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Van oudsher heeft de mensheid door het ontwikkelen van noodmaatregelen en -
procedures getracht om zich te beschermen tegen de impact van rampen. Telkens deze 
maatregelen niet afdoende bleken, werden ze bijgestuurd op basis van ‘lessons learned’ 
en geïmplementeerd in de bestaande nood- en interventieplannen (Boin & Lagadec, 
2000; Coppola, 2011; Kirschenbaum, 2004).  

In de recente literatuur waarschuwen onderzoekers echter voor significante ve-
randeringen binnen het ‘disaster landscape’. Vooreerst wijzen deze wetenschappers op 
de toename van het aantal rampen sinds de tweede helft van de vorige eeuw (e.g. 
Eshghi & Larson, 2008; Granot, 1998; Rasmussen & Batstone, 1989). Anderzijds bena-
drukken ze dat parallel aan deze kwantitatieve evolutie rampen ook kwalitatief ve-
randeren. Ze stellen dat verscheidene rampen waarmee we recentelijk geconfronteerd 
werden, de ‘rampen van de 21ste eeuw’, structureel verschillen van de rampen uit het 
verleden (e.g. Boin & Lagadec, 2000; Lagadec, 2009a; Rosenthal, 2009). 

Recente gebeurtenissen zoals de aanslagen van 9/11 (2001), de SARS-epidemie 
(2003), de tsunami in Zuidoost-Azië (2004), de aardbevingen in Kasjmir (2005) en Haïti 
(2010), de Deepwater Horizon olieramp in de Golf van Mexico (2010), enz., maken deze 
kwalitatieve verandering van het ‘disaster landscape’ zeer geloofwaardig en tonen 
vooral aan dat de bestaande noodplanningsprocedures niet langer efficiënt en doel-
treffend zijn. Deze evolutie stelt onderzoekers, beleidsverantwoordelijken, rampen-
managers en hulpverleners voor grote uitdagingen. We kunnen bijgevolg stellen dat de 
huidige theorieën en werkwijzen van rampenmanagement dringend aan een grondige 
herziening toe zijn, willen we vermijden om continu achter de feiten aan te lpen.  

Dit proefschrift behandelt de problematiek van het veranderende ‘disaster land-
scape’ met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van deze verander-
ingen. We willen tevens onderzoekers en practici een beter inzicht verschaffen in de 
noden van een modern en aangepast rampenmanagement. Het proefschrift begint met 
de stand van zaken betreffende ‘disaster research’ teneinde de lezer toe te laten de 
empirische hoofdstukken te kaderen. Op basis van literatuuronderzoek worden de 
voornaamste begrippen en concepten van rampenmanagement samengevat en toe-
gelicht. Vervolgens worden de huidige situatie, alsook de hieraan verbonden gevolgen 
en uitdagingen verduidelijkt en worden de onderzoeksvragen en -objectieven geformu-
leerd. Dit inleidend theoretisch hoofdstuk legt de basis voor de drie empirische studies 
die onderdeel uitmaken van het proefschrift.  

Hoewel verschillende auteurs melding maken van een kwalitatieve verandering van 
het ‘disaster landscape’ werd in de literatuur geen enkele academische studie gevonden 
die dergelijke evolutie proefondervindelijk onderzoekt. De eerste empirische studie van 
dit proefschrift tracht deze leemte te vullen. Gebruik makend van recente literatuur 
werden twee algemene kenmerken van ‘rampen van de 21ste eeuw’ geïdentificeerd –
impact en complexiteit–, en werd de notie ‘disaster out of the box’ gedefinieerd. Een 
ramp is ‘out of the box’ wanneer deze een organisationele crisis veroorzaakt bij de in-
terveniërende eenheden van hulporganisaties waardoor die eenheden hun opdracht 
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niet of niet goed kunnen uitvoeren. Het analytisch deel van de studie omvat twee fases. 
Tijdens de eerste fase werd het ‘Disaster Impact & Complexity Diagram’ (DI&C–diagram) 
ontwikkeld, een instrument dat toelaat om rampen doorheen de tijd te bestuderen 
teneinde kwalitatieve trends vast te stellen. In eerste instantie werden academici met 
ervaring in het domein van risico-, crisis- en rampenmanagement gevraagd om tijdens 
een brainstormsessie variabelen te identificeren die betrekking hebben op de twee 
algemene kenmerken van ‘rampen van de 21ste eeuw’. Vervolgens werden de geïdentif-
iceerde variabelen verder gespecificeerd op basis van de ‘estimate-feedback-talk-
estimate’-methode (Nelms & Porter, 1985) en werd op basis hiervan het DI&C–diagram 
ontwikkeld. In de tweede fase van de studie werd het DI&C–diagram gebruikt voor de 
analyse van 100 rampen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode 1900–2010. Er 
werden 5 tijdsintervallen beschouwd (1900-1924, 1925-1949, 1950-1974, 1975-1999, 
en 2000-2010) waarbinnen telkens twintig rampen ‘at random’ werden geselecteerd uit 
het Disaster Database Project (Green III, 2011). De resultaten tonen dat sedert de jaren 
1950 rampen een aanzienlijk grotere impact hebben, terwijl vanaf het midden van de 
jaren 1970 rampen steeds complexer worden om te managen. Verdere analyse van de 
data bevestigt dat er inderdaad een trend bestaat naar meer ‘rampen van de 21ste 
eeuw’ met een toenemend potentieel om te evolueren tot ‘disasters out of the box’. 
Gezien deze evolutie van het ‘disaster landscape’ is het noodzakelijk dat rampenmanag-
ers op het beleidsniveau en hulpverleners op het operationeel niveau voorbereid 
worden om creatief na te denken over ongekende aspecten van hedendaagse rampen, 
willen ze goed voorbereid blijven en hun legitimiteit en geloofwaardigheid niet verliezen 
(Ripley, 2008). 

Recente studies met betrekking tot rampenmanagement focussen op de versterking 
van mitigatie en het creëren van een veerkrachtige maatschappij. Toch ontwrichten 
rampen op regelmatige tijdstippen de samenleving. Rampen-response blijft bijgevolg 
van cruciaal belang bij het managen van huidige en vooral van toekomstige rampen, 
gezien de trend naar meer rampen ‘out of the box’. Door deze evolutie zal de 
maatschappij steeds harder getroffen worden en zal het werk van de interveniërende 
eenheden van hulporganisaties steeds moeilijker worden, niettegenstaande de 
voortdurend verbeterende noodplanningsprocedures en -capaciteiten. Daarom wordt 
tijdens de tweede empirische studie de response fase van de ‘disaster management life 
cycle’ geremodelleerd. De data voor deze kwalitatieve studie werden verzameld en 
geanalyseerd met de ‘responsive interviewing approach’ (Rubin & Rubin, 2005). Om een 
beter inzicht te krijgen in de impact die ‘rampen van de 21ste eeuw’ hebben op de re-
sponse-activiteiten van de hulporganisaties, werden personen geselecteerd met een 
grote ervaring in noodplanning en rampenmanagement. De resultaten tonen dat de 
response fase meer is dan een aantal activiteiten om het aantal gewonden en doden te 
beperken, of schade aan eigendommen of het milieu in te dijken (National Governors' 
Association, 1978). De data tonen aan dat de response fase zich uitrolt als een proces 
dat bestaat uit drie opeenvolgende en elkaar soms deels overlappende stappen (‘paral-
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ysis’, ‘operational response’ en ‘strategic response’) en dat bestaat uit een aantal sub-
processen: de trapsgewijze opbouw van capaciteiten in de rampenzone, het coördi-
natieproces en het proces van de beoordeling van de gebeurtenis. De resultaten tonen 
tevens dat bij het managen van ‘rampen van de 21ste eeuw’, het sub-proces van de 
beoordeling van de gebeurtenis uitermate belangrijk is. Rampenmanagers en hulpver-
leners worden daarom verplicht af te stappen van hun traditionele denk- en han-
delswijzen waarbij kan teruggegrepen worden naar op voorhand ontwikkelde en 
gedocumenteerde scenario’s. Ze moeten bij aanvang van de ramp tijd vrijmaken om de 
gebeurtenis grondig te analyseren en durven afstand nemen van de bestaande en 
gekende paradigma’s of, zoals LaPorte (2007, p. 62) stelt “Leaders must prepare to be 
very surprised and no longer rely exclusively on existing plans”.  

De derde en laatste empirische studie bouwt verder op de resultaten van de twee 
eerste onderzoeken. Veel teams opereren in een dynamische en complexe omgeving 
waar heel snel beslissingen moeten worden genomen op basis van onvolledige in-
formatie. Dikwijls staat in een dergelijke context veel op het spel en hebben teambeslis-
singen die te laat worden genomen vaak zware consequenties. Kwaliteitsvolle 
teambeslissingen moeten derhalve accuraat zijn en ook snel worden genomen. Wan-
neer een team geconfronteerd wordt met een herkenbare of routinematige situatie, 
kan het teruggrijpen naar eerder opgedane kennis en ervaring, wat toelaat om snel 
accurate beslissingen te nemen. In het geval van een niet-routinematige context (cfr. 
rampen ‘out of the box’) ontbreken de nodige herkenningspunten. Uit onderzoek is 
gebleken dat teamleiders een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces, maar het 
blijft onduidelijk welke leiderschapskarakteristieken, directief of empowering, leiden tot 
de meest kwaliteitsvolle teambeslissingen. In de studie wordt een contingentie leider-
schapsmodel voor multidisciplinaire teambeslissingen ontwikkeld. We suggereerden dat 
het effect van leiderschap op de kwaliteit van teambeslissingen afhangt van de context 
waarin het team opereert. Gebruik makend van een experimentele setup (216 re-
spondenten onderverdeeld in 72 multidisciplinaire teams) testten we de hypothese dat 
directief leiderschap leidt tot meer kwaliteitsvolle teambeslissingen in routinematige 
situaties, terwijl empowering leiderschap beter is in niet-routine situaties. Een multi-
level analyse van de experimentele data toont aan dat teams die geleid worden door 
een directieve leider meer accurate beslissingen nemen in routine situaties. In het geval 
van niet-routine situaties zijn teams die geleid worden door empowering leiders accu-
rater. De resultaten laten ook zien dat teams onder leiding van een directieve leider 
sneller beslissingen nemen, vooral in routine situaties. In niet-routine situaties blijkt dat 
teams die geleid worden door directieve leiders nog steeds sneller tot beslissingen 
komen, maar relatief gezien aan snelheid inboeten ten opzichte van teams geleid door 
empowering leiders. Van particulier belang in de studie is het samen beschouwen van 
accuraatheid en snelheid als maat voor kwaliteitsvolle teambeslissingen. Uit de re-
sultaten kan worden we afgeleid dat, wanneer een team geconfronteerd wordt met een 
routine situatie, directief leiderschap best geschikt is voor het nemen van kwaliteitsvolle 
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teambeslissingen. Wanneer een team geconfronteerd wordt met een niet-routine situ-
atie, kan zowel directief als empowering leiderschap leiden tot kwaliteitsvolle beslis-
singen. In dergelijk geval is het relatieve belang van de samenstellende criteria welke 
kwaliteitsvolle beslissingen uitmaken (accuraatheid of snelheid) bepalend. Gemiddeld 
kan gesteld worden dat wanneer de snelheid van de beslissing primeert op de accu-
raatheid, directief leiderschap leidt tot de meest kwaliteitsvolle teambeslissing. Omge-
keerd, wanneer de accuraatheid van de beslissing van doorslaggevend belang is, is em-
powering leiderschap gemiddeld gezien het best geschikt.  

Concluderend is te stellen dat het proefwerk een originele kijk biedt op de impact op 
het rampenmanagement van het veranderende ‘disaster landscape’. De bestaande 
procedures steeds weer aanpassen op basis van ‘lessons learned’ uit het verleden is niet 
meer afdoende om ‘disasters out of the box’ te beheersen en doelmatig te managen. 
Van rampenmanagers en hulpverleners wordt verwacht dat ze de situatie snel kunnen 
beoordelen. Wanneer de situatie als routinematig herkend wordt, zijn de bestaande 
nood- en interventieplannen toepasbaar. Dit is niet het geval voor niet-routinematige of 
‘out of the box’-situaties. Pasklare antwoorden zijn dan niet voorhanden en de 
beslissingsnemers moeten voldoende creatief zijn om de gepaste antwoorden te vinden 
op de ongekende en onbekende aspecten van de situaties waarmee ze geconfronteerd 
worden. De ‘disaster community’ ziet zich bijgevolg geplaatst voor grote uitdagingen en 
verder onderzoek met betrekking tot ‘disaster management en ‘disaster leadership’ is 
onontbeerlijk. Gelet op de karakteristieken van ‘rampen van de 21ste eeuw –impact en 
complexiteit– zal toekomstig rampenonderzoek in hoofdzaak holistisch van aard 
moeten zijn. In eerste instantie stellen we vast dat het managen van rampen steeds 
vaker grensoverschrijdend dient te gebeuren wat verder onderzoek naar internationale 
coöperatie en coördinatie noodzaakt. Vervolgens stellen we ook vast dat ondanks de 
steeds betere mitigatie- en preventiemaatregelen, de samenleving niet van rampen 
gevrijwaard blijft. Afdoende response- en wederopbouw-procedures blijven bijgevolg 
noodzakelijk om huidige en vooral toekomstige rampen op een efficiënte en doel-
treffende manier te managen. In dit kader lijkt het ons opportuun om in verder 
onderzoek mitigatie, preventie, response en wederopbouw samen te beschouwen en 
de ‘disaster management life cycle’ op een procesmatige manier te bestuderen. 
Tenslotte dient ook verder onderzoek te gebeuren naar de werking van multidiscipli-
naire teams en de impact van leiderschapskarakteristieken op multidisciplinaire 
teambeslissingen in complexe omgevingen. 
  


