
Veerkracht begint voor de crisis 

Je komt er pas achter als je er voor staat



Veiligheid, Continuïteit, Reputatie

• Aswolk 2010

• Ebola Antwerpen 1976

• Terminal 5 2008

• Brandenburg ’11 -> ‘17

• Stroomstoring 2015

• MH17 2014

• Turkish Airlines 2009

• Onderbroekbomber 
2009

• Stegeman 2008
Als je dit wilt managen is veerkracht noodzakelijk!
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Ontwikkelingen in de luchtvaart: 
intrinsieke risico’s en complexiteit

• Omdraaitijden steeds sneller
– Procesverstoring leidt eerder tot 

vertraging
– Luchthaven is koppelpunt 

geworden in netwerk (ipv
ontkoppelpunt)

• Globalisering leidt tot gevarieerder 
reizigersgedrag

• Bedrijfsvoering kwetsbaarder door 
sterke groei passagiers en beperkte 
redundantie.

• Verbeteringen en verbouwingen 
structureel met open winkel

• Alles bij elkaar leidt een hogere 
complexiteit tot een grotere kans 
op ‘Normal Accidents’: niet of, 
maar wanneer



Extern dreigingsbeeld: trends

• Geopolitieke 
destabilisatie

• Oorlog Midden Oosten
• Aanslagen in Westen 

(Zaventem)
• Vluchtelingenstroom
• Polarisatie in NL

• ICT / Cybersecurity

• Extreem weer

• Supply chain; Single 
Point of Failure

• Ondertussen gaat 
‘gewone’ concurrentie 
door

• Denken in nu richting 
over 10 jaar

“The growing interdependency of 
many industries and processes means 
business are now exposed to an
increasing number of disruptive
scenario’s”

Maart 2016



Anticipatie is de standaard 
risicomanagement filosofie 
op Schiphol, gebaseerd op 
voorspelbaarheid

Resilience is de 
filosofie om het 
onverwachte en 
onvoorspelbare 
te managen

Dit 
kunnen 
we al

Dit willen 
we leren.

Resilience



Veerkracht is wat anders dan 
improviseren

Veerkracht moet je organiseren voor 
de crisis er is



CVO

Continuïteit Van Operatie



Crisis & Continuïteit

• Crisismanagement is het vermogen van Schiphol 
om een abnormale en instabiele situatie te 
managen die de (strategische) doelstellingen, de 
reputatie of levensvatbaarheid van de organisatie 
bedreigt.

• Continuïteitsmanagement is het vermogen van 
Schiphol om producten en diensten te blijven 
leveren tijdens verstorende incidenten 
(ICT-uitval, productstoring, brand, etc.) volgens 
vooraf gedefinieerde, acceptabele niveaus
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Taken CVO

• Het CVO bestuurt tegelijkertijd crisis & continuïteit 
in een parallel proces, teneinde op een veilige en 
verantwoorde wijze de airport capaciteit te 
optimaliseren

• Bij verstoringen met proces overstijgende effecten 
en / of waar een gecoördineerde inzet noodzakelijk 
is, wordt het CVO actief.

• Opkomst van het CVO is dus niet afhankelijk van 
het bronincident, maar van het effect en de impact 
van een verstoring op de bedrijfsvoering

• In voorkomende gevallen is het CVO ook 
actiecentrum in CBPS verband
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CVO frequentie

• 2015: 25 + Stroomstoring

• 2014: 28 + MH17

• 2013: 29 + Wifi storing

• 2012: 26 + Vueling

• 2011: 24 + Fukushima

• 2010: 40 + Aswolk, sneeuw, 
birdhit Maroc, Cessna, start 
van rijbaan

• Afgelopen 5 jaar ongeveer 
1 x 2 weken CVO plus 1 of 
meer zeer groot incident
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Patroon grote incidenten
• 1992 Bijlmerramp
• 1994 City Hopper
• 1997 Transavia
• 2001 Burgerking
• 2001 Brand toiletblok
• 2001 9/11 effecten
• 2005 Cellencomplex 
• 2006 Bomruiming WO II 5H
• 2009 Bommelding met F16
• 2009 Crash Turkish Airlines
• 2011 Aswolk
• 2011 Fukushima straling
• 2012 Dreiging bom V1/V2
• 2014 MH17
• 2015 Stroomstoring 12



Business Impact Analyse 
(vooruitkijkend)

Top 5 score in 2015

1. Natuurschade (Overstroming, 
aardbeving en aswolk)

2. Supplychain (KLM, LVNL, Douane, 
Kmar, AFS)

3. Cyberattacks (Internetsecurity)

4. Nutsvoorzieningen (ASM, ICT, ST)

5. Terminal (Brand, Instorting)

Business Impact Analyse 2015 Top 5 Slechte beheersing (8 = matig)
Overstroming 10
Aardbeving 8
Staking LVNL 8
Staking KLM 8
Cyber Attack 8
Instorting Terminal 8
Brand AFS 8
Brand / Explosie LVNL 8
Uitval diverse 
nutsvoorzieningen

8
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Uitgangspunten CVO invulling

• CVO is geen specialisme dat wordt ingevlogen, maar een 
extreme vorm van normale bedrijfsvoering door regulier 
verantwoordelijken

• Vertegenwoordiging met kennis van zaken uit alle 
relevante processen aan tafel 24/7, niveau CVO klein

• Proces overstijgend voorzitterschap met sterk analytisch 
en verbindend vermogen 24/7

• Sturen op teamcompetenties en soft skills is belangrijk 
voor het beste resultaat (crew resource management)

• Koppeling CVO aan crisiscompetenties en –structuur 
met alle processen goed regelen
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CVO is spin in het web continuïteit & 
crisis management

CVO

Continuïteit Operatie

Incidentmanagement

Airlines & Afhandelaren

Assets & Facilities

Informatiesystemen

Externe communicatie

SEF, STPI, Kmar, COPI, SGBO

DDO: Aircraft & Pax

Customer Solutions Piket CSP

ASM

IT

D/CA

Omgeving OT, CIP, Centraal Crisis Team
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Over de oefenpraktijk toen

• Lange geschiedenis met 
oefenen op Schiphol

• Focus heeft lang gelegen op 
aangepaste 
brandweeroefeningen
– CVO werd soort STPI+

• Doel was om procedures en 
afspraken uit plan door te 
lopen en uit te voeren
– Soort normale vergadering 

over crisisonderwerpen, heel 
rationeel met nadruk op 
time-outs etc



Over de oefenpraktijk nu
• Steeds duidelijker dat falen in crisis 

wordt veroorzaakt door irrationeel
gedrag
– Tunnelvisie
– Groepsdenken
– Blindzicht
– Tijdcompressie

• Oorzaak is de psychologie van 
besluitvorming onder tijdsdruk

• Belangrijk oefendoel nu is om de 
tijdsdruk op te voeren door de 
oefening in een snelkookpan te
gieten

• Let wel: tijdsdruk is geen keuze
maar een ervaring; je kan tijdsdruk
ervaren zonder dat er objectief
gezien sprake is van haast



Tunnelvisie

• Extreme focus op details en 
bron incident

• Geen overzicht cq besef
over omgeving en 
consequenties voor
bedrijfsvoering

• Voorzitter blikt terug, en 
kijkt niet vooruit, gaat zelf
tekenen en opschrijven op 
whiteboard

• Hoofd- en bijzaken worden
door elkaar gehaald

• Trek het breder, ga in de 
helicopter zitten en maak
scenario’s



Groepsdenken
• Onder een sterke voorzitter in 

relatieve beslotenheid wordt
de groep niet kritisch en 
vertoont oogklepgedrag.

• Grote tevredenheid, kritische
opmerkingen worden niet
geaccepteerd. 

• “Het gaat lekker, he?” Let op: 
als het te makkelijk gaat
tegendenken organiseren! 
(controlelampje)

• Onbegrip bij andere partijen
over gekozen oplossing leidt
tot uitsluiting en 
passeerbewegingen



Information Bias

• Neiging om meer info in te winnen 
voor er een besluit genomen wordt

• Mogelijkheid om steeds meer info 
te krijgen versterkt info bias = 
paradox van netcentrisch werken en 
ICT

• Details trekken details aan, verstopt 
information flow

• Chaos vraagt om actie, niet om 
meer info

• Psychologisch fenomeen, dus geen 
politieke keuze om iets te rekken.

www.rizoomes.nl



Oefendoelen CVO
• Vergroten van ervaring

– Inclusief tijdsdruk
– Herkennen afwijkingen

• Vergroten van kennis
– Inhoud

• Scenario’s
• Schadebeelden
• Beheersmaatregelen

– Structuur
• CBPS (OT, BT, GRIP etc)

• Versterken van leiderschap
– Voorzitterrol
– Helicopterpositie
– Proactief
– Sturen

Onderscheid tussen CVO initial, CVO 
recurrent, oefenprogramma en trainingen



Scenario opbouw CVO 
oefenbeleid 



CVO scenario opbouw

• Standard Six voor niveau 1
– Individueel niveau om in CVO te mogen draaien
– Gebaseerd op SPL bron en effect
– Kans en verwachting hoog
– Uitkomst initial training 2 dagen
– Endsley levels zien en begrijpen

• Niveau 2
– Scenario’s om respons te toetsen in CVO 

oefeningen op voorzienbare maar afwijkend zware 
scenario’s

– Leren omgaan met afwijkingen CVO middel
– Endsley levels begrijpen, voorspellen en genereren
– Kans en verwachting voorzienbaar

• Niveau 3
– Zware afwijkingen CVO groot
– Om systeem te toetsen op omgang met 

onvoorzienbare scenario’s
– Black Swans



Standard Six voor niveau 1

• Vliegtuigcrash A

• Brand Terminal P

• Besmetting (dreiging) A

• Terreur (dreiging) P

• Uitval elektriciteit P

• Slecht weer A

• A = Aircraft P = Passenger

• Dit betreft et een voorzienbaar schadebeeld voor 
Schiphol 

• Voorbeelden zijn brand in 1 compartiment, 
bedreiging in 1 pier, crash naast baan met 
beperkt effect, etc. 

• Deze scenario’s vormen een ijkmoment voor 
normaal functioneren van CVO. 

Doel:

• Gevoel en skills ontwikkelen voor standaard 
maatregelen en om bekend te raken met eenvoudige 
valkuilen, zoals tijdsdruk en tunnelvisie (bijvoorbeeld 
te veel op de bron te gaan zitten en / of je verliezen 
in details)

• Ontwikkelen van situational awareness en routines



Basis Plus

• Treintunnel

• AFS

• Uitval water

• Gevaarlijke stoffen

• Cyber crime

• Ordeverstoring

• Wilde staking

• Combiscenario’s
– Escalatiefactoren

– Complicatiefactoren



Black Swans

• Explosies

• Instorting

• Overstroming

• Complexe combi’s

• Onwinbare scenario’s



Vliegtuigcrash

• Vliegtuig crasht bij landing of 
start; inzet ARFF is mogelijk. 
‘Winbaar’ scenario

• Slachtofferbeeld bevat zowel 
T0 als T1 t/m T3. Alle 
processen uit CBPS moeten 
worden gestart incl. 
bevolkingszorg

• Grote rol voor social media, 
contact airlines en handlers en 
opschaling overheid

• Herstart processen, 
continuïteit bedrijfsvoering en 
managen aanwezige pax en 
aircraft belangrijke doelen



Brand Terminal

• Brand in 1 vd compartimenten in 
Terminal met mogelijk doorbraak 
naar ander compartiment leidt 
tot bedrijfsvoering problemen

• Essentie is (behoudens redding) 
om vooruit te denken en het 
dynamisch scenario te snel af te 
zijn; welke bedrijfsvoering is nog 
mogelijk?

• Uitbreidingskansen, kubusmodel 
en rookverspreiding spelen rol; 
afstemmen capaciteit terminal en 
airside is belangrijk

• Social media, interne 
communicatie met pax en 
afstemming met gebruikers 
Terminal belangrijk

Rome 2015



Dreiging Terreur

• Dreiging in brede zin: aanslag, 
shooting, kaping, gijzeling en bom.

• Dreiging scenario’s zijn lastig omdat er 
nog geen concrete schade is en je al 
wel schade gaat maken

• Welke bedrijfsvoering is nog 
verantwoord bij dreiging? Risico 
management belangrijk

• Goede afstemming met 
overheidspartijen is noodzakelijk

• Onderhandelen over schadecirkels en 
afzettingen met overheid

• Externe beeldvorming en –
communicatie belangrijk

• Boemerang besef: welke maatregelen 
krijg je terug, direct of via wetgeving?

Bomdreiging 2016



Slecht weer

• Alle weerscenario’s zijn mogelijk: vulkaanas, storm, sneeuw, wateroverlast, windhoos, 
hitte en combinaties ervan

• Lange termijn aspect van weerscenario’s is belangrijk. Wat gaat er nog gebeuren en hoe 
kan ik dan problemen voorkomen? Overleg met airlines en handlers staat dan centraal

• Capaciteitsvraagstukken spelen belangrijke rol, alsmede opvang / beddenplan etc in 
Terminal. Projectmodel belangrijk: welk tijdspad gaan we lopen, welke verwachtingen 
kan ik creëren? 



Uitval elektriciteit

• Uitval elektriciteit leidt al gauw tot 
uitval IT. Snelle schade 
inventarisatie is belangrijk

• Ketenpartners essentieel bij uitval 
elektriciteit: AFS, airlines, Kmar en 
LVNL

• Communicatieproblemen zijn te 
verwachten, zowel intern als extern

• Welke capaciteit is nog te draaien? 
Hoe snel kan ASM / IT de zaak 
gerepareerd hebben? Is er kans op 
secundaire schades als de stroom 
weer terug is?



Infectieziekten besmetting
• Infectieziekten kennen zowel 

‘aangekondigde’ als onaangekondigde 
variant. Ken de procedures WPG en 
CBPS.

• Ziekte wordt normaliter ‘gebracht’, 
maar kan via beeldvorming ook leiden 
tot melding in Terminal

• Beeldvorming en kennisniveau over 
ziekte is bepalend voor verloop 
incident

• Let op escalatiefactoren: 
medewerkers die niet willen inzetten 
uit angst zelf besmet te raken

• Communicatie essentieel, zowel 
binnen als buiten luchthaven; 
beeldvorming zsm managen

• Overheidsopschaling bij 
infectieziekten vraagt om extra 
aandacht en sturing door 
flowmanagement

Tullamarine Melbourne 
2005 



Veerkracht begint voor de crisis!


