met u in gesprek 

over hoe wij de asielzoekers een goed thuis kunnen bieden [DOC7] 

 

Dat kan via azc.nieuwwest@amsterdam.nl. U ontvangt deze brief op uw eigen naam [DOC8] 

 

Er waren ook informatieavonden die alleen informerend waren en waar geen ruimte voor inspraak van 

bewoners was. Hier is bewust voor gekozen, omdat de Gemeente Amsterdam haar belofte van 1500 

vluchtelingen wilde nakomen. De maatschappelijke impact werd zo laag mogelijk gehouden, net als met 

de vordering van de sporthallen. 

 

Het vestigen en de keuze voor een locatie voor een asielzoekerscentrum is uitgesloten van 

inspraak [DOC8] 

 

Op de noodopvanglocaties was communicatie met de vluchtelingen erg lastig. Syrische vluchtelingen zijn 

over het algemeen hoogopgeleid en spreken Engels. Maar vluchtelingen uit Eritrea zijn vaak analfabeet 

en spreken alleen Tigrinya. Om toch met deze mensen te communiceren kan een tolk en een 

mailto:azc.nieuwwest@amsterdam.nl
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tolkentelefoon worden ingezet. Het nadeel hiervan was de drukte.  Heel Nederland nam vluchtelingen op 

waardoor de lijnen vaak bezet waren. Om de taalbarrière toch te overkomen zijn er veel tolken ingehuurd. 

 

Tolken hebben we ook gehad. We kwamen er snel achter dat we die nodig hadden. We hebben 

echt tonnen aan tolken besteed. Dat was niet voor één taal maar voor meerdere talen [INT1] 

 

Met toeval kwamen medewerkers van de noodopvang er achter dat er beveiligers waren die de taal van 

de vluchtelingen spraken. Met behulp van de beveiligers werd er gecommuniceerd met vluchtelingen. 

 

Je zag dat er ook beveiligers waren die die taal spraken. Dus die beveiligers wisten weer heel veel 

van al die vluchtelingen. Zij kwamen vaak bij hun terecht. En de beveiligers konden weer aan ons 

doorgeven van ‘’er is daar en daar wat aan de hand’’ en dan moesten we daar even op letten 

[INT4] 

 

Ook vrijwilligers hadden een grote rol in de communicatie met de vluchtelingen. Het Leger des Heils mag 

vanwege haar religieuze achtergrond geen medewerkers aannemen die niet christelijk zijn. Maar 

vrijwilligers mogen elke afkomst hebben. Net als de beveiligers spraken allochtone vrijwilligers de taal van 

de vluchtelingen. 

 

Die communicatie was echt een eye opener voor mij. Ik dacht van ja, dat heb je nu met vrijwilligers 

die van allochtone afkomst zijn [INT4] 

 

Als de communicatie van het crisismanagement wordt samengevat, kan gesteld worden dat de standaard 

crisisstructuur top down was. Ook ervaarden leidinggevenden van de noodopvanglocaties dat dit het 

beste werkt tijdens een periode met een hoge werkdruk.  

 De rol van allochtone vrijwilligers en medewerkers kan grote bijdragen geven om de 

communicatie met vluchtelingen te bevorderen. Er moet breed gekeken worden naar oplossingen inzake 

communicatie in onbekende talen. 
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Praktijken van de vluchtelingen opvang/crisismanagement 
Tijdens het interviewen en de analyse van de interviews en documenten werd duidelijk dat de in kaart 

gebrachte praktijken verdeeld kunnen worden in twee groepen: praktijken buiten de noodopvang en 

praktijken binnen de noodopvang. De reden hiervoor is dat de er verschil zat in de praktijken die binnen 

en buiten de noodopvang werden uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om praktijken die gebruikt worden 

om een noodopvang te regelen te zien in Tabel 6. En praktijken die gebruikt worden om een noodopvang 

in stand te houden te zien in Tabel 7.  

 
Tabel 6 Praktijken buiten de noodopvang 

Uitvoerende partij Onderwerp Praktijk Reden 

Praktijken: 
crisismanagement 

   

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Als voorbereiding een lijst 
opstellen met gebouwen 
die gebruikt kunnen 
worden als noodopvang 
[INT2] 

Hierdoor is sneller een 
noodopvang locatie 
gevonden 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Sporthallen of 
bedrijfspanden voor 
noodopvang 
vorderen[INT9/10] 

Om vluchtelingen in op 
te vangen 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Weinig gebruikte 
sporthallen of 
bedrijfspanden gebruiken 
als noodopvang [INT9/10] 

Om de 
maatschappelijke 
impact laag te houden 
voor omwonenden 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Mobiele douches regelen 
voor vluchtelingen [INT4] 

Bedrijfspanden hadden 
niet genoeg douches 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Projectteam oprichten om 
fulltime met vluchtelingen 
opvang te werken 
[INT9/10] 

Er was geen GRIP dus 
crisismedewerkers 
konden niet hun 
normale functie laten 
vallen  

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Protocol voor 
noodopvang voor mensen 
ging in gang 

Veldbedden worden 
vanuit allerlei locaties 
gehaald 

 Gemeente Amsterdam Crisismanagement  Amsterdamse aanpak 
gemaakt zodat de 
vluchtelingen 
Amsterdammers werden 
[INT9/10] 

Een politiek statement 
maken 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Werkschema opstellen 
voor de werkdiensten bij 
noodopvang [INT9/10] 

Er waren drie 
werkdiensten en 6 
officiële 



Quicho de Horde  Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam 

42 
 

leidinggevende, er was 
dus een groot tekort 

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Noodopvang locaties 
kregen soorten 
vluchtelingen toegewezen 
(Mannen, gezinnen of 
kinderen) [INT4] 

Sommige locaties 
waren afgewezen om 
kinderen of gezinnen in 
op te vangen. 

Praktijken: 
samenwerking 

   

Gemeente Amsterdam Samenwerking Samenwerking met 
hulpdiensten gezocht 
voor inspecties [INT5] 

Bijvoorbeeld de 
brandweer en GGD 
voor veiligheid en 
hygiëne  

Gemeente Amsterdam Communicatie / 
samenwerking 

Situatie en handelingen in 
informatiesystemen 
zetten [INT9/10] 

Hierdoor hebben 
andere hulpdiensten 
een beeld van de 
situatie, beter voor 
samenwerking 

Gemeente Amsterdam Samenwerking Contractpartners maken 
die helpen in crisis 
situaties [INT9/10] 

Kunnen specialistische 
zorg of handelingen 
snel leveren 

Gemeente Amsterdam Samenwerking Samenwerking zoeken 
met organisaties die 
langdurige opvang kunnen 
leiden [INT9/10] 

Het Leger des Heils, 
HVO Querido en de 
Regenboog zijn hierin 
gespecialiseerd 

Gemeente Amsterdam Samenwerking De inrichting van de 
noodopvang werd 
georganiseerd door 
samenwerkingspartners 
van de Gemeente 
Amsterdam [INT5] 

De 
samenwerkingspartners 
hadden de juiste 
contacten en 
voorzieningen om de 
noodopvang in te 
richten 

Praktijken: 
communicatie 

   

Gemeente Amsterdam Communicatie Functie ‘’overzicht 
communicatie’’ creëren 
[INT3] 

Tijdens een GRIP 
situatie bestaat de 
functie maar niet 
buiten GRIP situaties 
om 

Gemeente Amsterdam Informatie delen  Website maken om 
informatie beschikbaar te 
stellen in het Nederlands 
en Engels[INT3] 

Effectief informatie 
delen met 
omwonenden en 
vluchtelingen 

Gemeente Amsterdam Communicatie 
naar 
omwonenden 

Met bijeenkomsten van 
omwonenden brieven 

Alleen betrokken 
mensen kunnen hun 
mening delen, niet 
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rondsturen op naam 
[INT3] 

mensen die onrust 
willen zaaien. 

Gemeente Amsterdam Communicatie 
naar 
omwonenden 

Postbezorgers inhuren om 
bijeenkomst brieven 
tegelijk te versturen 
[INT3] 

Iedereen moest de 
informatie tegelijk 
hebben om speculatie 
en onrust te beperken 

Gemeente Amsterdam Communicatie Formulier met 
kernboodschappen 
opstellen [INT3] 

Eenduidigheid  in de 
antwoorden creëren 
om verwarring te 
voorkomen 

Gemeente Amsterdam Communicatie Communicatie een grote 
rol gegeven in de crisis 
[INT1] 

Om te communiceren 
naar de omwonenden 
en onrust te beperken 

 
 

 

Tabel 7 Praktijken in de noodopvang 

Uitvoerende partij Onderwerp Praktijk Reden 

Praktijken opvang: 
crisismanagement 

   

Gemeente Amsterdam Crisismanagement Het uitwisselen van 
vluchtelingen tussen 
verschillende noodopvang 
[INT 7/8] 

Om de veiligheid van 
een vluchteling te 
waarborgen, in geval 
van problemen 

Leger des Heils Crisismanagement Regelde procedures 
werden al uitgevoerd op 
de noodopvang locaties 
[INT9/10] 

Vluchtelingen waren 
dan al geregistreerd en 
konden een AZC in gaan 

Leger des Heils Crisismanagement Alle LHBT(lesbian, gay, 
bisexual, transgender) zijn 
bij elkaar gezet [INT4] 

Voor hun veiligheid, 
sommige vluchtelingen 
waren niet tolerant 

Leger des Heils Crisismanagement Monitoren van de 
hoeveelheid aan 
levensmiddelen [INT5] 

Tekorten of 
levensmiddelen over 
datum was niet 
hygiënisch 

Leger des Heils Crisismanagement Meerdere cateraars 
regelen voor 
vluchtelingen 

Één cateraar had niet 
voldoende capaciteit 
voor de hoeveelheid 
aan vluchtelingen 

Leger des Heils Crisismanagement Het buitenhouden van 
mensen met slechte 
bedoelingen voor 
vluchtelingen [INT6] 

Er waren salafisten of 
mensen die misbruik 
wilde maken van de 
vluchtelingen 

Praktijken opvang: 
samenwerking 
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Leger des Heils Communicatie 
/ samenwerking 

Overlegstructuur voor 
overdracht van 
werkdienst vaststellen 
[INT6] 

De situatie uitleggen 
zodat de volgende 
werkdienst hierop kan 
inspelen 

Leger des Heils Samenwerking Samenwerken met de 
GGD betreft hygiëne en 
zorg[INT5] 

GGD is hierin 
gespecialiseerd en de 
juiste kennis hiervoor 

Leger des Heils Samenwerking Samenwerking met 
verschillende vrijwilligers 
werd beëindigd [INT4] 

Betreffende vrijwilligers 
raakten te veel 
betrokken bij de 
vluchtelingen en gingen 
praktijken uitvoeren die 
niet mochten 

Leger des Heils Samenwerking Samenwerking zoeken 
met een cateraar [INT5] 

Een vaste cateraar kan 
zich voorbereiden op 
de grote hoeveelheid 
aan bestellingen 

Leger des Heils Samenwerking Activiteiten organiseren 
met vrijwilligers [INT7/8] 

Activiteiten werden 
ingezet om de rust in 
de noodopvang te 
bewaren 

Praktijken opvang: 
communicatie 

   

Leger des Heils Communicatie Half uur voordat een 
activiteit begint, iedereen 
vragen om wel of niet te 
gaan [INT4] 

Inschrijven op een 
formulier werkte niet 
als afspraak bij de 
vluchtelingen 

Leger des Heils Communicatie Allochtone vrijwilligers en 
beveiligers inzetten als 
tolk [INT4] 

Zij kunnen 
communiceren met de 
vluchtelingen in hun 
eigen taal  

Leger des Heils Communicatie Instructiebladeren 
ophangen voor 
vluchtelingen [INT5] 

Duidelijke eenduidige 
communicatie naar 
vluchtelingen 

Leger des Heils Communicatie Whatsappgroep oprichten 
voor medewerkers [INT5] 

Makkelijk en snel 
informatiedelen en 
communiceren 

Gemeente Amsterdam Communicatie  Tolken huren [INT7/8] Communicatie met 
vluchtelingen creëren 

Gemeente Amsterdam Communicatie Wifi aanleggen in de 
noodopvang locaties 

Wifi was cruciaal om te 
mailen 
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Conclusie 
In de conclusie worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd die verzameld zijn tijdens het 

onderzoek om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Hierin wordt de hoofdvraag beantwoord en ter 

ondersteuning  zullen de deelvragen daarna worden behandeld. 

 

Hoe wordt de vluchtelingencrisis gemanaged in de Gemeente Amsterdam? 

De Gemeente Amsterdam heeft de vluchtelingencrisis niet als crisis beschouwd maar hebben wel volgens 

crisisprotocol gewerkt. Ze hebben de eerste golf aan vluchtelingen opgevangen in hiervoor speciaal 

gevorderde sporthallen, die het minst maatschappelijke impact hadden.  

 Daarna heeft de Gemeente Amsterdam verschillende panden gehuurd om de vluchtelingen voor 

een langere tijd in op te vangen. De Gemeente Amsterdam kon de leiding van de noodopvanglocaties niet 

zelf leiden. Hiervoor is samenwerking gezocht met hulporganisaties. 

 

Wat voor betekenis wordt er door betrokkenen gegeven aan de vluchtelingencrisis? 

Vanuit de Gemeente Amsterdam is de vluchtelingencrisis in Amsterdam niet officieel bestempeld als crisis 

/ GRIP. Doordat er niet op multidisciplinair niveau hoefde te worden samengewerkt ging de organisatie 

niet in GRIP. Een deel van de medewerkers interpreteerden het wel als crisis en een deel niet. De 

medewerkers die het niet als crisis ervaarden, interpreteerden de crisis juist als iets positiefs en niet als 

iets wat negatief is.  

 De respondenten die het wel als een crisis hebben ervaren benoemde verschillende criteria 

waaraan een crisis in hun ogen aan moet voldoen. De criteria die zij benoemden waren: Tijd, snel handelen 

en de onverwachtheid. In deze drie criteria komt niet het belangrijkste criterium voor een GRIP situatie 

voor: Samenwerking. Die criteria was voor de respondenten maatgevend om een situatie als crisis te 

interpreteren. Ondanks dat het volgens respondenten als crisis werd beschouwd zeiden ze wel dat 

Amsterdam meer vluchtelingen had kunnen opnemen als dat had gemoeten. 

 

Hoe is de vluchtelingenopvang in Amsterdam georganiseerd? 

De vluchtelingenopvang in Amsterdam is georganiseerd vanuit de Gemeente Amsterdam. De Gemeente 

Amsterdam heeft op aanvraag van de COA vluchtelingen opgevangen mits ze het zelf mochten 

organiseren. Dit werd de Amsterdamse aanpak genoemd. Hiervoor is de afdeling Publieke Zorg van de 

Gemeente Amsterdam ingeschakeld. Zij hebben de samenwerking gezocht met het Leger des Heils en 

HVO Querido en aan hun de leiding van de noodopvanglocaties uitbesteed. De afdeling Publieke Zorg 
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heeft in Amsterdam een speciaal projectteam opgericht die werkte vanuit een actiecentrum. Dit was 

nodig omdat ze met crisisstructuren werkten, maar officieel niet in GRIP waren. De GRIP protocollen zijn 

ingesteld op kortdurende crises. De vluchtelingencrisis was langdurig en hierdoor waren er niet genoeg 

hard piketdiensten. Dit leverde extra werkdruk op bij de Gemeente Amsterdam want de ambtenaren die 

voor hard piket werden ingeroosterd waren niet vrijgemaakt van hun normale functies. Dit gebeurt bij 

een GRIP situatie wel. 

Het Leger des Heils en HVO Querido hebben de leiding van de noodopvang locaties na twee weken 

overgenomen van het projectteam. Onder de leiding van het Leger des Heils is er binnen de noodopvang 

veel gecommuniceerd met vluchtelingen. Er zijn procedures voor aanmelding bij een AZC uitgevoerd op 

de noodopvang om de doorstroom naar een AZC te versnellen. Het Leger des Heils regelde de eerste 

levensbehoefte voor de vluchtelingen waaronder levensmiddelen. Hygiëne en zorg werd in samenwerking 

met de GGD gedaan.  

Maar ook buiten de noodopvang speelde het Leger des Heils een grote rol doordat er veel 

samenwerkingen met burgerinitiatieven zijn aangegaan. Met behulp van deze initiatieven konden vele 

activiteiten voor vluchtelingen worden georganiseerd en konden de vluchtelingen worden gebonden aan 

de stad Amsterdam. Het creëren van verbondenheid met de stad was één van de doelstellingen die de 

Gemeente Amsterdam met de Amsterdamse aanpak wilde creëren.  

 

Wat voor praktijken worden er gebruikt om de opvang voor vluchtelingen te managen? 

De praktijken die zijn uitgevoerd om vluchtelingenopvang te managen zijn in dit onderzoek te verdelen in 

twee soorten, praktijken buiten de opvang in Tabel 6 en praktijken binnen de opvang in Tabel 7. De 

praktijken buiten de opvang zijn voornamelijk gerealiseerd door de Gemeente Amsterdam. Hieronder 

vallen: Verantwoordelijkheid nemen voor de vluchtelingenopvang, het zoeken van noodopvanglocaties, 

het zoeken van samenwerking met opvangorganisaties en het communiceren met omwonenden. 

 De praktijken die binnen de opvang zijn gerealiseerd zijn voornamelijk door het Leger des Heils 

gedaan. Ze zochten samenwerking met verschillende cateraars voor voedsel, beschermden vluchtelingen 

tegen zichzelf en mensen van buiten de noodopvang en gaven samen met de GGD medische zorg. Ook de 

samenwerking met de burgerinitiatieven werden gemanaged door medewerkers van het Leger des Heils. 
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Discussie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten vergeleken met de theorie uit het theoretische kader. Er wordt 

gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de werkelijkheid en de theorie. Ook wordt de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie aan de bevindingen gelinkt. Voor dit hoofdstuk is de 

structuur van het theoretisch kader aangehouden. 

 

Crisis 

In dit deelhoofdstuk zijn de definities van crisis vanuit de theorie, Gemeente Amsterdam en het Leger des 

Heils met elkaar vergeleken. Dit wordt gedaan door de criteria waar een crisissituatie aan moet voldoen 

tegen elkaar uit te zetten. En aan het einde is een deel van de wetenschappelijke relevantie gekoppeld 

aan de bevindingen. 

Bij de vluchtelingencrisis in Amsterdam lag de nadruk op de vluchtelingennoodopvang die door 

de Gemeente Amsterdam geregeld werd. Doordat de Gemeente Amsterdam de verantwoordelijkheid op 

zich nam werd de crisis betrokken op hun organisatie. Zo werd de vluchtelingencrisis voor Europa een 

organisationele crisis voor Amsterdam. 

Maar niet iedereen interpreteerden de vluchtelingencrisis als een crisis. Theoretisch interpreteert 

de Gemeente Amsterdam een crisissituatie als er samenwerking nodig is op multidisciplinair niveau, GRIP. 

De situatie is door de Gemeente Amsterdam niet als GRIP bestempeld, waardoor zij het geen crisis 

noemen. Maar vanuit de resultaten kon opgemaakt worden dat sommige medewerkers van de Gemeente 

Amsterdam de vluchtelingencrisis alsnog als een crisis hadden ervaren. Wanneer dit vergeleken wordt 

met de theorie, die is aangehouden om een crisis te bekijken, komt dit deels overeen:  

‘’Een organisationele crisis heeft een kleine kans van voorkomen, maar een grote impact. Waarbij 

de kernactiviteiten van een organisatie worden bedreigd en er snel gehandeld moet worden om 

een negatief resultaat in te perken of te voorkomen’’. 

Respondenten stelden dat een crisis bestond uit :Tijd, snel handelen en de onverwachtheid. Tijdens een 

crisis wordt van beide perspectieven gesteld dat er snel gehandeld moet worden. De theorie stelt dat dit 

gedaan wordt om een negatief resultaat te beperken of om het te voorkomen. Vanuit de respondenten 

kwam naar voren dat tijd belangrijk was omdat er veel te doen was in een te korte tijd.  Ook kon een 

kleine kans van voorkomen en onverwachtheid met elkaar gelinkt worden. Doordat je een situatie inschat 

als een kleine kans van voorkomen, komt het onverwachts als hij zich toch voordoet. De criteria voor een 

crisis verschillen ook op andere vlakken van elkaar zoals het bedreigen van kernactiviteiten van een 
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organisatie en een grote impact hebben. Opvallend genoeg werd samenwerking niet genoemd door de 

theorie en een aantal respondenten. Aangezien dit het belangrijkste criterium is in de definitie van een 

crisis voor GRIP situaties. Zeker omdat de Gemeente Amsterdam het niet als crisis interpreteerde maar 

wel volgens een crisisstructuur heeft behandeld. 

 In de wetenschappelijke relevantie geven James, Wooten en Dushek (2011) aan dat crises 

positiever bekeken moeten worden in de theorie. In dit onderzoek kwam duidelijk naar voren hoe er naar 

crises gekeken werd. Er waren respondenten die interpreteerden crises niet als iets negatiefs maar zagen 

het als iets positiefs. Vanuit het objectieve perspectief van een onderzoeker zie ik dat de respondenten 

die de vluchtelingencrisis als crisis hebben beschouwd dit misschien hebben verward met stress. De crisis 

ligt bij het COA en de Gemeente Amsterdam met hulporganisaties probeerden het COA bij hun crisis bij 

te staan maar zaten zelf niet in een crisissituatie. 

 

Crisismanagement 

Voor crisismanagement worden de verschillende fases van een crisis beschreven met de nadruk op de 

eerste twee. In deze twee fases worden protocollen besproken en wordt geëindigd met de verwachting 

van het onderzoek. 

Crisismanagement werd vanuit de theorie verdeeld in drie fases: Voorafgaand aan de crisis, 

tijdens de crisis en na de crisis. In dit onderzoek is voornamelijk over de eerde twee fases geschreven, de 

voorbereiding en tijdens de crisis. Volgens Kazemi en Smith (2013, 1990) moet als voorbereiding op een 

crisis een inschatting gemaakt worden over mogelijke crises en hoe die voorkomen of beheerst kunnen 

worden. De Gemeente Amsterdam heeft protocollen gemaakt voor het opvangen van mensen in de 

voorbereidende fase van een crisis. Ook zijn er afdelingen, zoals de Publieke Zorg binnen de Gemeente 

Amsterdam, die in theorie alleen bestaan als er crisis is. Diezelfde afdeling houdt zich bezig met het 

opstellen van protocollen voor crisissituaties en verzorgt trainingen voor de ambtenaren van de 

Gemeente Amsterdam.   

 De protocollen die bedacht waren voor de crisis zijn tijdens deze crisis ook daadwerkelijk gebruikt. 

De  manier van crisismanagement volgens Gemeente Amsterdam komt overeen met de theorie die 

beschreven wordt door Kazemi en Smith (2013, 1990). Ook de samenwerking die de Gemeente 

Amsterdam heeft gezocht met andere partijen en de manier van communiceren komt overeen met 

theorie Kazemi, Coombs en Smith (2013, 2007, 1990). De Gemeente Amsterdam heeft samenwerking 

gezocht met externe partijen en dat komt overeen met wat Pearson en Clair (1998) benadrukken in hun 
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visie op crisismanagement. Ook is er veel aandacht besteedt aan de communicatie naar de media en met 

omwonenden. Hiervoor wordt meer verteld in de volgende twee alinea’s.  

 De verwachting van dit onderzoek was dat de Gemeente Amsterdam veel rekening moest houden 

met de joodse gemeenschap in stadsdeel Zuid. Tijdens de interviews en in de documenten is niet specifiek 

naar voren gekomen dat hier extra rekening mee is gehouden. Wel is getracht de maatschappelijke impact 

zo laag mogelijk te houden voor omwonenden bij de noodopvang. Dit kwam naar voren in de interviews 

omdat er bepaalde sporthallen bewust niet zijn gebruikt om de eerste golf aan vluchtelingen op te vangen,  

vanwege de grote maatschappelijke impact. 

 

 Samenwerking 

Bij samenwerking wordt besproken waarom er wordt samengewerkt en wat heeft de samenwerking 

bevordert.   

Samenwerking in tijden van crisis werd door veel onderzoekers benadrukt als erg belangrijk 

onderdeel van crisismanagement. De Gemeente Amsterdam bevestigt dit niet alleen in hun visie, maar 

ook met hun acties bij crises. Samenwerking was zoals eerder gezegd een belangrijk criterium om een 

situatie als crisis / GRIP te interpreteren. In hun acties laat de Gemeente Amsterdam zien dat 

samenwerking belangrijk is door samenwerking aan te gaan met hulporganisaties zoals het Leger des Heils 

en HVO Querido. De Gemeente Amsterdam stelde dat zij niet de kennis en de mensen hadden om de 

opvang voor vluchtelingen te regelen en hebben dit daarom uitbesteed. Dit komt overeen met het 

onderzoek van Huxham en Vangen (1996) waarin staat dat sommige crises zo complex zijn dat ze niet 

door één enkele organisatie kunnen worden opgelost. Vanuit de theorie van Scholtens (2008) komt voort 

dat een betere samenwerking in de voorbereidende fase zorgt voor een betere samenwerking tijdens de 

crisis. De Gemeente Amsterdam heeft niet alleen protocollen klaar liggen zoals in de bovenstaande alinea 

is uitgelicht maar hebben ook crisiscontractpartners zoals het Rode Kruis. In de voorbereidende fase is 

het Rode Kruis benaderd om de zorg bij noodopvang op zich te nemen. Het feit dat de hulporganisaties al 

bekend waren met de Gemeente Amsterdam heeft ook bijgedragen aan een betere samenwerking. 

Hierdoor konden de organisaties gemakkelijker de juiste mensen vinden waardoor er beter samengewerkt 

kon worden. 

 Het grensoverschrijdende van een crisis eindigde niet bij officiële organisaties. Ook 

burgerinitiatieven hebben bijgedragen aan de noodopvang. Met name de samenwerking van 

burgerinitiatieven met het Leger des Heils en HVO Querido heeft geleid tot veel activiteiten voor 

vluchtelingen. 
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 Crisiscommunicatie 

Communicatie was een breed begrip en wordt besproken op hoeveelheid aan interactie, welke mediums 

er gebruikt worden, waarom bepaalde manieren van communicatie toegepast zijn. Hierna wordt 

beschreven hoe de wetenschappelijke relevantie belangrijk is voor de maatschappelijke relevantie. 

Volgens het onderzoek van Pearson en Clair (1998) is communicatie essentieel bij het coördineren 

van een crisis. De coördinatie van de noodopvang is de eerste twee weken door het projectteam 

vluchtelingenopvang gedaan vanuit een actiecentrum. Ook hebben zij veel contact gehad met de 

beheerders van de noodopvanglocaties. Elke dag werd er gebeld of is er langsgegaan om vast te stellen  

hoe de zaken ervoor stonden. Dit komt overeen met wat Koning et al. (2012) benoemen in hun onderzoek 

benoemen: Veel interactie is een vereiste tijdens een crisis. 

 Om verwarring te voorkomen en een eenduidige boodschap uit te dragen is er vanuit de 

Gemeente Amsterdam een lijst opgesteld met antwoorden voor bepaalde vragen vanuit de media of 

omwonenden. Uit de respondenten en documenten in dit onderzoek is niet expliciet naar voren gekomen 

dat één persoon alle woordvoering deed. Dit wordt wel benoemd als belangrijke communicatiestrategie 

door Coombs en Small (2014, 1991). Wel is er een website gecreëerd, speciaal voor de omwonenden en 

vluchtelingen, om informatie te delen zoals Taylor en Kent (2007) adviseren. Schultz et al. (2011) stellen 

dat een website onpersoonlijk en afstandelijk is. Vanuit de Gemeente Amsterdam zijn ook brieven op 

naam gestuurd naar de omwonenden van noodopvanglocaties. Hierbij zijn postbezorgers ingehuurd die 

alle brieven tegelijkertijd hebben rondgebracht zodat iedereen de informatie rond hetzelfde tijdstip had. 

Deze methode past bij de theorie van Steelman en McCaffrey(2013) die timing, precisie en 

nauwkeurigheid benadrukken bij communicatie. 

 Het snel handelen waar Koning et al.  (2012) en Pearson en Clair (1998) in hun theorie over 

schrijven wordt uitgevoerd door middel van top down communicatie. Uit het onderzoek bleek dat er geen 

tijd was voor democratie tijdens een crisis. Op zo’n moment wordt er één leider aangewezen en die geeft 

opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Dit vond plaats op bestuurlijk niveau binnen de Gemeente 

Amsterdam maar werd ook uitgevoerd op de noodopvanglocaties. 

 

De wetenschappelijke en maatschappelijk relevantie zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is Jesse Klaver 

van mening dat het voorgestelde asielbeleid voor zijn partij en achterban niet voldoende was om deel te 

nemen aan het te vormen kabinet. In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken hoe vluchtelingenopvang 

gemanaged kan worden met behulp van theorie. Maar wordt ook beschouwd welke praktijken hiervoor 
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gebruikt worden waardoor het tastbaar is en er feiten ontstaan. Dit wordt ondersteund vanuit de 

wetenschappelijke relevantie waar werd gesteld dat niet alleen het verschepen van vluchtelingen naar 

Europa maar ook het juiste ontvangst op locatie nodig is (Carrera, Gros en Guild, 2015).  
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Beperkingen 
In dit onderzoek zijn geen interviews met  HVO Querido en het COA gedaan. HVO Querido liet helaas via 

een woordvoerder weten dat alle werknemers die meegewerkt hadden aan de noodopvang in Amsterdam 

niet te benaderen waren. Als reden werd gegeven dat de vluchtelingencrisis te lang geleden heeft 

plaatsgevonden en dat de medewerkers nu weer druk waren met andere projecten. Dit is erg jammer 

voor het onderzoek omdat het Leger des Heils en HVO Querido twee verschillende bedrijfsculturen 

hebben volgens respondenten. Het Leger des Heils staat meer aan de mensen kant en regels komen later. 

Terwijl HVO Querido blijkbaar strakker is ingericht qua regels en zich meer aan protocollen vasthouden. 

Juist in deze periode was het nuttig geweest om HVO Querido te interviewen en hun protocollen op te 

vragen om te zien hoe zij de opvang manageden. Dit zou inzicht geven in de werkwijze van HVO Querido 

conform protocollen en draaiboeken die bij het Leger des Heils niet aanwezig waren voor zo’n 

grootschalige opvang. De eerste aanbeveling voor verder onderzoek zal dan ook zijn om ook medewerkers 

van HVO Querido te interviewen om inzicht te krijgen in hun manier van werken bij vluchtelingen opvang. 

 Daarnaast was het ook goed geweest om medewerkers van het COA te interviewen. De COA blijkt 

zeer gerichte protocollen te hebben betreft vluchtelingen noodopvang en zijn er op gebrand om die te 

volgen. Dit  had een mooie aanvulling kunnen zijn op de protocollen die gemaakt zijn in de evaluatie die 

verzameld zijn voor dit onderzoek. Helaas was de mogelijkheid tot een interview pas in een later stadium 

mogelijk waardoor het niet meer in de planning van dit onderzoek past. De tweede aanbeveling voor 

verder onderzoek zal dan ook zijn om medewerkers van de COA te interviewen en hun protocollen naast 

de protocollen van het Leger des Heils en HVO Querido te leggen om te zien wat voor verschillen en 

overeenkomsten er zijn. 
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Bijlages 

Standaard interview vragen 
Persoonlijk: 

• Mag ik een geluidsopname maken van dit interview? 

• Wat is uw functie? Kunt u die omschrijven? 

• Van welke afdeling maakt u deel uit? 

• Werkt u al lang in de huidige sector? 

• Heeft u een hoge werkdruk ervaren ten tijde van vluchtelingen opvang? 

Crisis management 

• Had de gemeente Amsterdam zich voorbereid om vluchtelingen op te vangen? 

• Hoe hebben jullie de vluchtelingen opgevangen? 

• Kunnen de praktijken van de gemeente Amsterdam om vluchtelingen op te vangen ook in andere 

gemeentes in Nederland gebruikt worden? 

• Zouden de gebruikte praktijken in de toekomst bij in een soortgelijke situatie bruikbaar zijn? 

Samenwerking 

• Werkte de gemeente Amsterdam met meerdere instanties of organisaties samen om vluchtelingen 

opvang te realiseren? 

• Heeft de gemeente instanties of organisaties afgewezen om samen te werken aan de vluchtelingen 

opvang? 

• Heeft wel/niet samenwerken de wijze van vluchtelingen opvang beïnvloedt? 

• Werken dezelfde personen van vluchtelingen opvang ook aan de hulp voor statushouders? 

Communicatie 

• Hoe wordt er gecommuniceerd ten tijde van de vluchtelingen opvang? (telefoon, mail of in persoon) 

• Hoe was de communicatie met andere organisaties waarmee is samengewerkt? 

• Hoe was de communicatie in vergelijking met andere werkzaamheden binnen de gemeente 

Amsterdam? 

Betekenisgeving 

• Wat was de rol van de Gemeente tijdens de vluchtelingen stroom? 

• Hebben jullie de toestroom van vluchtelingen als crisis ervaren? 

• Wanneer bestempelen jullie iets als een crisis of groot probleem? 
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Wethouder interview vragen 
• Mag ik een geluidsopname maken van dit interview? 

• Heeft u de toestroom van vluchtelingen als crisis ervaren? Zo ja, wie bepaalt dat? 

• Welke rol speelde u voor het opvangen van vluchtelingen? 

• Had de gemeente Amsterdam zich voorbereid om vluchtelingen op te vangen? 

• Hoe hebben jullie de vluchtelingen opgevangen? 

• Kunnen de praktijken van de gemeente Amsterdam om vluchtelingen op te vangen ook in andere 

gemeentes in Nederland gebruikt worden? 

• Wat zou u anders doen wanneer er weer zo’n grote hoeveelheid aan vluchtelingen moet worden 

opgevangen? 

Crisismanager interview vragen 
• Mag ik een geluidsopname maken van dit interview? 

• Wat is uw functie? Kunt u die omschrijven? 

• Van welke afdeling maakt u deel uit? 

• Werkt u al lang in de huidige sector? 

• Hoe bent u betrokken geraakt bij de vluchtelingen opvang? 

• Heeft u een hoge werkdruk ervaren ten tijde van vluchtelingen opvang? 

 

• Wie bedenkt er zo’n plan of protocol?  

• Wanneer bestempelen jullie iets als een crisis of groot probleem? 

• Is er crisis plan of protocol gemaakt voor grootschalige opvang? 

• Hebben jullie de toestroom van vluchtelingen als crisis ervaren? 

• Moet een plan of protocol nageleefd worden? 

• Tot op welk hoogte kan men zich voorbereiden op een crisis 

 

• Zijn er leidende organisaties voor de samenwerking tijdens crises? 

• Zijn er speciale communicatieplannen/middelen voor een crisis? 

• Bent u betrokken bij de evaluatie tijdens of na de vluchtelingen opvang? 

 

 


