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Inleiding  
De klimaatverandering bedreigt Antwerpen. De Standaard kopte op woensdag 21 oktober 
2015 dat de stad erg kwetsbaar is voor klimaatverandering en dat hitte en overstromingen 
Antwerpen bedreigen. In het artikel wordt dan ook opgeroepen voor responsabilisering van 
de bewoners van Antwerpen om samen de preventie, protectie en paraatheid te 
verbeteren. In deze paper gaan we na hoe de brandweer kan instappen in dit proces van 
coproductie, welke mogelijkheden er bestaan en wat de consequenties zijn voor de 
brandweer en voor de mensen die in dit verhaal stappen.  
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Wateroverlast  
De brandweer wordt al enkele jaren geconfronteerd met steeds grotere neerslagextremen. 
De oproepen die voortvloeien uit zulke neerslagextremen wegen zwaar op de capaciteit en 
beschikbaarheid van de hulpdiensten. Wateroverlast en stormschade zijn namelijk 
puntincidenten die maar moeilijk in de klassieke capaciteitsbepaling van de hulpdiensten 
kunnen worden opgenomen. Hulpdiensten zijn berekend op een dagelijkse behoefte (met 
een ruime veiligheidsmarge). Bij wateroverlast en stormschade komt op dagbasis een 
veelvoud aan oproepen binnen, waardoor de wachttijden snel oplopen. 
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Overzicht interventies wateroverlast bij Brandweer Zone Antwerpen voor de periode 2012-2014 
(bron: Directie Operaties, Brandweer Zone Antwerpen) 



Spontane burgerhulp na rampen?  
De impact van spontane burgerhulp bij rampen wordt zeer vaak onderschat. De meeste 
mensen worden na grote rampen gered door burgers die zelf niet getroffen zijn. Ook bij 
kleinere incidenten ontstaan vaak spontane burgerinitiatieven om hulp te bieden. 
Bijvoorbeeld na de storm over pukkelpop waren er heel wat mensen die hun wifi netwerk 
openstelden om getroffenen toe te laten contact op te nemen met familie. Anderen 
zorgden dan weer spontaan voor transport van het station naar huis voor mensen die 
gestrand waren.  

Het is duidelijk dat spontane burgerhulp sneller en gerichter op gang komt en dus een 
hogere efficientie en effectiviteit haalt. De meest efficiente burgerhulp is deze die gebeurt 
binnen de getroffen gemeenschap zelf. In de nieuwe inzichten in rampenmanagement 
wordt dan ook gesproken over drie gemeenschappen die betrokken zijn. Enerzijds zijn er de 
klassieke “professionele” hulpdiensten. Daarnaast zijn er gemeenschappen die spontaan 
reageren en gaan helpen en tot slot is er ook de getroffen gemeenschap die kan rekenen 
op een bepaalde eigen “veerkracht”.  
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Figuur: de betrokken gemeenschappen (bron: www.cobacore.eu) 

Praktische toepassing van spontane burgerhulp 
Er zijn drie vormen van coproductie die we hier willen belichten: 

Unbound volunteers: burgers beginnen op individuele basis spontaan te helpen 
na een ramp of organiseren een spontaan samenwerkingsverband. Meestal zal dit 
voorkomen na een spectaculaire gebeurtenis (“call to action” zijn) en vaak zijn 
sociale media een katalysator. 

Local groups: dit zijn bestaande organisaties zoals wijkcomités of 
jeugdverenigingen die spontaan hulp verlenen voor, tijdens of na een ramp om 
hulp te verlenen.

Trained volunteer responders: dit is een groep vrijwilligers die de overheid zelf 
organiseert om spontaan hulp te verlenen na een ramp. In de Angelsaksische 
landen is dit concept van community emergency response teams (CERT) zeer 
bekend. 
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Wat denkt de Antwerpenaar zelf van participatie bij wateroverlast?  
De drie vormen van coproductie zijn voorgesteld aan burgers op de laatste dag van 
Waterproef . In een workshop konden 24 Antwerpenaars hun mening geven over de 1

positieve en negatieve punten van elk model en over mogelijke oplossingen.  
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Algemeen was er een voorkeur voor de minder gebonden vormen van coproductie. De 
“trained volunteers” kregen slechts 4 stemmen, waar de “local groups” 13 stemmen 
kregen. In totaal waren de “local groups” en “unboud volunteers” samen goed voor 20 van 
de 24 stemmen. De deelnemers werden nadien gevraagd om voor- en nadelen op te 
sommen en bij hun voorkeursmodel ook adviezen te geven aan de overheid over de 
toepassing ervan. 

Wat vindt de Antwerpenaar van de drie vormen? 

Unbound volunteers: zijn volgens de deelnemers enorm gemotiveerd, zijn 
betrokken bij de gemeenschap en hebben heel wat skills. De inzet is echter 
onberekenbaar (“mobilisatiefactor” nodig) en er bestaat een risico dat dit slechts 
op korte termijn kan werken en niet gericht is op de hoogste noden. 

Local groups: de betrokken burgers geloven het meeste in deze vorm omdat er al 
een organisatievorm met taakafspraken en leiding is, weliswaar in een andere 
context. 

Trained volunteer responders: de deelnemers waren niet enthousiast over deze 
vorm. Ze gaven wel aan dat de voorafgaande afspraken en de mogelijkheden om 
te trainen een groot voordeel zijn, maar de beperkte betrokkenheid bij het 
getroffen gebied is toch een nadeel. Geen van de deelnemers zag het zelf zitten 
om deel te nemen. 
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Hoe moet de overheid omgaan met deze vormen van coproductie 
De deelnemers gaven ook een aantal adviezen aan de overheid om met coproductie te 
kunnen werken:  

- De overheid moet het netwerk opzetten aangezien dit zal niet spontaan ontstaan. Eens 
het newerk er is, moet de overheid ondersteunen en niet zomaar de leiding opnemen.  

- De overheid is verantwoordelijk voor de goede informatie-uitwisseling tussen burgers en 
professionals. Ze neemt daarin echter geen leidende rol, wel een ondersteunende rol.  

- De overheid legt de regels en verantwoordelijkheden op voorhand vast (onder andere in 
functie van verzekeringen, aansprakelijkheid, …)  

Besluit 
Als de overheid spreekt over coproductie, is dat toch vaak vanuit het beeld dat de overheid 
de leiding heeft en de eindbeslissingen neemt. Bij de workshop viel het op dat de burgers 
wel willen deelnemen, maar dan liefst in een relatief los verband of in kader van groepen 
waar ze reeds toe behoren. De overheid mag dan wel het kader scheppen en 
ondersteuning bieden, maar burgers willen zelf de controle behouden. De overheid moet 
dus loslaten en ondersteunen waar nodig. Dit gaat sterk in tegen twee ideeën die bij de 
overheid leven: ten eerste dat burgers verwachten dat de overheid alles voor hen oplost, 
omwille van het feit dat ze belastingen betalen. En ten tweede dat tijdens crisissen de 
overheid strak de leiding moet houden.  

Of dit generaliseerbare conclusies zijn is op dit moment niet te zeggen. De steekproef was 
slechts klein en de vraagstelling beperkt. In de rampenliteratuur wordt ook vaker gesproken 
over situationele modellen, waarbij snel moet kunnen geschakeld worden tussen 
aansturingsmodellen. Op basis van deze eerste inzichten kan er echter verder gewerkt 
worden aan meer betrokkenheid van burgers bij de hulpverlening en kan Antwerpen zich 
verder aanpassen aan de organisatie van hulp bij wateroverlast. To be continued…   


