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BUGELIST FKNR PROMOVEERT CUM LAUDE

Soldaat Doctor
Jeroen Wolbers

Het Korps Nationale Reserve is een doctor rijker. Soldaat der Eerste
Klasse Jeroen Wolbers, bugelist bij de Fanfare Korps Nationale Reserve,
promoveerde in januari aan de Vrije Universiteit van Amsterdam tot
doctor in de sociale wetenschappen. Zijn proefschrift ‘Drawing the line,
cross-boundary coordination processes in emergency management’
geeft een scherpe analyse van hoe crisismanagers hulpverleningsoperaties coördineren over de grenzen van hun organisatie heen.
De promovendus deed ook aanbevelingen voor procesverbeteringen.
Hij blijft aan de VU verbonden en zijn onderzoeksteam verwierf een
nieuw project ‘Smart Disaster Governance’ .
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De promotiecommissie, bestaande uit vijf internationaal vermaarde professoren uit de USA,
Engeland en Nederland (waaronder professor Myriame Bollen van de Nederlandse Defensie
Academie) was unaniem in de beoordeling: Cum Laude. Niet alleen vanwege de kwaliteit van het
onderzoek, maar zeker ook vanwege de wijze waarop Jeroen zijn proefschrift verdedigde. Zijn professionaliteit is voor de Nederlandse Defensie Academie aanleiding om Jeroen te vragen een hoofdstuk te schrijven in de Netherlands Annual Review of Military Studies (NL ARMS) 2016. Hij zal daarin
schrijven over de civiel-militaire samenwerking en het belang van real-time onderhandelen in crisissituaties tussen de hulpverleningsorganisaties.
Nieuwe coördinatie benadering
Uit het onderzoek van Wolbers blijkt dat crisismanagers tijdens rampen niet altijd kunnen terug
vallen op integratie door strikte commandovoering en heldere taakverdelingen. Zo blijken politie,
brandweer en ambulancediensten te coördineren op basis van principes van fragmentatie. Hierbij
gaat het om inspelen op de situatie door spontane aanpassingen, onderhandelingen en het afbakenen van verantwoordelijkheden. Hoewel fragmentatie vaak een negatieve betekenis heeft, laat het
onderzoek zien dat het crisismanagers juist helpt om snelheid in de operatie te houden.
Defensie – en zeker het Korps Nationale Reserve – is vaak betrokken bij hulpverlening tijdens rampen
in Nederland. Jeroen kon de inzet van Defensie van nabij volgen toen het Universitair Medisch
Centrum van zijn universiteit in september 2015 voor een deel onder water kwam te staan door een
breuk in een hoofdwaterleiding. Wolbers: “daar zie je ook dat men coördineert op basis van principes

van fragmentatie. Er is geen vaste taakverdeling en duidelijke commandant, omdat het gaat om een
netwerk van zorgverleners. Daardoor moet er onderhandeld worden tijdens het coördinatieproces.”
Hierbij werd onder andere een militair hospitaal opgezet en hielpen mariniers bij de evacuatie van
het ziekenhuis. Wolbers: “Defensie pakt dan een duidelijke rol.”
Muziek werkt inspirerend
Na zijn VWO volgde Jeroen Wolbers de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de
Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis onderzocht hij de implementatie van Netcentrisch Werken
in de veiligheidsregio’s. Deze werkwijze is gebaseerd op de NATO doctrine van Network Enabled
Capabilities. De gedachte is dat wanneer staven van land-, lucht- en zeemacht beschikken over
dezelfde informatie dit een effectiever optreden geeft. Bovendien kunnen ‘friendly fire’ incidenten
beter voorkomen worden. Uit het onderzoek van Jeroen kwam naar voren, dat, hoewel het systeem
was gericht op het slaan van bruggen tussen de organisaties in de 25 Nederlands veiligheidsregio’s,
dit helaas 25 keer anders werd gedaan. Hierdoor bleek de bovenregionale samenwerking potentieel
problematisch.
Na zijn afstuderen werd Jeroen gevraagd om voor de VU te gaan werken als docent en te promoveren. In het vierde jaar van zijn promotie kwam Jeroen als bugelist bij de FKNR en is plaatsvervangend concertmeester. Hij is getrouwd en heeft met zijn vrouw Michele een dochtertje Myrthe.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden voor de VU ziet Jeroen zijn vele activiteiten voor de FKNR
vooral als een ontspanning. Het schrijven van publicaties en proefschriften zijn processen van vaak
maanden of jaren. Muziek maken met de FKNR werkt dan, juist omdat het zo direct is, zeer inspirerend voor hem.
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