Meerlaagsveiligheid in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden:
Veelbelovender dan gedacht
Uit het recent onderzoek ‘Helpende Handen’ naar spontaan hulpaanbod bij een dreigende
overstroming blijkt dat de kansen in de Albasserwaard-Vijfheerenlanden veelbelovender zijn dan
gedacht. In het onderzoek ‘Helpende Handen’ is verkend hoe spontaan hulpaanbod uit de
samenleving en overheidshulp elkaar kunnen versterken. Hiervoor is literatuuronderzoek verricht
en zijn interviews gehouden met mensen van maatschappelijke organisaties, zoals een voorzitter
van een voetbalvereniging en kerkbestuurders. Deze uitkomsten zijn gebundeld en samen met
experts zijn kansen voor synergie bepaald.
Uit het onderzoek blijkt dat spontane hulp is gebaseerd op vier algemene principes:
1. Samenredzaamheid: spontane hulp begint bij de erkenning dat de samenleving samenredzaam is
en dat deze samenredzaamheid onmisbaar is bij een dreigende overstroming.
2. Leiderschap: persoonlijk leiderschap vanuit overheden of vanuit de samenleving maakt spontane
hulp mogelijk met besluiten en het overbrengen van gezaghebbende informatie.
3. Eenduidigheid: een duidelijke, heldere boodschap geeft richting aan spontane hulp en ruimte aan
de samenleving om aan deze richting bij te dragen.
4. Partnerschap in verantwoordelijkheid: de structuren en professie van overheidshulp, en de
dynamiek en kracht van spontane hulp, versterken elkaar wanneer zij partnerschap ervaring in de
verantwoordelijkheid.
De principes vertaald naar de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden In de landelijke gebieden van
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden uit de samenredzaamheid zich door een combinatie van
sociale cohesie en ondernemerschap. In de stedelijke gebieden in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden zijn de sociale netwerken zwakker dan daarbuiten. Ook bij leiderschap is een
verschil tussen stad en dorp. In dorpen zijn vaak ‘leidende’ personen in de gemeenschap aanwezig, in
het stedelijk gebied is leiderschap meer verbonden met instituties, zoals verenigingen, kerk of
overheid. Het gebied heeft een kritische houding naar de overheid, daarom is inhoudelijke
eenduidigheid van belang om de urgentie over te brengen en een handelingsperspectief te bieden.
Deze kritische houding naar de overheid vraagt ook om partnerschap in verantwoordelijkheid, zodat
de bewoners zich medeverantwoordelijk voelen.
Het onderzoek naar spontaan hulpaanbod is uitgevoerd binnen het Europees project FRAMES (Flood
Resilient Areas by Multi LayEred Safety) Dit project heeft als doel om de resilience (weerbaarheid)
van gebieden, gemeenschappen en overheden te vergroten door het toepassen van het concept
meerlaagsveiligheid
Ga naar het onderzoek: https://a5h.nl/wp-content/uploads/2020/08/MeerlaagsveiligheidA5H_LR.pdf

