
1           

 

Leerevaluatie Vitens: afhandeling  
calamiteit locatie Tankenberg 
 
 
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 
20 Januari 2022 – Versie 1.0 



Inhoudsopgave 
 
 
Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 1 

 
1 Aanleiding en aanpak ......................................................................................................... 2 
1.1 Aanleiding leerevaluatie ........................................................................................................ 2 
1.2  Doel en scope ....................................................................................................................... 2 
1.3  Aanpak .................................................................................................................................. 2 
1.4  Leeswijzer ............................................................................................................................. 2 

 
2 Kritieke momenten en kritieke besluiten .......................................................................... 3 

 
3  Observaties per thema ....................................................................................................... 4 
3.1 Crisismanagement ................................................................................................................ 4 
3.2 Crisisaanpak/werking crisisteams ......................................................................................... 6 
3.3 Samenwerking met partners ................................................................................................. 7 
3.4 Communicatie ....................................................................................................................... 9 
3.5 Informatievoorziening .......................................................................................................... 10 
3.6 Nafase ................................................................................................................................. 11 

 
4  Overkoepelende observaties ........................................................................................... 12 
4.1 Observaties leerpunten eerdere evaluaties ........................................................................ 12 
4.2 Overkoepelend beeld .......................................................................................................... 12 
4.3  Aanbevelingen .................................................................................................................... 14 

 
Bijlage 1 Afkortingenlijst .................................................................................................................. 16 
Bijlage 2  Respondenten ................................................................................................................... 17 
 

 

 

 

  



2           

 

 

1 Aanleiding en aanpak 

1.1 Aanleiding leerevaluatie 

Drinkwaterbedrijf Vitens treft tijdens reguliere controles van het drinkwater op dinsdag 31 augustus 
een lichte verontreiniging met E. coli aan in het leidingnetwerk, omgeving locatie Tankenberg. Omdat 
Vitens geen risico wil nemen met de gezondheid van haar klanten is er een kookadvies afgegeven 
vanaf 2 september 2021 voor drinkwater dat gebruikt wordt voor consumptie. Het gaat om circa 26.000 
klanten in delen van de gemeenten Oldenzaal, Losser en omgeving. Ook bedrijven/organisaties die 
drinkwater in hun productieproces gebruiken krijgen het advies om te koken. Later laten de metingen 
ook Enterococcen zien. Vitens heeft haar calamiteiten/crisisorganisatie geactiveerd van 2 september 
tot circa 22 september.  
 
Vitens wil leren van haar inzet en opgedane ervaringen en de leerpunten borgen in de reguliere en 
crisisorganisatie. Zij heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) gevraagd 
de leerevaluatie uit te voeren en aanbevelingen te formuleren. Daarnaast wordt een technische 
evaluatie uitgevoerd door Vitens zelf. COT heeft hier geen toegang toe en het is geen onderdeel van 
deze leerevaluatie. 

1.2  Doel en scope  

Het doel van de leerevaluatie is het identificeren en vastleggen van leerpunten van de inzet van Vitens 
voor deze casus. 
In deze leerevaluatie komen de volgende onderwerpen aan bod: 
- Kritieke momenten en besluiten;  
- Overzicht betrokkenen; 
- Het (interne) opschalingsproces en de mate waarin organisatieonderdelen tijdig zijn betrokken; 
- Afstemmen en informeren externe ketenpartners (zoals gemeente en Veiligheidsregio); 
- De strategische uitdagingen en dilemma’s in de respons; 
- Interne en externe (crisis) communicatie; 
- Informatiemanagement intern (en gebruik app). 
 
Op basis van deze onderdelen rapporteren we de belangrijkste lessen voor het crisismanagement van 
Vitens en voor de samenwerking met veiligheidspartners. 

1.3  Aanpak 

Voor de input hebben we interviews gehouden onder alle leden van de crisisorganisatie van Vitens en 
diverse externe partijen zoals de gemeente Oldenzaal, Veiligheidsregio Twente en diverse 
grootafnemers (bedrijven foodindustrie, zorginstellingen, ziekenhuis). In totaal vonden 22 
(groeps)interviews plaats. In de interviews stonden de eerdergenoemde thema’s centraal.  
 
De uitkomsten van de interviews zijn aangevuld met de opbrengsten van een interne en externe 
leertafel. De interne leertafel vond plaats met vertegenwoordigers van de verschillende 
rollen/disciplines binnen Vitens. De externe leertafel vond plaats met vertegenwoordigers van de 
gemeente, de Veiligheidsregio en Vitens.  
 
De belangrijkste uitkomsten van alle gesprekken en leertafels hebben we samengevoegd in deze 
rapportage en aangevuld met onze observaties. 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 hebben wij een beknopte tijdlijn opgenomen met de kritieke momenten en besluiten van 
deze crisis. Onze observaties per thema hierover geven we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 geven we 
een overkoepelend beeld, reflecterend op de inzet. En gaan we in op de gesignaleerde leerpunten en 
aanbevelingen. In de rapportage worden afbeeldingen getoond. De rechten van deze afbeeldingen 
zijn voorbehouden aan Vitens. 
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2 Kritieke momenten en kritieke besluiten 
Dit hoofdstuk geeft een beknopte tijdlijn weer van de gebeurtenissen tijdens de crisis. Hierin komen 
de belangrijkste activiteiten, momenten en besluiten aan bod. De tijdlijn richt zich op de activiteiten van 
Vitens, aangevuld met activiteiten bij samenwerkingspartners. Rollen en teamnamen zijn gekoppeld 
aan Vitens, tenzij anders benoemd.  
 

Datum Tijdstip Kritieke momenten en besluiten 

Di. 31 augustus 15:01u E. Coli aangetoond in reservoir met eerste meting, verdere metingen volgen.  

Do. 2 september 13:00u De Operationeel Leider (OL) vanuit Vitens geeft kookadvies af voor 
Bergentheimweg. Vitens zet communicatie-acties klaar voor eventueel 
breder kookadvies 

 17:30u Uitkomsten verdere metingen bekend. Enterococcen en E. Coli bacteriën in 
water. OL besluit geen breder kookadvies af te geven. 

 18:30u De Beleidswacht (BW) neemt het besluit tot kookadvies voor 26.000 
klanten. Dit gebeurt na overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT), waar ILT stelling neemt en opdracht geeft tot kookadvies.  

 20:30u Opschaling naar fase 3 (Operationeel Team (OT) Vitens + BW en 
woordvoerder). Het Beleidsteam (BT) wordt niet geactiveerd. 

 20:30u Persbericht website Vitens: kleine hoeveelheid bacteriën aangetroffen, 
kookadvies van drie minuten voor Oldenzaal e.o. 

 >20:30u Veiligheidsregio wordt niet bereikt door een verkeerd nummer. 
Burgemeester/gemeente Oldenzaal zijn pas geïnformeerd nadat 
maatschappij en media al op de hoogte zijn.  

Vr. 3 september  Persbericht website Vitens: kookadvies blijft tot 7 september van kracht. 

  Veiligheidsregio en gemeente Oldenzaal maken een impact- en 
opschalingsinschatting en besluiten met een klein ’crisisteam’ van de 
gemeente verder te gaan. De OL vanuit Vitens sluit vanaf dan digitaal aan 
bij overleggen van de gemeente. 

  Uitdelen servicewater op basis van prioriteitenlijst gemeente. 

Zo. 5 september 17:45u OT besluit tot handhaven kookadvies. 

Ma. 6 september 14:16u Communicatie website Vitens en Twitter: kookadvies blijft van kracht 

 16:26u BW informeert burgemeester Oldenzaal over verlengen kookadvies  

 20:00u Externe en interne communicatie: verlengen kookadvies t/m 9 september. 

Wo. 8 september 16:45u BW informeert burgemeester Oldenzaal over verlengen kookadvies.  

Do. 9 september 12:00u Externe (mail en online) en interne communicatie: verlengen kookadvies t/m 
11 september. 

Vr. 10 september 09:15u Coördinatiewacht Netbeheer en Levering (CW N&L) besluit n.a.v. resultaten 
van de bemonstering niet te chloreren (desinfecteren door middel van 
chloorhoudend desinfectiemiddel). 

 16:00u Externe (mail en online) en interne communicatie: opheffen kookadvies. 

 16:23u BW besluit af te schalen naar fase 0. 

Ma. 13 september  Bacterie Enterococcen aangetroffen in reservoir. Nieuwe metingen worden 
gedaan.  

Di. 14 september ±16:00u OT besluit opnieuw kookadvies af te geven aan 26.000 klanten. 

  OT besluit tot installeren van Ultraviolet (UV) in de leidingen. Met als doel; 
desinfecteren door middel van ultraviolette stralen.  

  Externe en interne communicatie: kleine hoeveelheid Enterococcen 
aangetoond in het water. Opnieuw kookadvies ingesteld. 

Wo. 15 september  Voornamelijk negatief sentiment in (sociale) media over kookadvies. Roep 
om compensatie en kritiek op geringe communicatie. Enkele leidingen 
worden gechloord. 

Do. 16 september  Chloreren afgerond. Verwachting is dat UV om 20:00u actief is. 

  Klanten geven online aan behoefte te hebben aan de verwachtingen voor 
het weekend (en erna). 

Zo. 19 september  OL/BW (OT) besluit tot opheffen kookadvies. Externe en interne 
communicatie: opheffen kookadvies. 

Wo. 22 september  Communicatie op website Vitens over Wieland Water. Vitens heeft geen 
samenwerking met hen, het leidingwater is veilig. 
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3  Observaties per thema 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de observaties per thema. Waar relevant verwijzen we naar 
planvorming en eventuele afspraken. Eerder hebben we de tijdlijn op hoofdlijnen beschreven. Bij de 
observaties is het soms ter verduidelijking nodig aanvullende feiten op te nemen.  

3.1 Crisismanagement 

Wetgeving en planvorming. Vanuit de huidige Drinkwaterwet (art. 32 t/m 36) wordt geëist dat er 
een organisatie is die op kan treden bij een verstoorde drinkwaterleverantie. In het leveringsplan 
(art 37, 38) moet worden vastgelegd hoe dit gebeurt. Vitens borgt dit in het Calamiteitenplan (versie 
5, januari 2021).  
 
Vitens ziet een calamiteit of crisis als een situatie waarbij1:  
- de kwaliteit en/of de kwantiteit van de drinkwaterlevering in ernstige mate verstoord wordt of 

dreigt te worden verstoord; 
- andere belangrijke bedrijfsprocessen in ernstige mate verstoord worden of dreigen te worden 

verstoord en waarbij direct en/of gecoördineerd optreden noodzakelijk is; 
- Vitens nodig is om andere calamiteiten te helpen bestrijden; 
- Er een dreiging van verlies van vertrouwen in bedrijf of product is. 

Bij het op- en afschalen van de calamiteitenorganisatie wordt in het Calamiteitenplan onderscheid 
gemaakt in vier verschillende fasen, te weten fase 0 tot en met 32: 
- Fase 0: Incidenten waar voor het oplossen een medewerker “gewoon” aan het werk kan, de 

dagelijkse praktijk. 
- Fase 1: Incidenten waarbij de coördinatiebehoefte groter is en tijdrovender wordt. Een 

coördinerende functionaris wordt geïnformeerd en is beschikbaar voor coördinatie en 
operationele ondersteuning, zo nodig op locatie. 

- Fase 2: Incidenten waarbij verschillende Vitens onderdelen op grotere schaal bezig zijn met de 
bestrijding van (de gevolgen van) het incident en integrale coördinatie hierdoor noodzakelijk is. 
De OL neemt de leiding, ondersteunt door een OT. 

- Fase 3: Incidenten waarbij coördinatie met externe partijen op tactisch en/of strategisch niveau 
noodzakelijk is (GRIP 2 of hoger). Ook als de gevolgen van het incident het functioneren of 
bestaan van Vitens als organisatie aantast is fase 3 van kracht. De BW heeft de leiding en wordt 
ondersteund door een BT en een OT. 

 
Inrichting en kwalificatie calamiteit/crisis. De crisis in september 2021 is in de eerste week 
gekwalificeerd als fase 3-incident. De impact/complexiteit op klanten en grote afnemers is groot, 
daarnaast voelt Vitens de impact doordat de (regionale) media aandacht geven aan de crisis. 
Daarnaast voldoet de gebeurtenis aan de hierboven benoemde definitie3. Dit betekent dat binnen de 
calamiteitenorganisatie van Vitens zowel een BT als OT actief is zoals hierboven omschreven. In de 
praktijk is maatwerk toegepast en is geen BT geactiveerd. De beginfase is hectisch, waardoor het OT 
direct in de actiemodus zit. Het BT is vervolgens niet formeel geactiveerd. De woordvoerder en BW 
sluiten aan bij het OT. In de opschaling is het OT actief met de OL als voorzitter. Deze 
team/rolverdeling blijft gedurende de gehele aanpak. De technische organisatie van Vitens maakt geen 
onderdeel uit van de calamiteitenorganisatie. 
 
De BW zit frequent (dus niet altijd) in het OT als toehoorder en onderhoudt korte lijnen met de OL. 
Door deze werkwijze is veel onderling contact tussen deze twee rollen door de weken heen.  
 
Achteraf gezien en met inzicht van het heden, hadden de betrokken functionarissen in het OT behoefte 
aan een expliciet geformeerd BT, zo blijkt tijdens de leertafels. Dit had geholpen om de technische 
besluitvorming samen te brengen met de meer strategische besluitvorming rondom communicatie en 
reputatie. Het was nu lastig om beide werelden met elkaar te verbinden. Daarnaast was het voor het 

 
1 Calamiteitenplan Vitens, versie 5 januari 2021. Pag. 5 
2 Calamiteitenplan Vitens, versie 5 januari 2021. Pag. 10 
3 Binnen Vitens spreken medewerkers meer van een ‘calamiteit’ dan een crisis. Zo is er ook sprake van een 
‘Calamiteitenplan Vitens’ De partners spreken veelal van een crisis of ‘crisisbeheersing’. In deze rapportage wisselen wij 
deze termen daarom af. We bedoelen hier hetzelfde gezien de definitie van Vitens.  
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OT lastig om boven de gedetailleerde informatie te treden om op strategisch niveau besluiten te nemen 
over zowel de techniek/operatie als o.a. communicatie en andere strategische dilemma’s en 
uitdagingen.  
 
Opschaling. Na het besluit tot het geven van het kookadvies wordt binnen Vitens opgeschaald naar 
fase 3. Functionarissen in de crisisorganisatie zijn geactiveerd en betrokkenen zijn geïnformeerd via 
de geëigende kanalen binnen Vitens. Dit verloopt op een pragmatische manier voor de vaste rollen. 
Voor betrokkenen zonder een formele rol in de crisisorganisatie verloopt dit vaak via telefoon, mail of 
Whatsapp. Het incident komt via de Calamiteitenapp van Vitens binnen bij enkele van de monteurs. 
Niet alle monteurs hebben deze app. Hierdoor horen veel monteurs het via de media of het eigen 
netwerk. Duidelijke lijnen qua informatie en besluiten zijn voor hen hierdoor niet altijd helder.  
 
Vertegenwoordiging en verwachtingen in OT. Met nieuwe deelnemers in het OT zijn de 
procesafspraken en rollen doorgenomen. Diverse respondenten geven wel aan dat er verschillende 
behoeften en verwachtingen zijn op diverse momenten in de OT-vergaderingen. Hierdoor is op 
momenten bijv. behoefte bij communicatie om te verdiepen op details en scenario’s en bij de Winning 
en Zuivering (W&Z) en Netbeheer en Levering (N&L) behoefte tot gezamenlijke analyse en 
doorspreken van mogelijke consequenties en aanpak. Waar de één op zoek is naar een boodschap 
voor de buitenwereld, is de ander nog (lang) niet zover. Dit levert op momenten irritatie op. Daarbij zit 
mede door het niet formeren van het BT op momenten drie personen als vertegenwoordiging van 
communicatie in het OT, terwijl de andere disciplines één vertegenwoordiger hebben. Dit geeft op 
momenten geen evenredige verdeling in het gesprek volgens de ervaring van een aantal 
functionarissen. Tijdens de inzet signaleert/signaleren de OL(‘s) dit, acteren hierop en bespreken het 
in of buiten het OT.  
 
Impactinschatting. In de beginfase is de analyse van de calamiteit technisch van aard en classificeert 
de crisisorganisatie het als ‘incident’, waardoor de aansturing ook als zodanig is. Het ongewenste 
gevolg is dat de maatschappelijke impact en impact op de reputatie (betrouwbaarheid organisatie en 
water) van Vitens minder in beeld is. Nadat duidelijk is dat het een grootschalig kookadvies betreft, 
krijgt de aanpak focus in de crisisorganisatie. Wel blijft de maatschappelijke impactinschatting een 
aandachtspunt naast de operationele uitdagingen in de weken die volgen. Sommige respondenten 
geven aan dat dit te beperkt is ingeschat of vertaald naar scenario’s (zie ook het kopje scenario’s in 
volgende paragraaf).  
 
Strategische uitdagingen en dilemma’s. Voor het OT hebben gedurende de crisis meerdere 
strategische uitdagingen en dilemma’s een rol gespeeld. In de tabel benoemen we de belangrijkste 
die uit de gesprekken en leertafels naar voren zijn gekomen: 
 

- Wat voor type gebeurtenis is het: (operationeel)incident, calamiteit en/of crisis? En wordt dit op 

dezelfde manier ervaren binnen de Vitens organisatie, bij partners, afnemers en de maatschappij? 

• Het antwoord hierop bepaalt mede de wijze van opschaling, bijbehorende inzet van 

crisisteams en inschatting binnen de Vitens organisatie, maar ook de reactie vanuit 

partners en de buitenwereld. 

- Wordt de strategie van een uitvergroot incident gevolgd (in plaats van een straat met enkele 

huishoudens, nu diverse gemeenten en circa 26.000 klanten) of wordt er beredeneerd vanuit de 

ervaren impact bij afnemers?  

- In welke mate zijn de meetwaardes leidend, welke waarden worden er gehanteerd (bij Vitens en ILT) 

en in welke verhouding staat dit tot de impact van het kookadvies? 

- In welke mate (lees impact en verantwoordelijkheid) is dit een Vitens-crisis en bijbehorende aanpak 

en in welke mate heeft de gemeente(n) of Veiligheidsregio een sturende rol? De conclusie hiervan 

betekent iets voor leiding en coördinatie, informeren, samenwerken en (gezamenlijk) communiceren. 

- Stakeholdermanagement: in welke mate worden grootafnemers, huishoudens, kwetsbare/vitale 

instellingen in verhouding tot elkaar gezien en wat betekent dit voor de aanpak (per groep?) 

- Lange duur en grootschalige (maatschappelijke) impact. Veelal zijn dergelijke incidenten kleinschalig 

en beperkt in duur. Het gaat dan veelal om een enkele straat en is veelal binnen enkele uren/dagen 

opgelost. In dit geval bleven de monsterwaarden fluctueren en duurde het kookadvies voort. Met 

bijhorende impact op een groot gebied, vele huishoudens en kwetsbare instellingen.  
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- Vertrouwen/reputatie Vitens en betrouwbaarheid water. De betrouwbaarheid van waterlevering en -

kwaliteit staat voorop bij Vitens. Wat betekent dit voor de aanpak, het kookadvies en duiding van de 

begrippen betrouwbaarheid en kwaliteit? In welke mate is de impact van het grootschalige 

kookadvies (maatregel) meegewogen in de impactinschatting van de impact van de bacterie op het 

gebruik van het water en de gezondheid van klanten? 

- Tot waar reikt de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van Vitens in het geven van advies aan 

stakeholders en afnemers? 

 
Afstemming met overheid/Veiligheidsregio. Het besluit tot een grootschalig kookadvies vindt aan 
het begin van de avond op donderdag 2 september plaats. Daarnaast zijn de metingen aan het eind 
van diezelfde middag bekend. Dit levert een kort tijdspad op voor afstemming met partners zoals 
gemeenten en Veiligheidsregio. Dit is gezien de impact op openbare veiligheid/gezondheid wel 
gewenst. Door het gebruik van een foutief telefoonnummer is de Veiligheidsregio en daarmee de 
gemeenten Oldenzaal, Dinkelland (klein gedeelte impactgebied) en Losser niet geïnformeerd 
voorafgaande aan het breed communiceren over het kookadvies. Dit zorgt voor een achterstand in 
informatie bij deze betrokken partijen. Dit levert een rommelige start in de afstemming op, omdat het 
even duurt voordat alle betrokkenen elkaar vinden en kunnen afstemmen. Dit is zoals in de tijdlijn staat 
beschreven op vrijdag 3 september hersteld. Zie hiervoor ook de paragraaf samenwerking met 
partners.  
 
Wachtdiensten en overdracht. De actief betrokken personen in de crisisorganisatie verschillen door 
de weken heen. De inzet en opschalingen – formeel twee keer op- en afgeschaald – heeft diverse 
wachtdienstcycli in zich. Hierin zijn verschillende keuzes gemaakt. Na afschaling is de nieuwe 
wachtdienst gestart omdat sprake is van een ‘nieuwe inzet’. Sommige kiezen ervoor om door te gaan 
gezien het standpunt; ‘je maakt de crisis af die je bent begonnen’. Op momenten speelt ook de 
reguliere functie en expertise van betrokkenen mee, waardoor het op momenten logischer is om een 
bepaalde functionaris aan te haken. Ondanks (of dankzij) de wijzigingen denken en sparren achter de 
schermen veel personen mee. Ook door functionarissen die niet formeel actief meer zijn in de 
crisisorganisatie. Deze wisselingen resulteren tot 3-4 personen per rol en daarmee een grote groep 
van betrokkenen. Hiermee verliest de crisisorganisatie op momenten bij de overdracht ook 
kennis/afspraken en is het op momenten nodig om met elkaar afspraken en verantwoordelijkheden te 
herijken.  
 
Vrijspelen van regulier werk. Uit verschillende gesprekken blijkt dat er aan medewerkers werd 
getrokken vanuit de reguliere werkzaamheden, terwijl zij bijdragen leveren aan de crisisaanpak. 
Medewerkers waarvan de capaciteit in de crisis gebruikt is, kunnen niet meer of beperkter in het 
reguliere werk ingezet worden. Het helpt medewerkers en de reguliere organisatie als hun inzet 
duidelijk wordt gecommuniceerd richting hun team of breder in de organisatie (vanuit de 
crisisorganisatie of directie), zodat hun inzet volledig gericht kan worden op de crisis. Zie hiervoor ook 
de paragraaf communicatie en paragraaf informatievoorziening, kopje interne informatiebehoefte.  

3.2 Crisisaanpak/werking crisisteams 

Opgeschaalde teams. In fase 3 schaalt het OT op met aanvullende rollen van de BW en 
woordvoerder. Diverse functionarissen geven aan dat er niet altijd een evenwicht is tussen 
verschillende disciplines/rollen en dat het belangrijk is om het OT compact te houden. Op een bepaald 
moment zitten zoals eerder benoemd drie communicatieadviseurs in het OT. Daarnaast haakt de 
informatiemanager in dit geval in fase 3 aan bij het OT (donderdag 2 september), waardoor vastlegging 
voor die tijd meer per persoon of discipline plaatsvindt. De informatiemanager is geen 
wachtdienstfunctie, maar is oproepbaar voor het OT en kan hierbij ook in eerdere fasen aansluiten. 
Voor het vastleggen van de informatie (o.a. beeld, oordeel en besluitvorming) en de eigen 
voorbereiding (meegroeien met de inzet) is het prettig – zo blijkt ook uit de gesprekken en leertafel – 
als dit eerder gebeurt. Op deze manier kunnen de informatiemanagers informatie uit fase 1 en 2 ook 
beter vastleggen.  
 
Metingen. De diverse metingen op verschillende momenten op de diverse locaties leveren veel data 
en interpretaties op. Door de grootte van het gebied en vormgeving van de Tankenberg-locatie (en 
reservoirs en leidingen) en een op dat moment onduidelijke bron (waar komen de bacteriën vandaan 
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en hoe voorkomen we verspreiding?) levert dit vele momenten van analyse, interpretatie en mogelijke 
aanpassingen van maatregelen op. Doordat de metingen vaak einde van de dag bekend zijn (lab 
uitslag), zorgt dit onder meer op donderdag 2 september voor besluitvorming en afstemming in de 
avonduren. Dit komt op dat moment niet ten goede aan de afstemming en communicatie met partners. 
Daarbij speelt mee dat de interne meetmethode van Vitens soms anders is dan die is afgesproken in 
de wet/sector (eenheid/100ml vs eenheid/1000ml). Op momenten levert dit intern onduidelijkheid op 
over de consequenties bij de metingen.4 Zie ook het kopje metingen bij paragraaf samenwerking met 
partners.  
 
Besluit tot kookadvies. Vitens besluit naar aanleiding van de metingen tot een kookadvies. Dit mag 
Vitens doen gezien artikel 8.1 Algemene voorwaarden (2016); Het bedrijf is bevoegd om in het belang 
van een goede openbare drinkwatervoorziening de levering te beperken, te onderbreken, het verbruik 
voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.  
Hierin kiest Vitens in eerste instantie voor een kookadvies met een einddatum. Doordat de bacteriën 
nog niet weg zijn, levert dit uiteindelijk driemaal een kookadvies op met een aangepaste einddatum. 
Met daarbij de bijbehorende aangepaste communicatie en het bijsturen van verwachtingen van 
afnemers. Dit geeft onduidelijkheid en vergroot de eerdere impact van het kookadvies op de 
maatschappij en klanten. Vitens kiest daarna voor een kookadvies zonder einddatum.   
 
Scenario’s vormgeven/gebruiken. Een scenario 
grootschalig kookadvies, of mogelijke operationele 
uitwerkingen/maatregelen zoals de UV-filter plaatsing 
heeft Vitens niet. De betrokken functionarissen werken 
vanuit ervaring en met bestaande/reguliere afspraken en 
plannen die ze dagelijks gebruiken. Door de 
verschillende diensten en ervaringen in deze crisis heeft 
ieder zijn eigen expertise en kennis van (delen) van 
afspraken en planvorming ingezet. Verschillende 
functionarissen vinden het lastig om met elkaar in 
scenario’s strategisch vooruit te kijken en daar de 
aanpak eventueel op aan te passen. Operationeel zijn 
wel scenario’s uitgewerkt, met name hoe vanuit het 
gegeven kookadvies weer terug kan gaan naar de 
normale operatie. Het hebben van scenario’s is gemist 
door functionarissen. Het had hen geholpen als ze verder 
vooruit kunnen denken in de crisis, dat had voor minder 
verrassingen gezorgd.  
 
Trots. Er is zeer veel inzet getoond en op vele momenten 
buiten de reguliere werkzaamheden en werktijden 
gewerkt. Zo zijn de monteurs vrijgespeeld om op vrijdag 
mee te helpen met het uitdelen van de kaarten en 
springen medewerkers uit diverse andere regio’s bij. 
Naast de aandachtspunten en inhoudelijke besprekingen 
blijkt dat medewerkers trots zijn op de inzet. 

3.3 Samenwerking met partners 

Convenant. In 2010 leggen de Veiligheidsregio, politieregio Twente en Vitens gezamenlijk 
afspraken vast in een convenant. Partijen werken vanuit een gezamenlijke visie om de drinkwater 
gerelateerde risico- en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop te optimaliseren en te 
operationaliseren. Partijen willen de kennis van elkaars organisatie en processen vergroten, daar 
waar dit relevant is voor een goede risico- en crisisbeheersing. Ze komen tot daadwerkelijke 
samenwerking inzake risico- en crisisbeheersing, bewaking en beveiliging, incidentmanagement en 
herstel aangaande zaken die de drinkwatervoorziening en/of de continuïteit daarvan bedreigen. De 
bijbehorende afsprakenlijst is door de Veiligheidsregio IJsselland, Veiligheidsregio Twente, de 
Nationale Politie eenheid Oost-Nederland en drinkwaterbedrijf Vitens in 2017 geactualiseerd. 

 
4 Het COT heeft geen achtergrondinformatie/documentatie. Ook valt de technische evaluatie buiten de scope van deze 

leerevaluatie. Hiervoor verwijzen we naar de technische evaluatie die Vitens heeft laten uitvoeren. 

Afbeelding 1: ingebouwde UV-installatie 
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Sindsdien zijn er momenten van gezamenlijk oefenen/sessies geweest. Het is voor de onderzoekers 
onbekend – en ligt buiten de scope van de evaluatie – of sindsdien overleg heeft plaatsgevonden 
over de afsprakenlijst en mogelijke opvolging hiervan.  

 
Beginfase samenwerking partners. De opstart richting de partners loopt in de beginfase van de crisis 
niet soepel. Dit komt enerzijds door het gebruik van een verkeerd nummer van de Veiligheidsregio (het 
kantoornummer buiten kantoortijden wordt gebeld in plaats van meldkamernummer), waarmee ook de 
burgemeester van Oldenzaal niet tijdig wordt geïnformeerd/bereikt. Hierdoor start de 
informatievoorziening naar deze belangrijke partner niet tijdig. De gemeente kan op dat moment geen 
inschatting maken van de impact op de gezondheid van haar inwoners. Anderzijds komt tegelijkertijd 
het contact richting klanten op gang, waardoor de burgemeester van Oldenzaal als klant van Vitens 
eerder bericht krijgt dan als bestuurlijke stakeholder. De volgorde van informeren is een belangrijk 
aandachtspunt. De wens om klanten snel te informeren is navolgbaar, maar het is belangrijk om in 
gedachten te houden dat klanten ook bijvoorbeeld bij de gemeentelijke (of Veiligheidsregio) organisatie 
komen met vragen. De gemeente was daar in de beginfase niet voldoende op voorbereid (wat te 
antwoorden, waarna te verwijzen, etc.).  
 
De gemeenten en Vitens verzetten veel werk vanuit een gezamenlijke effort. De Veiligheidsregio maakt 
samen met de gemeente Oldenzaal op vrijdag 3 september een crisisdiagnose en impactinschatting. 
En zetten enkele acties uit (o.a. opvragen kwetsbare objecten bij de AC GHOR). Gezien de beperkte 
impact op de openbare veiligheid (gezondheid), besluiten zij niet op te schalen naar de GRIP-structuur, 
maar waar nodig flexibel expertise in te zetten. De gemeente Oldenzaal schaalt intern op met een 
eigen project/crisisteam. De OL van Vitens sluit hier digitaal bij aan vanaf 3 september. De gemeente 
Oldenzaal schakelt met Vitens en stemmen zij de informatielijnen af. De gemeente ondersteunt 
daarnaast bij de communicatie en helpt met het rondbrengen van brieven en stelt locaties beschikbaar 
voor het uitdelen van het servicewater. Vanuit Vitens bestaat daarnaast in de fase die volgt de wens 
om contact te zoeken met medische partners als GGD en huisartsen om de medische informatie en 
vragen vanuit klanten te kunnen duiden. Dit is echter lastig gebleken doordat partners nu separaat 
worden benaderd en ze daarmee als Vitens niet altijd de goede ingang hebben. 
 
Rollen en taken in samenwerking. De wisselwerking van Vitens met hulpverleningsdiensten 
(Veiligheidsregio en partners), meldkamer en gemeente is tijdens de inzet niet altijd helder bij alle 
betrokkenen in de crisisorganisatie. Inzicht in de rolverdeling, taken en kennis over partijen ontbreekt 
op momenten. Zo is na enige tijd onduidelijk wie nu de huisartsen informeert over de waterkwaliteit en 
mogelijke gezondheidsconsequenties. Navraag bij de GGD levert op dat moment geen antwoord op.5 
Gedurende de evaluatie blijkt bij navraag bij de Veiligheidsregio hiervoor ook praktische/operationele 
documentatie beschikbaar, zoals de ‘Incidentenbestrijdingskaart verstoring/uitval drinkwater’ (2017).   
 
Informeren partners. In de beginfase van het incident is de omvang voor Vitens nog niet duidelijk. 
Geprobeerd is om eerst meer informatie en duiding te hebben voordat Vitens externe partners 
informeert. Vanuit de gemeente bestaat juist de behoefte om vroegtijdig geïnformeerd te worden om 
de preparatie op te starten en een informatielijn richting de VRT in gang te zetten indien nodig. Tijdens 
de leertafel werd aangegeven dat dit een laagdrempelige informatielijn betreft en dat het niet betekent 
dat de betrokken gemeente of Veiligheidsregio het incident wil overnemen of direct publiekelijk wil 
handelen.  
 
Interpretatie meetwaarden/methoden. Functionarissen geven aan dat er verschillende beelden zijn 
bij de interpretatie van waarden en meetmethoden (hoeveelheden per x/ml). Dit speelt ook bij de 
afstemming met de ILT en het besluit voor beperkte of grootschalig kookadvies. Gesprekken hierover 
zijn nog steeds gaande en gaan al langer terug, intern en binnen de sector. Het laat een grijs gebied 
zien van waarden, interpretatie van deze waarden en besluitvorming gebaseerd op impact van de 
maatregelen. Uitspraken zoals: “de wettelijke afspraak bij deze waarde is kookadvies, dus we geven 
een kookadvies” versus “het is een verwaarloosbare hoeveelheid, daarom is een kookadvies gezien 

 
5 Naast inzicht in de crisisbeheersingsprocessen en mogelijke rollen is informatie over de rolverdeling landelijk 
beschikbaar. Zie o.a. Bestuurlijke Netwerkkaart 13a: Voedselvoorziening en Bestuurlijke Netwerkkaart 12: 
Nooddrinkwater en noodwater voor meer duiding en wettelijke basis over de samenwerking. Beschikbaar op: ifv.nl  
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de impact op de grote hoeveelheid klanten niet nodig” komen voorbij tijdens de gesprekken met de 
respondenten.6 
 
Het contact met ILT hierover verloopt via de adviseur Waterkwaliteit in het kader van 
laboratoriumuitslagen en meldplicht (standaard bij bepaalde waarden) en via de BW. De ILT wil gezien 
de meetwaarden, de mogelijke waterkwaliteit en mogelijke schade voor de gezondheid van klanten 
overgaan op een kookadvies7. Dit strikte advies/opdracht neemt Vitens over.  
In het contact met de ILT blijkt bij de langdurige inzet het belangrijk om goed contact te onderhouden 
en afspraken te maken over contact en updates, om zo ook contact te hebben tijdens 
avond/weekenduren.  
 
Lijst speciale klanten vs. kwetsbare objecten. De definitie die Vitens hanteert voor speciale klanten 
is anders dan is anders dan wat de Veiligheidsregio (GGD/GHOR) en gemeente verstaan onder 
‘kwetsbare objecten/personen’. Dit geeft op momenten wat verwarring in afstemming met de 
Veiligheidsregio/gemeente. De constatering is dat partners en Vitens verschillende definities hanteren 
en dat dit op momenten niet goed uitlegbaar is aan klanten en partners tijdens de inzet. De ‘speciale 
klanten lijst’ is opgesteld door Vitens en is mede gebaseerd op het profiel van de betreffende 
organisatie en grootschalige afname (>10.000 L afname op jaarbasis). Zo kunnen een ziekenhuis of 
zorginstelling hieronder vallen, maar kan een zorginstelling die minder dan 10.000L water afneemt hier 
niet onder vallen. Relatiebeheer van Vitens heeft organisaties op deze lijst direct benaderd na het 
besluit tot kookadvies. Niet alle bedrijven/klanten worden daarmee apart benaderd. In de praktijk 
betekent dit diverse telefoontjes van bijvoorbeeld zorginstellingen die niet op de lijst staan, zelf bellen 
als zij wel servicewater willen ontvangen. Dit heeft meerdere keren tot een nazending geleid.  
 
Vanuit de partners is tijdens de inzet geen twijfel geweest over de technische expertise van Vitens, zo 
blijkt uit de externe leertafel. Wel is het belangrijk om elkaars taal te spreken om goed te begrijpen 
waar het over gaat en hoe verantwoordelijkheden belegd zijn, zoals nu onder andere speelde bij 
communicatiekwesties. Dit zit onder meer in het stellen van de juiste vragen, het begrijpen van elkaars 
terminologie, maar ook in de check of dezelfde lijsten en overzichten gebruikt worden.  
 
Continuïteit en overdracht. De groep van betrokkenen tijdens deze crisis is groot, wat resulteert in 
diverse overdrachtsmomenten. In de samenwerking met de gemeente zorgt dit op momenten voor 
herhaling van zetten/bijpraten en herijken van de afspraken en samenwerking. Dit heeft niet geleid tot 
grote problemen, maar levert op momenten wel wat energieverlies op onder betrokken functionarissen.  

3.4 Communicatie 

Technische communicatie. De calamiteit begint als een 
technisch incident. De communicatieboodschap is om die reden 
in het begin vrij technisch van aard. Het zal niet voor alle klanten 
direct duidelijk zijn wat een kookadvies betekent voor hen. Later 
zet communicatie meer in op begrijpelijke taal in de 
communicatieboodschap. Vitens krijgt vanuit de gemeentelijke 
organisatie ondersteuning. Naast begrijpelijke taal is het 
belangrijk om het maatschappelijke sentiment mee te nemen in 
de boodschap. Zo is het drinkwater op een gegeven moment op 
in de supermarkten. Dit zorgde voor onrust in de maatschappij.  
 
Communicatiemiddelen. Gedurende de calamiteit past Vitens 
verschillende communicatiemiddelen toe richting klanten en 
breder extern: mail, Vitens-website en social media (Twitter en 
later ook Facebook). Vitens heeft een dekking van ongeveer 70% 
in e-mailadressen van klanten. Voor Vitens is betrouwbaarheid 
een belangrijke waarde en het is van belang om alle klanten te 

 
6 Deze inhoudelijke/technische discussie valt buiten de scope van deze evaluatie. De impact hiervan – een kookadvies 
na overleg met ILT – nemen we wel mee in de observaties en als gegeven voor het besluit van Vitens om grootschalig 
kookadvies te verbinden aan het geleverde water.   
7 Het ILT/de inspecteur mag de levering van leidingwater verbieden of slechts toestaan voor gebruik in aangegeven 
gevallen op een daarbij aan te geven wijze vanwege (mogelijk) gevaar voor de volksgezondheid door inspecteur 
(gebaseerd op art. 52, 53 Drinkwaterwet) 

Afbeelding 2: Twitter-bericht Vitens op 2 september 2021 
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kunnen bereiken. Om die reden kiest Vitens aanvullend om huis aan huis-brieven rond te brengen. Dit 
is een grootschalige en arbeidsintensieve operatie. Vanwege de arbeidsintensiviteit en het feit dat 
fysieke post in snelheid ingehaald wordt door online informatie heeft Vitens het inzetten van dit 
communicatiemiddel geëvalueerd. Daarbij kijkt Vitens naar het updaten van communicatiemiddelen 
en inmiddels is een aanvullende sms-structuur opgezet om klanten naast e-mail snel te kunnen 
bereiken.  
 

Informatiebehoefte in maatschappij. De 
schaal van het kookadvies is groter dan Vitens 
gewend is. Het is soms zoeken welke 
informatie wel en niet gedeeld kan worden. Na 
het tweede kookadvies neemt de 
betrouwbaarheid van Vitens voor klanten af en 
neemt juist de behoefte aan duidelijke 
informatie toe.  
 
Het is ook met partners zoeken wie bepaalde 
vragen beantwoord. Een voorbeeld is dat 
Vitens het kookadvies afgeeft, maar geen 
medisch expert is om medische vragen vanuit 
klanten te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor 
specifieke vragen of de vraag om 
handelingsperspectief vanuit de ‘foodsector’ 
of andere grootafnemers. In samenspraak 

met relatiebeheer is het op momenten zoeken welke informatie met wie te delen. Waarbij specifieke 
vragen, zoals vragen voor het laboratorium zijn doorgeleid naar de desbetreffende personen van 
waterkwaliteit. Het is in de samenwerking met de gemeente niet altijd duidelijk wie waar 
verantwoordelijk voor is in de communicatie. Vanuit de burgemeester zijn persvragen behandeld. 
Daarnaast heeft het communicatieteam tijdens de calamiteit geen eenduidige lijst met de speciale 
afnemers ter beschikking om ze snel te kunnen informeren. Dit zorgt voor ruis onder de speciale 
afnemers.  
  
Doordat Vitens een dekking heeft in vijf provincies, werken de communicatieadviseurs niet altijd in de 
regio waar het incident zich afspeelt. Hierdoor is voor de betrokken medewerkers niet altijd duidelijk 
bij welke gemeente bepaalde kernen horen. Zo wordt in de beginfase de gemeente Dinkelland als 
geheel genoemd terwijl het om een klein deel gaat waar het kookadvies voor geldt. Dit zorgt voor 
verwarring bij zowel klanten als de gemeentelijke organisaties.  

3.5 Informatievoorziening 

Logging verschillende fasen. Functionarissen geven aan dat het belangrijk is alle informatie goed 
bij elkaar te brengen op één platform, omdat anders het overzicht kwijt is welke informatie nog 
beschikbaar en actueel is. Hetzelfde geldt voor mogelijke plannen, scenario’s etc. voor tijdens de inzet 
en daarna. Voor de interne informatievoorziening gebruikt de crisisorganisatie een vast format vanuit 
de Microsoft Teams-omgeving. Dit specifieke format richt zich meer op een lekkage-probleem. In dit 
specifieke geval met een technisch en omgevingsprobleem werkt het format dan ook niet optimaal om 
te vullen. Vanuit de OL’s is de eigen logging beperkt gebleven. Om dit beter bij te kunnen houden 
sluiten ze een informatiemanager aan (in dit geval vanaf fase drie). De technische informatie houden 
de operationele functionarissen bij in Limps waarin een logboek met waardes en acties staat. Intern 
onderhouden functionarissen contact via verschillende kanalen zoals mail, telefonisch en via 
Whatsapp.  
 
Gedurende de inzet blijkt dat de Teams-omgeving en bijbehorende informatie van het OT beschikbaar 
is voor de gehele organisatie (zoekfunctie Teams). Hierdoor kan de gehele organisatie meekijken. 
Vanwege de vertrouwelijkheid is dit niet wenselijk. Tijdens de interne leertafel blijkt dat dit 
laagdrempelig is op te lossen.  
 
Informatiebehoefte intern. De behoefte aan informatie over het incident, de impact, meetwaarden 
e.d. speelt in de crisisorganisatie, maar ook daarbuiten. Intern hebben medewerkers behoefte aan 
meer informatie. In het begin is het nog onduidelijk hoe groot de crisis kan worden, hierdoor wordt 

Afbeelding 3: Twitter-bericht Vitens op 14 september 2021 



11           

 

terughoudend informatie gedeeld. Dit resulteert erin dat medewerkers (o.a. monteurs) die op locatie 
aanwezig zijn wel weten dat een kookadvies is afgegeven, maar niet welke handelingen verder 
verwacht worden en wat voor advies ze aan klanten kunnen geven. Klanten spreken medewerkers 
(monteurs, relatiebeheer, bestuurders, etc.) actief aan in het desbetreffende gebied en tijdens hun 
werkzaamheden die niet altijd verband houden met de aanpak van de calamiteit. Het informeren van 
de eigen organisatie (één van de stakeholders voor communicatie) is daarom van belang, zodat ze 
klanten het juiste advies kunnen geven. Op een enkel intranetbericht na is de interne 
informatieverstrekking niet verder vormgegeven. Hierdoor weten interne medewerkers net zoveel als 
externen. Informatie als reactie op vragen is nadrukkelijk wel gegeven. Uit de gesprekken en leertafels 
volgt vanuit de organisatie de wens om meer proactief informatie te krijgen.  

3.6 Nafase  

Afschaling en nafase intern. In de afschaling is beperkte overdracht geweest binnen de interne 
organisatie. De reguliere organisatie ontvangt een bericht dat de crisisorganisatie is afgeschaald, 
verder volgt geen inhoudelijke update. Vitens heeft bij het afschalen een gezamenlijke lijst aan acties 
bepaald die zijn opgepakt door de reguliere organisatie. Tijdens de interne leertafel komt naar voren 
dat bij de betrokken functionarissen niet helder is wat de uitkomsten hiervan zijn en of bepaalde zaken 
al zijn opgelost of uitgezocht. Het is belangrijk om de twee werelden goed bij elkaar te brengen, zodat 
bepaalde acties niet blijven liggen in de nafase. Een terugkoppeling van mogelijke vervolgstappen, 
relevant voor de betreffende processen of medewerkers, wordt door sommige betrokkenen gemist.8 
 
Nafase extern. In de nafase zet Vitens nog acties uit richting klanten in samenwerking met partners. 
Zo heeft Vitens als ‘goedmaak’-actie richting klanten op de markt in Oldenzaal koffiekarren staan om 
koffie uit te delen en in gesprek te gaan met klanten. Het is niet overal even druk, waardoor vanuit de 
gemeente twijfel is hoeveel mensen dit bereikt heeft en of Vitens het niet beter groter of met meer 
media-aandacht aan kan pakken.  
 
In de gemeente Losser zijn in de nafase raadsvragen gesteld. Door het College van Bestuur is in een 
brief uitgelegd wat bij Vitens speelt en is aangekondigd dat Vitens bezig is met een evaluatie.  
 
Ook in de media en bij bepaalde klanten spelen nog vragen, onder andere over wat de oorzaak is, wat 
de consequenties zijn op korte en lange termijn en mogelijke kans op herhaling. Hier is/lijkt in de 
communicatiestrategie geen duidelijk vervolg voor te zijn bepaald.  
  

 
8 Let wel: nafase is breder dan ‘nazorg van medewerkers’ zoals dit in het Calamiteitenplan Vitens, versie 5 januari 2021 
terugkomt (pag. 22). De nafase komt kort aan bod in bijlage 1B van het plan, maar geeft hier verder geen uitwerking 
aan.  
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4  Overkoepelende observaties 
In eerdere hoofdstukken hebben we het crisismanagement door Vitens en haar partners en 
gebeurtenissen beschreven en daarnaast per thema de observaties gegeven. Op basis van deze 
hoofdstukken beschrijven we in dit hoofdstuk onze overkoepelende observatie. We blikken eerst terug 
op leerpunten uit eerdere evaluaties. We schetsen vervolgens het overkoepelende beeld en benoemen 
zogenoemde sleutelmomenten en sleutelbesluiten die mede de dynamiek hebben bepaald van deze 
crisis. Wij sluiten dit hoofdstuk af met aanbevelingen. 

4.1 Observaties leerpunten eerdere evaluaties 

Bij een drietal incidenten in 2015, 2016 en 2017 heeft Vitens het COT gevraagd om beknopte 
leerevaluaties uit te voeren. In deze paragraaf reflecteren wij op de eerder opgedane leerpunten (zowel 
positief als verbeterpunten) en op welke wijze deze bij het incident in 2021 naar voren zijn gekomen.  
 
De samenwerking met externe partijen als de Veiligheidsregio komt bij voorgaande evaluaties goed 
tot stand. De informatievoorziening en besluitvorming is helder. Daarnaast communiceert Vitens 
proactief richting partners en naar hun klanten met daarin duidelijke handelingsperspectieven. Dit komt 
bij de huidige crisis richting de partners wat later op gang, waardoor het gevoel heerst dat ze achter 
de feiten aan lopen.  
 
Net als bij het huidige incident is het belangrijk dat goed ingeschat wordt wat de impact is van een 
incident. Het gaat daarbij niet alleen om de technische impact, maar ook breder op de maatschappij. 
Dit is bij eerdere incidenten ook een verbeterpunt geweest voor Vitens. De interne samenwerking is 
zowel bij eerdere incidenten als in 2021 een positief punt. De inzet, motivatie en betrokkenheid van 
Vitens-medewerkers is groot.  

4.2 Overkoepelend beeld  

Vitens heeft zich door een onverwachte situatie genoodzaakt gezien om de situatie vanuit haar 
calamiteitenorganisatie op te pakken. De onzekerheden tijdens het begin, de vele externe partners en 
de mogelijke impact op de maatschappij en afnemers, maakten het voor Vitens niet mogelijk om de 
situatie regulier af te handelen. Een crisisorganisatie was nodig voor brede interne en externe 
afstemming, versnelde besluitvorming en managen van maatschappelijke vragen. Dit is door actieve 
betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers gerealiseerd. Deze casus toont wel aan dat een 
technisch-operationele afhandeling alleen niet volstaat. Er zijn daarvoor teveel externe partners en 
verwachtingen vanuit klanten en grootafnemers. Vitens had de strategische uitdagingen een plek 
kunnen geven door ook een BT te activeren (wat niet gebeurd is). Hierdoor had het OT zich duidelijker 
op haar operationele rol kunnen focussen met een beperktere samenstelling van het OT. Door de 
keuze om het BT niet te activeren, acteerde het OT noodgedwongen als een verkapt BT. Dit is 
onvermijdelijk omdat het OT en BT in de regel met elkaar in verbinding staan en het OT nu de 
strategische vraagstukken van het BT zelf oppakte. Het OT was daarmee groter dan gebruikelijker, 
waardoor er op momenten geen evenwicht was in vertegenwoordiging per discipline.  
 
Voor elke crisis geldt een bepaalde mate van onzekerheid over oorzaken en scenario’s. Uit eerdere 
evaluaties is gebleken dat Vitens van nature kiest voor het zekere in plaats van het onzekere. Om die 
reden wacht Vitens bij voorkeur met communiceren/informeren tot meer gegevens beschikbaar zijn. 
Vanuit technische afhandeling van een drinkwaterincident en het belang van de betrouwbaarheid van 
drinkwaterlevering is dit begrijpelijk en noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn er stakeholders die een 
eigenstandige rol hebben bij een drinkwaterincident en daardoor ook in onzekere tijden gevoed willen 
worden met bepaalde informatie vanuit Vitens. Vanuit stakeholdermanagement kan Vitens 
verschillende kwalificaties opstellen voor informatie (wat hebben we zelf nodig en wat hebben 
stakeholders nodig?). Dit zou bij uitstek door een BT opgepakt en beantwoord kunnen worden.  
 
Vitens heeft bij elke crisis een veelheid en diversiteit aan stakeholders, ook voor deze crisis. Dit is op 
momenten een uitdaging gebleken. Stakeholders verschillen in de relatie die ze met Vitens hebben en 
daarmee ook welke type afstemming en/of maatregel nodig is. Zo zijn er stakeholders die getroffen 
zijn, betrokken zijn en/of zich betrokken voelen. Dit vraagt van de crisisorganisatie van Vitens om ook 
op deze manier om te gaan met stakeholders. Voor de gemeente Oldenzaal geldt bijvoorbeeld dat de 
gemeente alle drie de rollen vervult en ook op die manier verwacht betrokken te worden door Vitens. 
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Op deze manier komen verwachtingen van de stakeholders overeen met de acties/informatie vanuit 
Vitens. Hierbij speelt ook dat sommige stakeholders zoals ILT de besluitvorming/keuzes van Vitens 
formeel kan bepalen/beïnvloeden. Dit is tijdens deze crisis een punt van aandacht geweest omdat 
sommige functionarissen binnen Vitens en ILT van mening verschillen over het afgeven van een 
kookadvies.  
 
Vanuit communicatie-oogpunt zien we ook bij deze crisis dat Vitens niet direct de informatiebehoefte 
van klanten meegenomen heeft bij haar communicatie-uitingen. Terwijl Vitens ondertussen veel 
ervaring hiermee heeft en dit ook van Vitens verwacht mag worden. Door bij communicatie-uitingen 
dit te laten aansluiten bij de informatiebehoefte vanuit de ontvangende partijen, creëer je als Vitens 
rust en betrouwbaarheid. Neem partners zoals de Veiligheidsregio en gemeenten mee in de worsteling 
als nog niet duidelijk is wat er speelt. Het scenario hoeft nog niet helemaal uitgedacht te zijn of bekend 
te zijn. Laagdrempelig informeren bij incidenten helpt de partners met de interne preparatie op wat 
eventueel komen gaat. 
 
De nafase van een crisis houdt niet zozeer in dat de crisis opgelost is, maar is het begin van een (soms 
complexere en langdurige) fase waarin door de reguliere organisatie en door externe stakeholders 
hard gewerkt wordt aan terugkeer naar het nieuwe normaal. Dit is op onderdelen door Vitens wel 
gedaan maar nafase en alles wat daarbij komt kijken mag dezelfde ‘aandacht en professionaliteit’ 
krijgen van Vitens als de acute responsfase tijdens de crisis.  
 
De Vitens-organisatie wil leren van deze inzet. Het proces en deze rapportage van de leerevaluatie 
laat dat zien. Verschillende functiegroepen in de crisisorganisatie hebben frequent reflectiemomenten 
(naast trainen en oefenen). Tijdens de interne leertafel komt de behoefte naar voren bij betrokkenen 
om vaker na een inzet de leerpunten en inzichten vast te leggen en op momenten breder dan alleen 
het eigen proces te reflecteren en te leren.  
 
Afsluitend zien wij dat elke crisis sleutelmomenten en sleutelbesluiten heeft die van grote invloed zijn 
op het verloop van de situatie. In deze situatie zien wij de volgende sleutelmomenten en 
sleutelbesluiten: 

 

 

  

Sleutelmomenten Sleutelbesluiten 

- Vondsten E. Coli en Enterococcen in het 

drinkwater 

- Kookadvies voor circa 26.000 klanten 

- Communicatie over het kookadvies richting 

klanten 

- Eerste externe communicatie op de website 

- Reacties vanuit klanten en de media 

- Eerste contact met partners als gemeente en 

Veiligheidsregio 

- Het opnieuw afgeven van het kookadvies na 

eerdere opheffing 

- Afsluitende communicatie richting klanten na 

opheffen kookadvies 

- Nafase en afschaling naar reguliere 

organisatie 

- Afgeven eerste kookadvies 

- Besluit om op te schalen naar Fase 3 

- Eerste genomen maatregelen mbt  

- Besluit communicatiestrategie en -middelen 

- Verlengen kookadvies 

- Opheffen en opnieuw afgeven kookadvies 

- Diverse genomen maatregelen 

- Opheffen tweede kookadvies 

- Besluit om af te schalen naar Fase 0 
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4.3  Aanbevelingen 

Naast het gevoel van trots is Vitens realistisch dat bij elke crisis leerpunten aanwezig zijn. Zo ook in 
deze crisis. Wij onderstrepen deze conclusie. Veel zaken zijn gedurende deze crisis goed gegaan, het 
is belangrijk om deze zaken vast te houden. Daarnaast geven wij gezien bovenstaande observaties 
en inzichten de volgende aanbevelingen mee aan Vitens:  
 
Houd zaken vast die goed zijn gegaan. Vanuit de interne Vitens-organisatie is hard gewerkt, waarbij 
medewerkers ook trots zijn op de inzet vanuit iedereen. Het is belangrijk om de zaken die goed zijn 
verlopen vast te houden voor toekomstige incidenten en crises: 
- Heb vertrouwen in elkaars kwaliteiten en expertise; 
- Durf om hulp te vragen binnen de crisisorganisatie en reguliere organisatie (zoals achtervang voor 

overdracht); 
- Laat vanuit partners de gewenste expertise aansluiten (zoals nu bij communicatie is gedaan) 

Communicatie. Gebruik deze en eerdere evaluaties voor een grondige doorontwikkeling van het 
crisiscommunicatieplan van Vitens. Neem hierin o.a. de rollen en verantwoordelijkheden op, de 
communicatiemiddelen (passend bij het type crisis), de volgorde van informatievoorziening op basis 
van een stakeholderoverzicht, communicatiestrategieën etc.). Stel daarnaast een 
communicatiestrategie op en deel deze met partners.  
 
Crisisdiagnose. Ontwikkel het diagnosevermogen van de Vitens-crisisorganisatie door de 
strategische diagnose te standaardiseren voor het BT (of bij afwezigheid van een BT door het MT 
naast het OT). De rol van en sturing door de BW is hierin van essentieel belang. Voor het OT geldt dat 
zij in staat moet zijn om tijdig technische diagnoses aan te vullen/passen door nieuwe inzichten. 
 
Scenariodenken. Standaardiseer het uitwerken van scenario’s voor OT en BT volgens een duidelijk 
format (bijv. een scenariokaart voor richtinggevende scenario’s met daarin de betrokken partners, 
doelen en uitgangspunten, kritieke momenten en besluiten etc) en neem dit actief op in het OTO-plan. 
De scenario’s helpen gedurende een incident of crisis om verder vooruit te kunnen kijken. 
 
Interne intervisiesessie. Beleg een (of meerdere) interne intervisiesessie om met de betrokken 
functionarissen deze crisis door te spreken. Tijdens de leertafels zijn meerdere thema’s benoemd waar 
de behoefte is om expliciet met elkaar afspraken te maken of de thema’s te herijken. Dit geldt onder 
andere voor: 
- Inzicht in en mogelijkheden van een 24-uurs drinkwater monitoring/crisisdienst onderzoeken; 
- Rollen en verantwoordelijkheden OT en BT expliciet maken; 
- Keuze van langdurige inzet (afweging in calamiteitendienst, expertise en duur);  
- Herzien/aanvullen lijst speciale klanten (vanuit relatiemanagement). 

Partners/stakeholders. Professionaliseer het stakeholdermanagement van Vitens tijdens een crisis. 
Doe dit door een standaard format op te stellen, de lijst van voorspelbare stakeholders op te nemen 
en de rollen (getroffen, betrokken en betrokken voelen) en welke voorspelbare interventie dit vraagt 
vanuit Vitens. Investeer in de koude fase in het breder leren kennen van partners en stakeholders (bijv. 
afnemers). Ken elkaars taal en structuur om zo gedurende een crisis geen onduidelijkheden te hebben 
in elkaars rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van crisismanagement. Daarnaast kunnen 
bepaalde verwachtingen uitgesproken worden, zodat tijdens de crisis geen (verkeerde) aannames 
gedaan worden. Neem dit actief mee bij trainingen voor het BT en met partners in 2022. 
 
Informatiemanagement. Bepaal voorafgaande aan een crisisinzet welke formats bruikbaar zijn 
verslaglegging en vastlegging. Sla standaard formats (crisisdiagnose, scenario opzet, nafase plan, 
FQ&A, etc.) op een centrale plek en creëer een basis set voor bij een nieuwe inzet. Bepaal daarbij 
waar (locatie) en op welke wijze informatie wordt gedeeld.  
 
Nafase. Schaal af richting de reguliere organisatie, maar behoudt wel de verbinding met betrokken 
functionarissen en partners voor eventuele acties die nog in de nafase doorlopen. Leg vast welke 
acties nog open staan, wat de status is en wie er verantwoordelijk voor is. Draag zorg voor 
communicatie naar stakeholders/klanten in de nafase. Stel een Plan (format) Nafase op met daarin 
uitwerking van:  
- Sleutelfunctionarissen 
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- Overdracht van crisisfase naar de nafase 
- Diagnose van de nafase 
- Thema’s (financiën, juridisch, HR, reputatie, herstel, nazorg medewerkers, claims, Inspectie) en 

eerste activiteiten 
- Interne en externe stakeholders per thema 
- Communicatie  
- Doelstellingen voor de nafase 
- Organisatiestructuur nafase 
- Een nafaseplan (o.b.v. voorgaande stappen) 
- Uitvoeren en monitoren van voortgang 
- Verantwoord afbouwen nafase 
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 

 

 

  

Afkorting   

BT Beleidsteam 

BW Beleidswacht 

CW Coördinatiewacht  

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

N&L Netbeheer en levering 

OL Operationeel Leider 

OT Operationeel Team 

UV Ultraviolet 

W&Z Winning en zuivering 



17           

 

Bijlage 2  Respondenten   
 

In het kader van deze leerevaluatie hebben wij met verschillende personen gesproken die elk op een 

bepaald moment betrokken zijn geweest gedurende de crisis. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

Bij de rollen van Vitens is sprake geweest van groepsinterviews per betrokken functionarissen per rol. 

 

Rol en organisatie  

Coördinatiewacht W&Z Vitens 

Operationeel leider Vitens 

Coördinatiewacht N&L Vitens 

Communicatie adviseur Vitens 

Woordvoerder Vitens 

Beleidswacht Vitens 

Informatiemanager Vitens 

Relatiemanager Vitens 

Omgevingsmanager Vitens 

Adviseur waterkwaliteit Vitens 

Planner N&L en monteurs Vitens 

Directie Vitens 

Omgevingsmanager Vitens 

Veiligheidsregio Twente 

Gemeente Oldenzaal (burgemeester en bestuursadviseur) 

Diverse grootafnemers/klanten Vitens 
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Disclaimer leerevaluatie 

Deze leerevaluatie is gebaseerd op informatie die ter beschikking is gesteld, en verkregen, tijdens de 

periode waarin de evaluatie is uitgevoerd. Nieuwe of aanvullende informatie kan van invloed zijn op de 

inhoud en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Het COT beschikt alleen over informatie waar 

het rechtswege toegang tot heeft. Rapporten worden in beginsel in opdracht van de opdrachtgever gemaakt 

en niet gepubliceerd. Eén kopie wordt bewaard voor juridische, IT- en wetgeving- en toezichtdoeleinden. 

Over het COT 

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

werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over de vormgeving van veiligheidsbeleid tot de voorbereiding 

op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote 

risico's worden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. 

Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT is een 

volledige dochteronderneming van Aon Nederland. 

 

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