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Conclusies en aanbevelingen
1 Achtergrond, doel en probleemstelling
Het ministerie van JenV heeft behoefte aan inzicht in de norm onder het
Nederlands publiek ten aanzien van agressie en geweld richting hulpverleners. Dit
inzicht dient als input om besluiten te nemen over communicatie met het publiek
over agressie en geweld richting hulpverleners. Waarbij medische zorg en GGZ
buiten de scope vallen.
De probleemstelling is als volgt geformuleerd:

Hoe is bij het algemeen publiek de sociale norm als het gaat om agressie
en geweld tegen hulpverleners? Wat ziet men als verzachtende
omstandigheden? Ziet men een rol voor omstanders en zo ja, welke rol zou
dat kunnen zijn en wat heeft men er voor nodig om die rol in te nemen?
Hoe kunnen positieve elementen uit de norm in de samenleving verankerd
worden?

Teneinde de gewenste inzichten te verkrijgen is medio juni 2021 online kwalitatief
verkennend onderzoek uitgevoerd onder algemeen Nederlands publiek (mix
naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau), in de vorm van 6 online
minigroepsgesprekken van 1½ - 1¾ uur. Ook heeft een duo gesprek
plaatsgevonden van ruim een uur.

2 Eenduidige resultaten
De resultaten van de verschillende groepsgesprekken zijn opvallend sterk in lijn
met elkaar. Er zijn geen noemenswaardige verschillen aangetroffen op grond van
leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. Daarmee biedt het onderzoek een goede
basis voor besluitvorming.
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3 Conclusies
De term hulpverleners is erg breed: medische hulpverlening domineert de
associaties
De term hulpverleners wordt primair geassocieerd met zorgmedewerkers en
ambulancepersoneel. “Hulpverleners” wordt door sommigen breder getrokken,
vooral wanneer men zelf mensen kent die werkzaam zijn als brandweer of politie.
BOA’s worden niet gepercipieerd als hulpverlener.
De mate van dienstbaarheid, het helpende aspect, die men ervaart is sterk
bepalend voor welke beroepen men als hulpverlener ziet. Net als de mate van
het positieve dat functionarissen voor jou als individu betekenen. Het veld
“hulpverleners” is primair positief geladen. Men verbindt hulpverleners aan
gevoelens van warmte, (mensen)liefde, dankbaarheid. Ze zijn er in positieve zin
voor ons, zetten zich in om ons te helpen. Dit is zeer sterk bij de zorg,
ambulancepersoneel en brandweer. Bij politie, en in nog sterkere mate bij BOA’s,
overheerst het handhavende aspect de beleving. Dit is primair negatief geladen.
En maakt dat men deze beroepen minder (politie) of niet (BOA) als hulpverleners
ervaart.
Een ander aspect dat van invloed is op het respect/ontzag voor hulpverleners is
de inschatting van de zwaarte en complexiteit van het werk, het belang ervan
en de benodigde expertise/kennis. BOA’s scoren laag in de beleving van deze
aspecten. De functie BOA is diffuus: onduidelijk is wat een BOA doet en wat diens
bevoegdheden en kwalificaties zijn.
Sterke sociale norm
Uit de groepen komt als sociale norm naar voren:

Hulpverleners moeten hun (belangrijke) werk kunnen uitoefenen.

Je mag hen daarbij niet hinderen.

Fysieke agressie of geweld is uit den boze.
Verbale agressie maakt veel minder deel uit van de sociale norm dan fysieke
agressie. Fysieke agressie is “not done”. Verbale agressie wordt gezien als niet
wenselijk en onverstandig (je kunt er door in de problemen komen).
De norm wordt het sterkst gevoeld bij als belangrijk en levensreddend
gepercipieerde beroepen als ambulance en brandweer. En het minst sterk bij
BOA’s (aangezien het werk van een BOA als minder belangrijk wordt ervaren).
De argumentatie hierbij is: ambulance en brandweer betreft:

Het gaat om mensenlevens, elke seconde telt.

Mensen werkzaam in deze beroepen zijn niet getraind in, en met
bewapening uitgerust voor, omgaan met agressie. Ze zijn relatief weerloos.
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De norm is vooral: geweld is not done. Als dit een afgeleide is van respect voor
hulpverleners, worden ook gedachten geactiveerd die gaan over wederzijds
respect en het grijze gebied dat kan ontstaan.

Wederkerigheid
Alhoewel de gedeelde opinie is dat we respectvol, fatsoenlijk en beleefd naar
hulpverleners moeten zijn:

Betreft dit een wederkerige norm. Niet alleen de hulpverlener heeft recht op
een respectvolle bejegening, de burger ook. Respect moet je verdienen. Dat
vergt ook iets van het gedrag/de opstelling van de hulpverlener.

Mag je wel duidelijk laten merken dat je het oneens bent of boos bent. Dat
past bij deze tijd: mondige en kritische burgers. Liefst op fatsoenlijke wijze,
maar er zijn situaties denkbaar waarin verbale agressie begrijpelijk is (waarbij
men echter begrijpelijk niet gelijk stelt aan ‘wettelijk geoorloofd’. Men weet
dat verbale agressie niet mag).
De randen van de sociale norm: geen wederzijds respect
De opinie is dat er verzachtende omstandigheden kunnen bestaan wat betreft
het niet meer tonen van respect en uiten van verbale agressie. Het betreft dan
vooral situaties waarin de benadering van de hulpverlener ervaren wordt als niet
of weinig respectvol. De hulpverlener voldoet hiermee niet aan de norm van
“wederzijds respect”. Vooral genoemd zijn:

Een autoritaire starre opstelling en/of toonzetting (politie, BOA).

Niet luisteren naar jouw verhaal, zich hier niet voor openstellen waardoor je je
niet gehoord en/of begrepen voelt.

Dit kan gevoelens van onmacht en frustratie activeren. Wat zich kan vertalen
in agressie.
Opmerkelijk is dat de hulpverlener (politie, BOA) het alleen goed lijken te doen
wanneer zij (nadat ze naar jouw verhaal hebben geluisterd) in hun besluit
(bijvoorbeeld wel of niet beboeten) coulant zijn naar jou.
Andere situaties/gedragingen van hulpverleners die respect aantasten en
“begrijpelijke” agressie kunnen oproepen die genoemd zijn:

Het onnodig toepassen van geweld (fysiek maar ook verbaal).

Niet handelen met respect voor jouw rechten.

Etnisch profileren.

De regels overtreden (bijvoorbeeld onnodig te hard rijden): de hulpverlener
heeft een voorbeeldfunctie.
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Draagvlak voor verstevigen sociale norm
Er is groot draagvlak voor inspanningen die erop gericht zijn agressie/geweld
tegen hulpverleners tegen te gaan. Zeker omdat de perceptie is dat dit
toeneemt. Wat gepaard gaat met gevoelens van boosheid, verdriet en onbegrip
bij de burger. Het draagvlak betreft het tegengaan van geweld, met name fysiek
geweld. Daar ligt de grens die de burger trekt.
Oproep aan burger is niet evident en houdt afbreukrisico in
Een publiekscampagne waarin een appèl wordt gedaan op de burger als
omstander om een rol te spelen bij het verminderen van agressie/geweld richting
hulpverleners is niet evident.
Een boodschap aan het publiek wordt vooral relevant geacht voor situaties
waarbij de dader(s) je onbekend zijn. Is de dader een bekende (familie, vrienden,
etc.) dan zegt men reeds te trachten de situatie te laten de-escaleren. Een
communicatieboodschap voor omstanders wordt in dit opzicht niet persoonlijk
relevant geacht. Men tracht overigens niet te de-escaleren vanuit de motivatie
om de hulpverlener te beschermen, maar primair om de bekende te behoeden
voor nadelige consequenties van het agressieve gedrag (boete, strafblad, etc.).
De rol die men voor zichzelf ziet weggelegd als omstander bij onbekende daders,
is minimaal. Spontaan geeft men aan niet te weten wat men dan wanneer en
hoe mag/kan doen. Als men er een slag naar mag slaan, dan worden genoemd:
vanaf veilige afstand afkeurend toekijken, 112 bellen, filmen/foto’s maken, de
dader(s) aanspreken, en enkelen noemen ook ‘fysiek tussen beide komen’. Het
draagvlak voor deze interventies/handelingen door de burger is beperkt. Men
voorziet spontaan veel risico’s voor zowel zichzelf als de hulpverlener. Ook zijn er
handelingen (zoals het maken van beeldopnamen) die haaks staan op andere
normen (zoals respect voor de privacy van het slachtoffer).
Een appèl op omstanders vergt allereerst een duidelijk handelingsperspectief.
Wat kun je wel of niet doen? En onder welke omstandigheden wel/niet.
Een massamediale campagne waarin omstanders een rol krijgen bij het
tegengaan van agressie/geweld richting hulpverleners houdt een afbreukrisico
in:

Het risico dat de situatie verder escaleert (en de hulpverlener juist meer
gevaar loopt).

Het risico dat je als omstander zelf (fysiek) gevaar loopt.

De burger is niet getraind en toegerust hiervoor. En zou ook een juiste
inschatting moeten kunnen maken van wat in welke situatie verantwoord en
wenselijk is.

Het gevaar dat omstanders voor eigen rechter gaan spelen en partij gaan
kiezen.
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Het risico dat het afdoet aan boodschappen op het gebied van respect voor
privacy het niet filmen van ongevallen en verspreiden van deze beelden (uit
respect voor het slachtoffer, maar ook om de hulpverleners niet in de weg te
lopen).
Het kan de autoriteit van met name de handhavers (politie, BOA)
ondermijnen: alsof ze het niet alleen aan kunnen.
De politiek wil geen geld vrijmaken voor extra mankracht, daarom moet de
(onbekwame en ongetrainde) burger het oplossen.

Daarnaast zal een dergelijke campagne associaties activeren met hulpverleners
die zelf een aandeel hebben in de ontstane agressie of geweld. Een boodschap
over de rol van de burger in het tegengaan van agressie, kan bijna niet zonder
ook de wederkerigheid, wisselwerking te adresseren. Met andere woorden:
zonder aandacht voor de rol van de hulpverlener zelf. Omdat zij door hun
(autoritaire of fysiek gewelddadige) gedrag/opstelling niet aan de norm van
wederzijds respect tonen voldoen. Men verwacht dat ook de hulpverlener(s) hun
aandeel pakken bij het verminderen van agressie. Bijvoorbeeld door aandacht in
trainingen voor wat agressie kan oproepen en voor hoe zij effectief kunnen deescaleren. Daarnaast kunnen ook gedachten worden geactiveerd over
bezuinigingen vanuit de overheid op hulpverleners in brede zin (zorg, politie, etc.,
of over het niet willen bewapenen van BOA’s.

Kansen voor communicatie met burger
De sociale norm wordt vooral gevoed door:

De hulpverleners zijn mensen.

Ze zetten zich in voor ons.

Ze doen belangrijk werk en dat werk moeten ze kunnen doen.

Soms ook: ze hebben meer macht dan wij (politie): hebben wapens, mogen
geweld inzetten en kunnen beboeten.
Een insteek kan zijn om de reeds gevestigde sociale norm en respect te
versterken door meer kennis van en begrip voor het werk van de hulpverlener te
creëren. En daarbij ook aandacht te schenken aan:

Het belang van het werk (wat met name bij BOA’s niet spontaan wordt
ervaren).

De sympathieke, dienstbare aspecten van het werk of de hulpverlener zelf.

De vaardigheden/opleidingen die de hulpverleners moeten hebben en de
zwaarte van het werk.
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Bijvoorbeeld door de mens achter het uniform te laten zien. Of door aandacht
voor het werk van de hulpverlener (bijvoorbeeld in de vorm van real life
programma’s).
Mogelijk zou ook de boodschap dat agressie/geweld jou (of jouw naaste) als
individu schaadt (hoogte boete, strafblad, etc.) kunnen helpen bij het
tegengaan van agressie en geweld. Bijvoorbeeld: behoed jezelf en je naaste
voor problemen.
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Resultaat
1 Eenduidige uitkomsten
De inzichten die uit dit onderzoek voortkomen zijn sterk in lijn met elkaar. Er zijn
geen noemenswaardige verschillen naar voren gekomen op basis van leeftijd,
opleidingsniveau of geslacht. De inzichten worden door alle groepen gedragen.
Indien er sprake is van verschillen dan wordt dit specifiek benoemd.

2 Respect voor hulpverleners: weergave van spontane associaties
Alvorens met elkaar in gesprek te gaan, is de respondenten gevraagd hun
primaire associaties te geven bij “respect voor hulpverleners”. Zij deden dit in een
online tool genaamd Qandr. Pas nadat zij hun eigen associaties hadden
gegeven, zijn de associaties van de andere deelnemers zichtbaar gemaakt aan
de groep als geheel. Er is bewust voor gekozen om spontane associaties na te
gaan bij “respect voor” en niet bij “agressie en geweld”, omdat de verwachting
was dat dit meer genuanceerde reacties zou opleveren, en ook meer inzichten
die haakjes opleveren voor communicatie. Nadat de spontane reacties zijn
besproken, is dieper doorgevraagd.
Woordwolken
Hieronder een weergave van de eerste associaties in woorden. De kleuren en
grootte van de woorden is willekeurig en geen indicatie voor de frequentie
waarmee ze zijn ingegeven.

Mannen leeftijd 18-25, laag en midden opgeleid
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Mannen en vrouwen, leeftijd 18-25, laag en midden opgeleid

Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

8

Definitieve rapportage Sociale norm agressie en geweld richting hulpverleners
Versie 1.1

Mannen, leeftijd 18-22 jaar, laag en midden opgeleid

Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoogopgeleid
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Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoogopgeleid

Mannen en vrouwen leeftijd 18-25 jaar, laag en midden opgeleid
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Beelden
Hieronder een weergave van de eerste spontane associaties in beelden:

Mannen leeftijd 18-25, laag en midden opgeleid

Mannen en vrouwen, leeftijd 18-25, laag en midden opgeleid
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Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Mannen, leeftijd 18-22 jaar, laag en midden opgeleid
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Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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3 Spontane associaties: wat valt op
Uit de toelichting van de respondenten bij hun associaties in woord en beeld,
komt het volgende naar voren:

De term hulpverleners definieert het beoogde terrein onvoldoende, bakent
dit onvoldoende af. Associaties met medische hulpverleners als
ambulancepersoneel en zorgpersoneel (buiten de scope van de
communicatie door de Taskforce) domineren. Een deel van de respondenten
(waaronder ook degenen die zelf personen kennen die werkzaam zijn als
brandweer of politie) verbreden het terrein. BOA’s worden niet spontaan tot
hulpverleners gerekend. Dit wordt in een volgende paragraaf meer
uitgediept.

Het veld “hulpverleners” is primair positief geladen. Men verbindt
hulpverleners aan gevoelens van warmte, (mensen)liefde, dankbaarheid. Ze
zijn er in positieve zin voor ons, zetten zich in om ons te helpen.

Respect voor hulpverleners wordt ervaren als een logisch en vanzelfsprekend
iets (norm).

“Respect voor hulpverleners” wordt sterk geassocieerd met situaties waarin er
sprake is van geen respect. Hierbij wordt vooral gedacht aan fysiek geweld.
En niet of in veel mindere mate aan verbaal geweld. De indruk overheerst dat
er sprake is van een toename van geweld richting hulpverleners. Geweld
tegen hulpverleners is negatief geladen en roept gevoelens van onbegrip,
woede/boosheid en verdriet op. Spontaan komen verhalen los over
ambulancepersoneel dat belaagd wordt en in elkaar geslagen, over de
brandweer die bekogeld wordt met vuurwerk, en over rellen en protesten in
verband met de beperkende Coronamaatregelen zoals de avondklok.
Veelal heeft men dit via het nieuws meegekregen of filmpjes via social
media. De algemene opinie is dat (fysiek) geweld tegen hulpverleners nooit
geoorloofd is. De wens voor geweldloosheid is terug te vinden in plaatjes met
hartjes, lieveheersbeestjes en “handen af van onze hulpverleners”. De
noodzaak om je niet agressief te gedragen richting hulpverleners wordt het
meest sterk gevoeld bij ambulancepersoneel en brandweer (hierover meer in
een volgende paragraaf).

Respect voor hulpverleners staat naast geweldloosheid ook voor: de
hulpverleners het mogelijk maken om hun werk te doen. De ruimte geven, je
aan de regels houden, niet hinderen, niet in de weg lopen, afstand houden
en ook: geen filmpjes of foto’s maken (ook uit respect voor de privacy van
slachtoffers).

Een deel van de respondenten heeft ook associaties die “samen” en
“verbinding” representeren. Voor elkaar, met elkaar.

Een deel van de respondenten merkt spontaan op dat respect wederzijds
moet zijn. Dit wordt vaak genoemd wanneer ook over de politie als
hulpverlener gesproken wordt. Er wordt dan gerefereerd aan de
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wisselwerking die er is in de interactie tussen hulpverlener en burger. Dit wordt
in een volgende paragraaf meer uitgediept.
Enkelen merken spontaan op dat respect (en waardering) voor hulpverleners
ook vanuit de politiek zou moeten komen. Wat inhoudt: niet besparen op
mankracht en voldoende belonen. Men denkt hierbij vooral aan de zorg
(zeker, maar niet alleen, in relatie tot COVID-19), maar ook aan politie.

Enkele citaten ter illustratie:
Het maakt je boos en verdrietig dat mensen zoveel woede kunnen hebben tegen iemand
die alleen probeert te helpen. (andere respondent) Daar ben ik het zeker mee eens. Als jij in
een situatie zit, dan komen ze je ook helpen. Het maakt niet uit wie je bent, maar ze
helpen je. (andere respondent) Ja en als je een politieman in elkaar geslagen hebt, maar je
bent zelf ook verwond dan word je alsnog behandeld. Dan denk ik, daar moet je gewoon
respect voor hebben.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Ik heb ambulance als associatie. Ik zie wel eens in het nieuws dat ze in elkaar worden
geslagen. We moeten ze de ruimte geven. Niet te dichtbij komen en ook geen dingen
filmen. Dat hoort ook bij niet lastig vallen. Geweldpleging. Handen af van onze
hulpverleners. Bij hulpverleners denk ik als eerste aan ambulancepersoneel en die zijn op
weg naar het ziekenhuis meestal.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Volg het op als ze je adviseren om aan de kant te gaan staan. Geen foto’s maken. Ook het
slachtoffer en de situatie moeten gerespecteerd worden. Afstand houden. Luisteren.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Ik denk bij hulpverleners vaak aan ambulance. Dan denk ik automatisch ook aan geweld
tegen hulpverleners wat vaak in het nieuws is. Dat ze bekogeld worden terwijl ze goede
daden verrichten. Dat er geweld tegen hun gebruikt wordt terwijl ze mensen proberen te
redden. (moderator: waarom is dat denk je?) Geen idee. Ik kan dat sowieso niet begrijpen.
(andere respondent) Ja die mensen moeten hun werk doen. Elke seconde kan tellen en het
hindert als iemand in de weg staat. Ze moeten de vrijheid hebben om te doen wat er
gedaan moet worden. Dat is ook voor het slachtoffer fijn. En als je dan ziet hoeveel
mensen erom heen gaan staan!
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Respect voor hulpverleners. Dan denk ik aan geweld. (moderator: fysiek of verbaal of
beiden?) Fysiek. Ja, het kan natuurlijk ook verbaal zijn, maar daar denk ik niet aan.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Ik vind dat vanuit de politiek de hulpverleners, vooral in de zorg, niet goed worden
gesteund. Ze moeten al maanden lang in de stress werken (moderator: hoe is dat bij
brandweer en/of politie?) Ja. Bij de politie ook trouwens. Die hebben al vele malen
aangegeven dat ze niet genoeg capaciteit hebben.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid
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4 De term “hulpverleners” is onvoldoende specifiek
De term ‘hulpverleners’ wordt breder geduid dan het veld waarover JenV wil
communiceren (namelijk: weg van het medische, richting brandweer, politie en
boa’s). Associaties met medische hulpverlening (ambulancepersoneel,
zorgpersoneel) zijn sterk en domineren veelal. Bij een groot deel van de
respondenten betreffen de spontane reacties zelfs uitsluitend hulpverleners uit de
medische hoek.
In enkele groepen (waaronder de twee groepen met hoger opgeleiden),
hebben de associaties bij “respect voor hulpverleners” naast de zorg en
ambulancepersoneel ook betrekking op brandweer en politie. In een groep lager
tot midden opgeleiden eveneens. Enkele hoogopgeleiden denken zelfs primair,
in eerste instantie, aan de politie en/of brandweer. Dit lijkt niet samen te hangen
met het opleidingsniveau, maar met de sociale kring van de respondenten. Zij
hebben familie, vrienden en/of kennissen werkzaam in niet-medische
hulpverlenende beroepen (als brandweer en politie). Een van de respondenten
heeft zelf ooit stage gelopen bij de politie.
Ambulancepersoneel wordt lastig gevallen bij het uitoefenen van hun werk. Daar denk ik
aan meteen. En ook politie. Bij grote manifestaties of protestacties is er geen respect voor
handhavers.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Invloed COVID-19
De tijdsgeest waarin het onderzoek plaatsvond (COVID-19) blijkt tevens van
invloed op de spontane associaties. Mogelijk stuurt ook dit in de richting van
medische hulpverleners. Een veel gedeelde opinie is dat het zorgpersoneel ons
respect verdient voor de grote inzet bij verpleging van COVID-19 patiënten. Ook
wordt spontaan gerefereerd aan demonstraties tegen Coronamaatregelen, en in
dit kader aan geweld tegen politie als ook vanuit de politie richting burgers.
Geen associaties met BOA
Wat opvalt is dat geen spontane associaties worden genoemd met boa’s. Bij
doorvraag geeft men aan hier ook niet op een meer onderbewust niveau aan
gedacht te hebben. Uitzondering hierop vormt een enkele respondent die
mensen kent die werkzaam zijn als BOA.
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5 Het belang van wederzijds respect
In alle gesprekken is het belang van wederzijds respect naar voren gekomen.
Wordt gesproken over respect, dan moet dat van twee kanten komen. De
hulpverlener verdient respect, de burger ook. Respect krijg je niet zomaar, je
moet het verdienen.
Respect voor hulpverleners vind ik vanzelfsprekend. Dat vanzelfsprekende geldt naar
iedereen toe. Ook naar de burger. Vandaar dat er ‘wederzijds’ bij staat.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Spontaan worden verhalen gedeeld over situaties waarin de hulpverlener zelf
niet respectvol met anderen om is gegaan. De verhalen hebben betrekking op
de politie en gaan vooral over:

(door een deel als onnodig gepercipieerd) hardhandig optreden door de
politie bij anti-Corona demonstraties en rellen (als voorbeeld van geen
respect vanuit de politie voor de demonstranten). Vaak heeft men hier
beelden van gezien.

Een te starre en autoritaire houding/benadering door hulpverleners (politie).

6 Verschillen in beleving soorten hulpverleners
Uit de gesprekken blijkt dat er sprake is van grote verschillen in hoe men
verschillende hulpverleners ervaart. En daarmee samenhangend ook, in de mate
waarin men van mening is dat een hulpverlener per definitie jouw respect
verdient.
Dienstbaar, helpend, warm
Hulpverleners worden primair verbonden aan dienstbaarheid. De medemens
helpen, ons iets positiefs brengen. Dit dienstbare en helpende element is volgens
de respondenten het sterkst aanwezig bij ambulancepersoneel, mensen
werkzaam in de zorg, en bij de brandweer. Dit zijn de hulpverleners ‘pur sang’. Dit
type hulpverleners is er voor jou, en heeft uitsluitend tot doel om mensen in
positieve zin te helpen. Veelal onbaatzuchtig, ongeacht wie je bent (geslacht,
huidskleur, etc.). Je hebt als individu alleen maar baat hierbij.
Zij spreken je niet aan op je fouten/tekortkomingen en doen hun werk met zelfs
risico’s voor de eigen veiligheid. Hun werk verdient volgens de respondenten veel
dankbaarheid en respect. Het gegeven dat deze mensen er voor je zijn, alles
doen om je te helpen of je leven te redden, leidt tot warme, dankbare en
geruststellende gevoelens. Deze hulpverleners helpen jou als individu.
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Dit dienstbare aspect maakt dat men onbegrip en woede voelt over agressie
richting hulpverleners.
De beelden die je dan in het nieuws ziet. Dat vind ik best wel heftig. Als je ziet bijvoorbeeld
dat met oud en nieuw hulpverleners belaagd worden. Dat vind ik onbegrijpelijk. Ze zetten
zich in voor andermans leven en daarvoor worden ze belaagd.
Mannen en vrouwen, 26+ hoog opgeleid

Respect is vanzelfsprekend. Ze moeten hun werk kunnen doen. Het is gewoon not done
om verbaal of fysiek met hulpverleners in discussie te gaan als ze hun werk moeten doen.
Ook al ben je het er niet mee eens: ze doen hun werk. En ik ben ervan overtuigd dat ze nog
altijd het belang van het volk voorop hebben staan. Dus als je in de weg staat, dan hinder
je iemand die probeert te helpen.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Het dienstbare element wordt veel minder verbonden aan politie (zeker niet
spontaan, hooguit secundair), en in het geheel niet aan BOA’s.
Handhavend, conflicterend
Politie en BOA worden primair ervaren als handhavend.
Politie en BOA spreken je aan op verkeerd gedrag, delen boetes uit, etc. Dit is
voor jou als individu juist niet positief, heeft eerder nadelige consequenties voor
jou. De veiligheid van de maatschappij kan er (wellicht) mee gediend zijn, maar
dat betreft een dienstbaarheid die ver van je af staat. Met deze hulpverleners
kan men het oneens zijn, eerder in conflict komen. Wat kan leiden tot agressie
richting politie of BOA. Vooral wanneer zij een autoritaire opstelling laten zien
(waarover later meer) en/of je beboeten. Deze hulpverleners worden soms
ervaren als minder warm en menselijk.
Ik heb veel respect voor de brandweer. Riskeert zijn eigen leven om mensen te redden. Dat
verdient een pluim. De politie kiest vaak een kant. Dat is minder redelijk. Ik snap het wel
gedeeltelijk, maar soms gaat het wat ver. Op het nieuws: mensen die protesteren en zich
niet aan de maatregelen houden (Corona). Maar dat ze dan die mensen in elkaar gaan
slaan omdat ze niet weg gingen. Met het argument dat ze zich niet aan de regels hielden.
Ik snap dat ze dat toch op een of andere manier moeten klaren. Maar vind dat wel heftig.
Mannen 18-22 jaar, laag- en midden opgeleid

Met politie is het een ander verhaal. Omdat die vaak in conflict is met burgers en moet
handhaven. Maar bij ambulancemensen… die komen alleen om te helpen. Dan voel ik
onbegrip.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Door politie kun je je onheus bejegend voelen. Maar bij brandweer… die helpen alleen
maar.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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Het is normaal dat je respect hebt voor de mensen die jou of iemand komen helpen. Dat
vind ik niet meer dan logisch. Ik kan me niet verplaatsen in iemand die dan geen respect
heeft. Maar bij de politie kan ik me het misschien wel voorstellen. Als ze mierenneuken en
je een bekeuring geven. Omdat hij zo nodig bonnetjes moet uitschrijven, zijn quotum moet
halen. Hij doet ook zijn baan maar… dan denk ik: ga boeven vangen of iets nuttigs doen.
Dus het ligt er net aan wat voor situatie het is.
Mannen en vrouwen, 26+ hoog opgeleid

Bij politie weet een deel van de respondenten ook (latent) van de meer
dienstbare elementen (je de weg wijzen, helpen), al wordt door enkelen
opgemerkt dat deze dienstbare kant dan wel sterk onderbelicht is.
De onderzoeker heeft doorgevraagd waarom men BOA’s spontaan niet als
hulpverleners percipieert. Dit volgens de respondenten omdat hier alleen het
handhavende, sanctionerende element wordt ervaren en geen dienstbare
elementen. Ook zou het werk van de BOA minder belang hebben:
BOA’s roepen meer irritatie op omdat zij beboeten. Ik denk dat het het lokale kruimelwerk
is. Dat klinkt denigrerend. Parkeerdingen en zo. Er is steeds minder geld voor politie en zij
vangen het basic werk op. Het zijn mensen die uit een uitkeringssituatie komen, en die
opnieuw moesten gaan werken. Re-integratie programma’s in Almere. De intrinsieke
motivatie ontbreekt dan. En ze zijn echt van de regeltjes. Gevoel voor de situatie is er niet
meer bij.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Wat BOA’s doen is lang niet zo belangrijk als wat de politie doet. Ze maken van kleine
dingen hele grote problemen. (andere respondent) Mierenneuken. (andere respondent)
Van een mug een olifant maken. (andere respondent) Ik denk dat BOA’s minder respect
krijgen dan bijvoorbeeld politie omdat ze op hele kleine dingen ingaan. Dat is ook wel hun
werk denk ik. Maar omdat ze minder kunnen en minder belangrijk werk doen krijgen ze
ook minder respect. Er worden ook grapjes over ze gemaakt.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

(moderator: het valt me op dat jullie niet spreken over BOA’s). Mijn eerste gedachten bij
hulpverleners: politie, brandweer, ambulance. Een BOA zorgt voor orde natuurlijk, maar
het is niet mijn eerste associatie. Ze bekeuren mijn zoon als hij 2 meter over de stoep fietst.
Het is een stukje frustratie. (andere respondent) En ze hebben minder rechten. Ze doen
vast goede dingen, maar het is een andere categorie. (andere respondent) Ik denk dat ik
voor BOA’s minder respect heb. Waarom? Ik denk dat ze wat vrijblijvender zijn, meer een
hulp en een algemene burger.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid
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Motivatie om hulpverlener te zijn
Van de puur als dienstbaar gepercipieerde hulpverleners, waaronder men naast
ambulance en zorg ook de brandweer schaart, wordt aangenomen dat zij
intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen te helpen.
Bij politie, en vooral bij BOA’s, kan er ook (of soms zelfs vooral) sprake zijn van een
andere motivatie: macht willen uitoefenen, puur om het hebben van de macht.
Deze motivatie zou ten grondslag kunnen liggen aan gedrag van hulpverleners
dat als niet respectvol wordt ervaren.
Ik heb stage gelopen bij de politie. Ze zijn waakzaam en dienstbaar. Ik heb beide kanten
gezien. Maar ik ben er wel van overtuigd dat niet elke agent de burger of de-escaleren op
één heeft staan. Sommigen doen het om de opwinding van een gevaarlijke situatie. Heel
veel zijn er vanwege de macht. Anderen hebben ronduit een hekel aan bepaalde mensen
of wijken. Ik heb duidelijk verschil gezien tussen oom agent, lief en betrokken, en agenten
die in mijn optiek niet helemaal zuiver zijn. Die niet hulpverlening op de eerste plek
hebben.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Ik denk dat een politiemacht ook mensen aantrekt die nogal autoritair zijn of anderen
terecht willen wijzen. Ze voelen zich daartoe aangetrokken omdat ze dat op een of andere
manier prettig vinden die macht. Ik kan me voorstellen dat dat wrijving teweeg kan
brengen naar andere mensen.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Tevens van invloed op beleving: Belang, urgentie, kennis en macht
Belang en urgentie
De wijze waarop de soorten hulpverleners worden beleefd wordt tevens
beïnvloed door de vermeende urgentie van het werk, de benodigde kennis
(opleiding, complexiteit) en de macht van de hulpverlener.
Ambulancepersoneel en brandweer worden in hoge mate geassocieerd met
levensreddend werk. Werk waarbij elke seconde telt, moeilijke beslissingen
moeten worden genomen. Werk dat gekenmerkt wordt door een zware
verantwoordelijkheid en veel stress. Elementen die maken dat het men van
mening is dat deze hulpverleners veel respect verdienen. Omdat elke seconde
kan tellen, wordt het van extra belang geacht deze hulpverleners niet te
hinderen bij de uitvoering van hun werk. Door in de weg te staan of met ze in
discussie te gaan. Of nog erger, door geweld te gebruiken.
Bij BOA’s ervaart men vrijwel geen urgentie en ook veel minder belang van het
werk. Hun werk bestaat uit het beboeten van burgers (parkeerboetes, geen
fietsverlichting, etc.). Volgens een deel van de respondenten betreft het in feite
onbelangrijk werk.
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Kennis
Ook het vermeende benodigde kennisniveau voor het uitoefenen van het werk is
van invloed op de beleving van en respect/waardering voor de hulpverleners.
Voor zorgpersoneel, ambulance, brandweer en politie is volgens de
respondenten een gedegen en moeilijke opleiding nodig. Dit in tegenstelling tot
het beroep BOA. Een beroep dat vrijwel iedereen kan uitoefenen, en in sommige
groepsgesprekken wordt geassocieerd met re-integratietrajecten. De BOA wordt
gezien als hulpje voor het kleine en onbenullige werk. Het ‘echte werk’ wordt dan
gedaan door de politie.
BOA’s geeft een heel ander gevoel. Daar weet ik niet zo goed raad mee. Je moet er wel
respect voor hebben, maar daar heb ik dus wel een beetje gemengde gevoelens over. Ik
ben heel bang om te discrimineren, maar het zijn vaak mensen met weinig opleiding.
Politie en brandweer moeten een behoorlijke opleiding doen. BOA kun je vrij snel worden.
Ik heb meer ontzag voor politie en brandweer. (andere respondent) Ik heb dezelfde
gevoelens erbij. De brandweer, dat zijn uitermate complexe situaties. Natuurlijk heb ik
respect voor BOA’s, maar er ligt denk ik een primair politieke verantwoordelijkheid om te
verhelderen waar ze wel of niet voor zijn die BOA’s. Hebben we die mensen nodig? Waar
staan ze voor? En dan moeten ze maatschappelijk zo neergezet worden dat ze in positie
komen. Ik vind het nu een beetje vogelvrij. Er was discussie over of ze wel of niet een
wapenstok moesten hebben. Die functie moet duidelijk zijn en maatschappelijk erkend
worden.
Mannen en vrouwen, 26+ hoog opgeleid

Macht en bevoegdheden
Ook de (vermeende) macht en bevoegdheden van een hulpverlener zijn van
invloed op het respect voor een hulpverlener. Dit komt vooral naar voren
wanneer gesproken wordt over verschillen in beleving tussen politie en BOA.
De politie is bewapend en mag geweld toepassen. Wat leidt tot meer ontzag (en
respect). En wat ook maakt dat men zich minder snel agressief zal uiten naar
politie.
De macht en bevoegdheden van BOA’s zijn niet of nauwelijks bekend. Ook is
volgens de respondenten onvoldoende bekend wat BOA’s precies voor
werkzaamheden doen. Als het erop aan komt dan hebben BOA’s de politie
nodig omdat de vermeende bevoegdheden beperkt zijn. ook zijn BOA’s niet
bewapend. BOA’s worden al met al ervaren als enigszins zwak of slap.
Brandweer en politie… ik vind ze wat stoerder. Ze mogen ook arrestaties verrichten, ze
hebben meer mogelijkheden. Ik zou er meer ontzag voor hebben dan voor
ambulancepersoneel als het gaat om autoriteituitstraling. Het is een zwaar en gevaarlijk
beroep, dus het zijn sterke jongens.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid
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Het zijn allemaal mensen, ze doen gewoon hun werk
Vaak wordt opgemerkt dat alle hulpverleners, zelfs politie en BOA “ook maar
mensen zijn”.
De menselijke kant wordt sterker ervaren bij de puur dienstbare beroepen (warm,
betrokken, zijn voor jou bezig). Bij politie en BOA minder.
Vaak wordt opgemerkt dat je het met de hulpverleners oneens mag zijn, maar
dat je je wel moet realiseren dat deze uiteindelijk gewoon zijn werk moet
(kunnen) doen.

7 De sociale norm
Uit de groepen komt als sociale norm naar voren:

Hulpverleners moeten hun werk kunnen uitoefenen.

Je mag hen daarbij niet hinderen.

Fysieke agressie of geweld is uit den boze.
Verbale agressie maakt veel minder deel uit van de sociale norm dan fysieke
agressie. Fysieke agressie is “not done”. Verbale agressie wordt gezien als niet
wenselijk en onverstandig (je kunt er door in de problemen komen).
De norm wordt het sterkst gevoeld bij beroepen als ambulance en brandweer
die als belangrijk en levensreddend worden gepercipieerd. En het minst sterk bij
BOA’s (aangezien het werk van een BOA als minder belangrijk wordt ervaren).
De argumentatie hierbij is: ambulance en brandweer betreft:

Het gaat om mensenlevens, elke seconde telt.

Mensen werkzaam in deze beroepen zijn niet getraind in, en met
bewapening uitgerust voor, omgaan met agressie. Ze zijn relatief weerloos.
Wederkerigheid
Alhoewel de gedeelde opinie is dat we fatsoenlijk en beleefd naar hulpverleners
moeten zijn betreft dit een wederkerige norm. Niet alleen de hulpverlener heeft
recht op een respectvolle bejegening, de burger ook. Respect moet je
verdienen. Dat vergt ook iets van het gedrag/de opstelling van de hulpverlener.
Je mag voor jezelf opkomen
In alle groepen komt naar voren dat respect hebben voor, niet betekent dat je
niet voor jezelf mag opkomen.

Je mag wel duidelijk laten merken dat je het oneens bent of boos bent. Dat
past bij deze tijd: mondige en kritische burgers.

Liefst op fatsoenlijke wijze, maar er zijn situaties denkbaar waarin verbale
agressie begrijpelijk is.
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Je mag altijd voor jezelf opkomen, maar op een nette manier. Maar niet slaan. (andere
respondent) Ja. Maar ook al heb je respect voor iemand. Dat wil niet zeggen dat je diegene
niet op zijn fouten mag wijzen. Als er sprake is van discriminatie bijvoorbeeld, dan mag je
echt boos worden op zo iemand. Het is niet verzachtend vind ik, het is je recht.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

De randen van de sociale norm: geen wederzijds respect
Men is unaniem van mening dat er verzachtende omstandigheden zijn wat
betreft het niet meer tonen van respect en uiten van verbale agressie. Enkele
respondenten hebben persoonlijk ervaring met deze randen, anderen kunnen
begrip opbrengen voor als anderen in dergelijke situaties de grens overgaan.
Het betreft dan vooral situaties waarin de benadering van de hulpverlener
ervaren wordt als niet of weinig respectvol. De hulpverlener voldoet hiermee niet
aan de norm van “wederzijds respect”. Vooral genoemd zijn:

Een autoritaire starre opstelling en/of toonzetting (politie, BOA).

Niet luisteren naar jouw verhaal, zich hier niet voor openstellen waardoor je je
niet gehoord en/of begrepen voelt.

Dit kan gevoelens van onmacht en frustratie activeren. Wat zich kan vertalen
in agressie.
Je moet hulpverleners respecteren. Maar zij ook terug. (andere respondent) Ja.
Politieagenten kunnen heel arrogant overkomen terwijl dat nergens op gebaseerd is.
(andere respondent). Het beste is natuurlijk om dan rustig te blijven als je zo behandeld
wordt. Maar er zijn ook mensen die het niet pikken. Die worden respectloos.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Ik ben wel respectvol naar hun (BOA) toe, maar als ze gaan lopen mierenneuken dan doe
ik dat ook. Dan vraag ik hun nummer of leg ik alles vast, zodat er geen discussie over
mogelijk is. Als zij geen respect hebben voor mij dan ga ik wel alles gebruiken wat ik kan.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Opmerkelijk is dat de hulpverlener (politie, BOA) het alleen goed lijken te doen
wanneer zij (nadat ze naar jouw verhaal hebben geluisterd) in hun besluit
(bijvoorbeeld wel of niet beboeten) coulant zijn naar jou.
Soms zie ik ze lopen en dan komen ze over alsof ze zich macho voelen. Maar ik vind het
heel belangrijk dat ze sociaal zijn en eerst de situatie begrijpen (jouw verhaal) en zo
beslissen wat ze moeten doen.
Mannen 18-22 jaar, laag- en midden opgeleid

Het is belangrijk hoe je zelf benaderd wordt. Als ze rustig vragen wat er aan de hand is,
dan is het een open gesprek. Dat is anders dan wanneer ze er al vanuit gaan dat je iets
fout hebt gedaan. (andere respondent) Ja. Het is actie-reactie. Het is fijn als ze je even
aanhoren. Misschien kunnen ze dan zeggen: OK deze keer een waarschuwing.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid
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Andere situaties/gedragingen van hulpverleners die respect aantasten en
“begrijpelijke” agressie kunnen oproepen die genoemd zijn:

Het onnodig toepassen van geweld (fysiek maar ook verbaal).

Niet handelen met respect voor jouw rechten.

Etnisch profileren.

De regels overtreden (bijvoorbeeld onnodig te hard rijden): de hulpverlener
heeft een voorbeeldfunctie.

De hulpverlener I(handhaver) heeft minder kennis dan jij van de regels.
Enkele citaten:
Ik vind geweld van beide kanten niet goed, maar ik kan bepaalde acties naar de politie wel
begrijpen. Bijvoorbeeld onterecht geweld. Bijvoorbeeld de corona demonstraties. Het lijkt
me dat daar meer geweld vanuit de politie is dan nodig. En ik begrijp dat mensen dan boos
worden en er ook heftig tegenin gaan. Ik keur het niet goed, maar begrijp het wel. Als de
politie geweld toepast om mensen weg te drijven terwijl iedereen daar vredig op het plein
staat. Bij weerloze mensen.
Manne, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Soms gedragen ze zich zelf respectloos. De politie knuppelt mensen neer bij
demonstraties. Ook oude mensen. Kom op zeg! Ze gaan zelfs door als die mensen op de
grond liggen!
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Mijn ervaringen met BOA’s zijn heel negatief. Ik heb een paar keer gehad dat ze met zijn
tweeën het fietspad blokkeren en dat ze een grote mond geven. Ik heb vaker het gevoel
gehad dat ze zich boven de wet voelen. Een beetje machogedrag. Wat je bij de politie ook
hebt. Ik weet dat een agent meer kan en mag. Maar ze zijn beiden goed in het overtreden
van de regels. En zeg daar vooral niets van.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Eem tijdje terug bij protesten op het museumplein. Dat de politie op burgers in reed. Het is
lastig om dat vanuit de media te beoordelen natuurlijk. Maar op mensen inrijden met een
bus… nee.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Het wordt heel lastig als burgers hun rechten kennen. Wanneer ze hun ID moeten laten
zien. Als een agent dat vraagt en een burger weet dat dat niet hoeft. Dan heb je agenten
die zeggen: daar heb je helemaal gelijk in. Maar als een agent dan op zijn macht gaat
zitten en de burgers boos maken, ook al heef die burger gewoon gelijk. Bijvoorbeeld bij
etnisch profileren. Dat vind ik ongehoord van een agent. Je moet trots zijn dat burgers hun
rechten kennen.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Ik heb wel eens gehad dat er een controle was en dat overviel mij. Toen vroeg ik ‘zou je je
willen identificeren’. Toen werd hij verontwaardigd en zei: ik heb jouw toestemming niet
nodig om op je erf te komen. Daar werd ik wel gefrustreerd van. Dat moet toch op een
andere manier kunnen. Niet autoritair opstellen als dat niet nodig is.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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Als je weet dat ze anders zijn opgeleid, dan ga je je anders gedragen. Het botst wel dan,
als zij de verkeerde antwoorden hebben. Ik zou er dan tegenin gaan. Respectloos. Ik wil
dan mijn gelijk halen dus ik ga zorgen dat ik dat krijg. (andere respondent). Je weet je
rechten en als zij dan gaan doen alsof ze alles beter weten… de politie moet minder
arrogant ogen naar de burgers toe. Beter naar ze luisteren. (moderator: en een BOA dan?)
Die weet al helemaal niks. Die neem ik niet serieus.
Mannen 18-22 jaar, laag- en midden opgeleid

Het is nooit geoorloofd kwaad met kwaad te bestrijden. (andere respondent). Als mijn
vrouw onterecht tegen de grond gewerkt wordt, dan vind ik het wel geoorloofd hoor
(agressie). Dan sla ik hem ook op zijn smoel. Misschien heb ik dan achteraf spijt van de
impulsieve reactie.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

8 Veel draagvlak voor versterken sociale norm
Burgers
In alle groepen komt draagvlak naar voren voor het versterken van de sociale
norm dat agressie richting hulpverleners niet mag. Zeker ook omdat men vanuit
de media mee heeft gekregen dat hulpverleners in hun werk in toenemende
mate te maken krijgen met agressie. De respondenten scharen zichzelf niet onder
de doelgroep van deze boodschap: de sociale norm is bij hen reeds gevestigd
zeggen zij.
Hulpverlener zelf
Echter, een dergelijke boodschap kan volgens een deel van de respondenten
niet zonder ook aandacht te schenken aan het aandeel van de hulpverlener zelf
in het laten escaleren van situaties. De hulpverlener zou volgens een deel van de
respondenten getraind moeten worden in welk eigen gedrag bijdraagt aan
escalatie, hoe agressie wordt opgeroepen/uitgelokt. En ook in hoe zij juist kunnen
de-escaleren.
Misschien moet het hotshot gedrag getemperd worden. Stel je gelijk op. Er is genoeg
politie die vindt dat ze boven de burger staan. Trek het meer gelijk. Dan verdien je veel
meer respect, want respect moet je verdienen. (andere respondent). De situatie: hoe lok je
als agent agressie uit en hoe zorg je dat iemand rustig blijft.
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Ook zouden hulpverleners vaardigheden kunnen ontwikkelen hoe zij op
natuurlijke wijze gezag/autoriteit kunnen uitstralen, in combinatie met een niet te
autoritaire opstelling.
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Een balans die nauw luistert, erkennen de respondenten:
De handhavers. De bejegening daarvan. Het vergt een hoop assertiviteit om goed met
elkaar om te gaan. Het is een beetje koorddansen. Je mag niet te autoritair overkomen,
maar jezelf ook niet te veel wegschrijven. Vroeger was het pak (uniform) genoeg. Maar nu
komt er veel meer bij kijken.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

In een groep wordt opgemerkt dat ook de uitstraling door het uniform in dit kader
van belang is. In deze groep merkt een respondent op dat het uniform van de
politie te weinig ontzag inboezemt om geloofwaardig autoriteit te hebben:
Je moet duidelijk kunnen zien dat iemand gezag uitstraalt. Kijk maar naar landen waar
dat een grote rol speelt. Die militairen hebben petten vijf keer zo groot als die van ons. Zo
hoeft het natuurlijk niet, maar ik merk dat een duidelijk uniform bij ons vervaagt. Het
moet modieus zijn, prettig zitten… Ja kan nauwelijks een trainingspak onderscheiden van
een politie-uniform.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Ook zouden BOA’s meer bewapening nodig kunnen hebben.
Bij het tegengaan van agressie is het volgens enkele respondenten daarnaast
ook nodig dat de ‘dienstbare’ hulpverleners (brandweer, ambulance, zorg)
weerbaarheidstraining krijgen: hoe verdedig of bescherm je jezelf? Deze groep is
nu wellicht te weerloos.
Politiek
In sommige groepsgesprekken wordt spontaan opgemerkt dat voor het
tegengaan van agressie en geweld richting hulpverleners ook steun vanuit de
politiek nodig is:

Meer mankracht, meer zichtbaarheid van autoriteit op straat en meer
mensen om op te treden tegen agressie.

Trainen van de hulpverleners.

Bewapenen van BOA’s.

Enkelen noemen ook: zwaarder bestraffen van agressie.

9 Rol burger bij tegengaan agressie en geweld
Spontaan ziet men geen rol voor de burger weggelegd (onbekende daders)
De respondenten is gevraagd naar hoe zij zich voelen als ze getuige zijn van
geweld/agressie richting hulpverleners. En naar in hoeverre zij in een dergelijke
situatie iets doen, zouden willen doen of voelen dat ze iets zouden
moeten/kunnen doen.
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Het merendeel van de respondenten geeft aan niets te (zullen) doen. Zij denken
hierbij primair aan situaties waarbij de dader een onbekende van je is. Je loopt
bijvoorbeeld langs en bent er getuige van.
Een groot deel ervaart geen eigen rol in dergelijke situaties en wijst het
uitgangspunt dat zij een rol kunnen hebben in het tegengaan van agressie
richting de hulpverleners (sterk) af. Zeker wanneer slechts sprake is van verbale
agressie.
Ik denk niet dat het onze verantwoordelijkheid is als het geen bekende van mij is. Dan
mogen ze het lekker zelf uitzoeken.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Sommigen zeggen op zich wel te willen helpen, maar geven aan dat zij niet
weten hoe of wat zij kunnen en mogen doen. En in hoeverre het überhaupt
wenselijk is.
Het is de vraag of je zelf iets kan doen of betekenen. Ga je het conflict aan? Vaak denk ik:
het zijn mijn zaken niet. Misschien is dat egocentrisch. Maar je weet het verhaal en de
context niet. Als iemand echt hulpeloos is dan zou ik wel ingrijpen. Maar ik zal er geen
verandering in brengen als een groep jongeren geweld heeft met agenten. En het is ook
weer afhankelijk van of ze wapens bij zich hebben. Je moet er best wat lef voor hebben.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Ik zou misschien wel voelen dat ik wil ingrijpen, maar ik zou niet goed weten wat ik kan
doen. Er tussenin springen is niet echt voor mij weggelegd.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Barrières om zelf een rol in te nemen
De volgende afwegingen/gedachten komen naar voren:

Als ik me erin meng dan is het risico reëel dat de situatie verder escaleert (olie
op het vuur).

Als ik iets doe maak ik het voor de hulpverlener(s) waarschijnlijk nog lastiger.

Als ik me erin meng dan loop ik mogelijk zelf gevaar:
– word ik slachtoffer van agressie/geweld
– of krijg ik een boete omdat ik iets doe dat niet is toegestaan

Ik ken de context niet, ik weet niet wat er aan vooraf is gegaan:
– Ik kan daarom geen partij trekken, en weet ook niet wat de oorsprong
van de agressie is (en wat het aandeel van de hulpverlener zelf).
– Ik ken de bron van de agressie niet dus weet niet hoe ik het kan sussen.

Ik ken de dader(s) niet en weet niet waartoe zij in staat zijn. Hebben ze
bijvoorbeeld een mes bij zich? (dit in tegenstelling tot de situatie waarin de
dader een bekende van je is).
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Ik ben er niet op getraind, en ook niet voor toegerust, om met dit soort
situaties en agressie om te gaan (in tegenstelling tot bijvoorbeeld politie en
BOA).
Het is mijn verantwoordelijkheid niet.
Ik zou niet weten wat ik kan en mag doen (handelingsperspectief).
De hulpverleners kunnen zelf versterking inroepen. Verwacht wordt dat zij dit
doen, en dat jouw hulp niet nodig is.

Handelingsperspectief
Op de vraag wat men eventueel zou kunnen doen komen de volgende ideeën
naar voren:

De situatie vastleggen op beeld (foto of filmen).

112 bellen (in het geval er sprake is van zwaar fysiek geweld) om om
versterking te vragen.

Vanaf een veilige afstand toekijken (en daarmee laten zien dat je het er niet
mee eens bent, dat je alert bent, dat er een getuige is).

Er tussen springen: fysiek tussen beide komen.
Op deze suggesties wordt wisselend gereageerd. Een deel ziet hierin
mogelijkheden voor zichzelf. Vooropgesteld dat de situatie dit toestaat zonder
zelf in gevaar te komen (eigen veiligheid voorop). Dit vergt wel dat je in staat
bent om hier een juiste inschatting van te kunnen maken. Het filmen van een
situatie kan bijvoorbeeld ook zorgen dat je zelf slachtoffer wordt van geweld,
zegt men.
Je zou het kunnen filmen, maar ik zou op mijn hoede zijn dat ze het niet doorhebben.
Anders ben je misschien ook een mikpunt. Misschien andere mensen erbij halen. Als je 112
belt dan duurt het wel even voordat er iemand bij is.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Ik zou niet filmen. Want ik denk dat ik ze in de weg sta als ik ga filmen. Tegenwoordig
hebben ze toch die go pro op hun hoofd die alles filmt?
Mannen 18-22 jaar, laag- en midden opgeleid

Afbreukrisico bij actieve rol burger bij onbekende dader(s)
Wanneer de burger een actieve rol zou krijgen bij het tegengaan van agressie
richting hulpverleners, vraagt dit volgens de respondenten in de eerste plaats om
duidelijke informatie en handelingsperspectieven:
Ik ben benieuwd hoe die rol eruit ziet. Is het een plicht? Een advies? Hoe moet je ingrijpen
en wanneer wel en wanneer niet? Het roept heel veel vragen bij mij op.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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Maar ook dan is er sprake van een reëel afbreukrisico bij een appèl op de burger,
blijkt uit de reacties van de respondenten:

Het risico dat de situatie verder escaleert (en de hulpverlener juist meer
gevaar loopt).

Het risico dat je zelf (fysiek) gevaar loopt.

Het gevaar dat omstanders voor rechter gaan spelen en partij gaan kiezen.

Het risico dat het afdoet aan boodschappen op het gebied van het niet
filmen van ongevallen en verspreiden van deze beelden (uit respect voor het
slachtoffer, maar ook om de hulpverleners niet in de weg te lopen).

Het kan de autoriteit van met name de handhavers (politie, BOA)
ondermijnen: alsof ze het niet alleen aan kunnen.

Het kan kritiek op de politiek losmaken: de politiek laat de hulpverleners in de
steek (bezuinigingen en wij moeten het oplossen)
Lastig om te bepalen wat er gebeurt in die situatie. Het blijft moeilijk om partij te kiezen en
als je niet voor de politie kiest: straks heb je die tegen je.
Mannen 18-22 jaar, laag- en midden opgeleid

Ik vind dat heel moeilijk. Stel 2 agenten op een festival komen in moeilijkheden. Er is
gewoon te weinig politie. En er lopen jochies van 15-16 jaar met vlindermesjes rond en die
zijn beter bewapend dan een BOA. Dus dat mag wel aangevuld worden, die tekorten.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Ik zie dit heel snel fout gaan. Maar het ligt eraan hoe ermee om wordt gegaan. Er moet
wel heel duidelijk aangegeven worden wat je wel en niet kunt doen. Ik durf te wedden dat
er mensen zijn die een omweg vinden en het gebruiken in hun eigen voordeel.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Het ligt aan de grenzen. Het moet duidelijk zijn wat je wel mag doen. Anders gaan
mensen denken dat ze klappen mogen geven. Dus je moet heel duidelijk zijn. Als je een
brandweerman mag beschermen door iemand anders van hem af te halen, dan doe ik dat.
Maar als de regelgeving niet goed is, in de zin dat ik niet beschermd word, dan kan ik niks
doen.
Mannen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Ik vind dat heel dubbel want je vraagt iets van de burger. Ik ben er geen voorstander van.
Dan vraag je aan een buitenstaander om ergens iets van te vinden zonder dat die de
context goed weet. En wat is wenselijk vanuit de buitenstaander? Dat is niet gedefinieerd.
Ik reageer door te praten bijvoorbeeld. En een ander gaat agressief doen bijvoorbeeld. Dus
nee, dat heeft niet mijn voorkeur.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

De politiek wil geen geld vrijmaken voor extra mankracht, daarom moet de (onbekwame
en ongetrainde) burger het oplossen. Wil je die rol wel op je nemen? Vaak als je iets tegen
iemand zegt word je heel agressief benaderd.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Je mag een beroep op de burger doen. Maar het moet ook vanuit de politiek goed zitten.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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Ik vind niet dat je iets van burgers kunt vragen. Het kan escalerend gaan uitlopen in plaats
van de-escalerend.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Rol bij bekende dader(s): motivatie is primair de dader beschermen
De respondenten is tevens gevraagd hoe het zou zijn in het geval de dader een
bekende van je is: familie, vriend(in), partner, kind, kennis, buurtbewoner, etc.
Het merendeel van de respondenten zegt hierin wel een verantwoordelijkheid of
rol te ervaren. En zal de situatie proberen te sussen. Er zijn ook verhalen gedeeld
waarin dit het geval was.
Dit is primair gedreven vanuit de motivatie de bekende (familie, vriend, etc.) te
beschermen, te behoeden voor nadelige consequenties van zijn/haar agressie.
En dus niet in de eerste plaats om de hulpverlener te beschermen.
Manieren waarop men tracht de situatie te sussen/de-escaleren zijn:

Fysiek tussenbeide komen (wat kan omdat je kunt inschatten waartoe de
dader in staat is, en de kans klein is dat hij jou iets zal doen).

Attenderen op andere manieren om je recht halen door een boete aan te
vechten of een klacht in te dienen.

Wijzen op de mogelijk negatieve consequenties van het agressieve gedrag:
Kom op, dit is geen 120 euro boete en een strafblad waard. We kunnen beter gaan.
18-25 jaar, groep mannen en vrouwen, laag en midden opgeleid

Als je zo doorgaat ga je de bak in, dat wil je toch niet?
26+ jaar, mannen en vrouwen, laag en midden opgeleid

De respondenten geven aan in dit opzicht (je bent een bekende van de dader)
een boodschap geen toegevoegde waarde heeft. Men onderneemt hier al
actie op of zegt dit te zullen doen.

10 Suggesties van respondenten
Zoals in het voorafgaande is beschreven wijzen de meeste respondenten een
boodschap af waarin zij een rol krijgen toebedeeld bij het tegengaan van
agressie. Hier gaat een reëel afbreukrisico vanuit.
De respondenten hebben wel suggesties gedaan voor manieren om op meer
indirecte wijze, via communicatie, een bijdrage te leveren aan het verminderen
van agressie richting hulpverleners. Waarbij hen is gevraagd te denken aan
specifiek brandweer, politie en BOA’s.
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Kennis verhogen en de mens achter het uniform laten zien
In alle groepen is naar voren gekomen dat handhavers agressie kunnen
oproepen. Dit vanwege hun autoritaire opstelling, maar ook überhaupt omdat
hier sprake is van een niet gelijkwaardige verhouding.
Begrip voor de hulpverlener, kan volgens de respondenten bijdragen aan
waardering en respect voor de hulpverlener. Bijvoorbeeld door kennis en
sympathie tot stand te brengen:

Het goede, positieve van het werk van de hulpverlener te belichten
(bijvoorbeeld de warme, zachte, menselijke en dienstbare kant van
politiewerk, het nut van het werk van BOA’s).

De complexiteit van afwegingen inzichtelijk te maken.

Te laten zien dat de hulpverleners ook een mens is. Bijvoorbeeld een vader,
echtgenoot, etc. (een deel van de respondenten is hier enthousiast over,
anderen zien als potentieel gevaar dat dit afdoet aan de autoriteit).
Ik denk dat je een hele hoop beginnende agressie weg kan nemen door meer begrip te
kweken. Als je laat zien wat voor impact het kan hebben. Wat voor goeds de hulpverlener
doet. Hij heeft die en die gered. Verdient hij het nu om in een rolstoel te zitten?
Mannen en vrouwen, 18-25 jaar, laag en midden opgeleid

Je moet laten zien wat die mensen voor je doen en er een spannend filmpje van maken.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, laag en midden opgeleid

Burgers reageren vaak vanuit een gebrek aan kennis. Als je huis afbrandt is het heel
frustrerend als de brandweer niet naar binnen gaat. Terwijl de brandweer begrijpt dat
veiligheid eerst gaat. Maar dat kan wel frustratie geven en je hebt dan andere belangen.
En als burger heb je geen idee wat de risico’s op dat moment zijn.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Ik ben erachter gekomen dat de politie veel meer doet dan handhaven. Dat ze ook heel
dienstbaar zijn. Dat heeft mijn respect wel verhoogd. Dat mag ook wel eens uitgebeeld
worden.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Laten zien dat de BOA ook een mens is, een echtgenoot en vader. Dat ze hem van de
andere kant laten zien en niet alleen maar als iemand in uniform die je de les leest.
(andere respondent). Ik ben bang dat het te soft gaat worden. Ik woon in Amsterdam. Je
hebt zo veel verschillende culturen hier. In Rusland en Marokko wordt de politie echt heel
groot en autoritair gezien. Daarmee vergeleken zijn de politie agenten hier doetjes.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid

Wat zijn je rechten als burger
Enkele respondenten hebben opgemerkt dat informatie over je rechten als
burger kan bijdragen aan minder agressie. Met name: wat zijn manieren om je
gelijk te halen als je je onrechtvaardig behandeld voelt.
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Opvoeding
Een deel van de respondenten merkt op dat respect voor hulpverleners al op
jonge leeftijd zou moeten worden gekweekt. Door de ouders, en ook door
scholen. Het hoort bij normen en waarden. In enkele groepen is de suggestie
gedaan dat hulpverleners voorlichting komen geven op scholen.
Blijf met je handen van een ander af. Altijd. Agressie tegen hulpverleners is in geen enkele
situatie geoorloofd. Mensen en kinderen moeten meekrijgen wat de norm is.
Hulpverleners kunnen daar enorm in investeren door zo tijdig mogelijk kinderen kennis te
laten maken met ze. De brandweer bij ons in het dorp is bij alle basisscholen bekend. Ze
komen eens per jaar langs alle scholen voor direct contact. Dat moet de politie ook doen.
Zodat het mensen worden.
Mannen en vrouwen, leeftijd 26+, hoog opgeleid
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Onderzoeksverantwoording
1 Aanleiding onderzoek
Er is sprake van toenemende agressie en geweld richting hulpverleners. Dit heeft
in de media en in de politiek veel aandacht gekregen. Het onderwerp leeft ook
bij burgers. Vorig jaar is door de minister van JenV een Taskforce opgericht onder
leiding van Marja van Bijsterveldt, die zich richt op het tegengaan van agressie
en geweld tegen hulpverleners. In dit kader overweegt het ministerie ook om te
communiceren met het algemeen Nederlands publiek. Hiervoor is input
opgehaald via een verkennend kwalitatief onderzoek.

2 Doel van het onderzoek, probleemstelling en onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is input te krijgen om besluiten te nemen over
communicatie met het publiek:

Inzicht krijgen in de norm die heerst in de samenleving als het gaat om
agressie en geweld tegen hulpverleners. En dan met name in de ‘randen’:
ook als men in essentie tegen agressie tegen hulpverleners is, kan men zich
wellicht verzachtende omstandigheden voorstellen.

En inzicht krijgen in de mate waarin omstanders een rol zouden kunnen en
willen spelen op dit gebied. In hoeverre ziet men voor zichzelf een rol
weggelegd? Wat denkt men te kunnen doen? Wat heeft men daarvoor
nodig?

De probleemstelling is als volgt geformuleerd:

Hoe is bij het algemeen publiek de sociale norm als het gaat om agressie
en geweld tegen hulpverleners? Wat ziet men als verzachtende
omstandigheden? Ziet men een rol voor omstanders en zo ja, welke rol zou
dat kunnen zijn en wat heeft men er voor nodig om die rol in te nemen?
Hoe kunnen positieve elementen uit de norm in de samenleving verankerd
worden?
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Deze probleemstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvragen:

In welke mate vindt men dat hulpverleners respect verdienen en hoe zou dat
respect zich moeten uiten? In hoeverre verschilt dit voor verschillende typen
hulpverleners (politie, brandweer, BOA’s, etc.)

Zijn er ook grenzen aan dit respect? Zo ja, wat zijn die grenzen?

Zijn er ook verschillen in gedrag als het gaat om verschillende typen
hulpverleners?

In hoeverre ziet men het gedrag van de hulpverlener zelf als relevant hierin?
Speelt bijvoorbeeld een bepaalde benadering van een hulpverlener een rol
in agressie? Welk gedrag en welke rol speelt dat?

Is er een gemeenschappelijke norm die door iedereen wordt onderschreven
als het gaat om agressie en geweld tegen hulpverleners?

Zijn er grenzen aan deze norm, met andere woorden, ziet men
‘verzachtende omstandigheden’ waarbij men zich in ieder geval meer
agressie kan voorstellen?

Wat ziet men als profiel van de daders?

Wat is er nodig om deze agressie te doen afnemen? Welke rol kan
communicatie hier spelen?
Als het gaat om de rol van de omstander en familie en bekenden van eventuele
daders zien we de volgende onderzoeksvragen:

Heeft men het gevoel dat men zelf iets kan wil of moet doen, als men geweld
tegen hulpverleners zou zien? Heeft men het idee dat men zelf iets kan doen?
Zo ja: wat? (Bijvoorbeeld filmpjes willen maken, 112 bellen, met daders vooraf
in gesprek willen, het met anderen hebben over geweld gebruiken tegen
hulpverleners, überhaupt wat kan jij als mens hier iets aan doen?

Spelen hier ook angsten voor gevolgen? Durft men het ook te doen? Als het
gaat om familie of bekenden: in hoeverre durft en wil men die aanspreken?

Wat zou er nodig zijn om omstanders en ook familie en bekenden een
actievere rol te geven bij het bestrijden van geweld tegen hulpverleners?

Wat zou de rol kunnen zijn van de omgeving van de daders?

Hierbij gaat het voor dit vraagstuk specifiek om hulpverleners die niet werkzaam
zijn in de medische hoek/zorg. Het is relevant om eerst het terrein agressie tegen
hulpverleners te verkennen spontaan, maar op een gegeven moment in te
kaderen tot hulpverleners met uitzondering van medisch/zorg. En te duiden als:
brandweer, politie, boa’s.
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3 Methode van onderzoek en uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm
van online minigroepsgesprekken. Daarnaast is ook een duo interview uitgevoerd
van ruim een uur.
In totaal hebben 28 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Er zijn 6
groepsgesprekken met 4 deelnemers per groep uitgevoerd van ruim anderhalf
uur, en nog een extra duo interview van ruim een uur:

Twee groepen met vier hoger opgeleide mannen en vrouwen van 26 jaar en
ouder.
 Een groep met vier lager tot gemiddeld opgeleide mannen van 26 jaar en
ouder.
 Een groep met vier lager tot gemiddeld opgeleide vrouwen van 26 jaar en
ouder.
 Een groep met vier lager tot gemiddeld opgeleide mannen (twee) en
vrouwen (twee) tot 25 jaar.
 Een groep met vier lager tot gemiddeld opgeleide mannen tot 25 jaar.
 Een duo interview met een lager en een gemiddeld opgeleide man tot 25
jaar.
Bij dit duo interview was de beoogde opkomst te laag om 4 deelnemers aan een
groep te bereiken. Vandaar dat is besloten dit te compenseren met een
minigroep.
De groepen zijn gehouden aan de hand van een gespreksleidraad die in nauw
overleg met de opdrachtgever is opgesteld. De gespreksleidraad is opgenomen
in de bijlagen.
Het veldwerk is uitgevoerd op 15, 17 en 18 juni 2021. Vertegenwoordigers van de
opdrachtgever hebben het veldwerk gevolgd via een aparte meekijkstream. Alle
gesprekken zijn genotuleerd en opgenomen. Ferro Explore! onderschrijft de
ESOMAR-richtlijnen voor het uitvoeren van veldwerk. Dit houdt onder meer in dat
de opnames van de gesprekken in eigendom blijven van Ferro Explore!, en dat ze
alleen met uitdrukkelijke toestemming van de respondenten uit handen gegeven
mogen worden.
Het projectteam bestond uit Miriam Winninghoff en Annelies Jansen, beiden
senior onderzoeker.
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4 Selectie
De respondenten zijn geselecteerd door CG Selecties aan de hand van een
briefing die in overleg met de opdrachtgever tot stand is gekomen (zie bijlage).
We hebben het selectiebureau opdracht gegeven om 6 deelnemers per groep
uit te nodigen, teneinde een deelname van 4 per groep te realiseren. Vanwege
het zeer warme weer en EK voetbal heeft het selectiebureau zelfs 7
respondenten per groep geworven om de beoogde deelname te bereiken. Het
beoogde aantal deelnemers is gerealiseerd.
De respondenten zijn geworven door een gespecialiseerd selectiebureau uit
bestanden die zij voor dit doeleinde hebben aangelegd. Alle respondenten
hebben een onkostenvergoeding voor hun deelname ontvangen.

5 Algemeen
Het rapport is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide analyse van de
bevindingen. Daarbij zijn zowel verbale als non-verbale signalen (zoals
lichaamstaal, intonatie die enthousiasme of juist weerstand verraadt)
meegenomen. De uitkomsten geven een goede indicatie van de norm die
heerst in de samenleving als het gaat om agressie en geweld tegen
hulpverleners, en welke aspecten daarin een rol spelen. Als ook in de mate
waarin men een rol voor omstanders ziet weggelegd.
Daarmee biedt het houvast voor de besluitvorming. Meningen en gedachten
mogen bij kwalitatief onderzoek niet direct getalsmatig worden geëxtrapoleerd
(in de zin dat je kan stellen dat als 3 van de 30 respondenten iets vinden, die
mening ‘dus’ bij 10% voorkomt). Om die reden vermelden wij in onze rapportage
geen getallen.
Wij hebben het rapport opgedeeld in drie basishoofdstukken: conclusies en
aanbevelingen, resultaten en onderzoeksverantwoording. Gekozen citaten
representeren in de ogen van de onderzoeker meningen of houdingen die
relevant zijn voor begrip van de context.
Ferro Explore! is lid van de MOA (Marktonderzoekassociatie) en Esomar, als ook
van de Research Keurmerkgroep, en respecteert de bijbehorende richtlijnen voor
kwalitatief marktonderzoek, zoals weergegeven in de ICC/ESOMAR
gedragscode. Ook is Ferro Explore! gecertificeerd volgens de internationale norm
NEN-ISO 20252:2019 (dit betreft de norm die de Research Keurmerkgroep vereist
en die speciaal is ontwikkeld voor de marktonderzoekbranche).
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Bijlage I: Gespreksleidraad

Gespreksleidraad
Project:
Methode:
Datum onderzoek:

Agressie en geweld tegen hulpverleners
Mini-groepsdiscussies
15 en 17 juni 2021. 3 groepen per dag.
Tijden: 13:45 - 15:30 en 16:00 - 17:45 en 18:15 20:00
Locatie:
online
Aantal respondenten: 6 groepen van 4 respondenten
Tijdsduur:
1,5 uur
Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in:
– de sociale norm die leeft rond agressie en geweld tegen hulpverleners,
het gaat dan vooral om de ‘randen’. Ook als men in essentie tegen
agressie tegen hulpverleners is, dan kan men zich wellicht verzachtende
omstandigheden voorstellen. Wat zouden dergelijke omstandigheden
kunnen zijn?
– de rol die omstanders zouden kunnen en willen spelen. Wat denkt men te
kunnen doen? Wat heeft men daar voor nodig?
De probleemstelling:

Hoe is bij het algemeen publiek de sociale norm als het gaat om agressie
en geweld tegen hulpverleners? Wat ziet men als verzachtende
omstandigheden? Ziet men een rol voor omstanders en zo ja, welke rol zou
dat kunnen zijn en wat heeft men er voor nodig om die rol in te nemen?
Hoe kunnen we positieve elementen uit de norm in de samenleving
verankeren?

Uitleg
Bij kwalitatief onderzoek worden geen 'vragenlijsten' afgenomen, maar wordt
een gesprek gevoerd. Dit gesprek heeft een vrij format en zal voor iedere groep,
of ieder individuele gesprek anders verlopen. Op deze manier kan het
perspectief van de doelgroep het beste uit de verf komen. Het heeft daarom
geen zin om 'vragen' te formuleren. Wel heeft het gesprek een 'ruwe structuur'.
Deze leidraad is een beschrijving van die structuur met daarbij steeds een korte
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uitleg en een lijst onderwerpen die aan bod kunnen komen. Er worden geen
vragen in geformuleerd om schijnprecisie te voorkomen. Achter ieder blok zetten
we een indicatieve tijd.

Introductie
De moderator legt de testsituatie uit:

welkom;

doel van het onderzoek: associaties bij en beleving van een maatschappelijk
relevant onderwerp

onafhankelijkheid onderzoeker;

notulist, meekijkers online

anonimiteit en rapportage;

geen goede/foute antwoorden;

tijdsduur gesprek.
Kennismaking

voornaam

iets leuks gedaan of meegemaakt de afgelopen week?

Associatieveld rond ‘respect voor hulpverleners’.
We nemen dit als startpunt omdat we verwachten dat we daar genuanceerdere
reacties op krijgen dan als we beginnen met ‘geweld tegen hulpverleners’. Om
onderlinge beïnvloeding en sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te
beperken en om gelegenheid te geven te reflecteren en gedachten en
gevoelens voor zichzelf op een rijtje te zetten, zetten we ‘picture it’ in en gaan
eerst individueel schriftelijke reacties na.

Gebruik Qandr. We vragen de respondenten qandr.eu te openen op hun
mobiele telefoon en de code die op het (gedeelde) scherm verschijnt in te
voeren.

Vervolgens vragen we hen via hun smartphone hun eerste associaties bij
‘respect voor hulpverleners’ te delen, waarna dit plenair op een scherm
verschijnt. We stimuleren daarbij woorden op te schrijven die
gevoelens/emoties uitdrukken, beelden, meningen, geuren, kleuren, kortom
alles wat er in hen opkomt. Elke respondent heeft zijn eigen unieke kenmerk
(kleur) waardoor ook te herleiden is, welke reacties van welke respondent
afkomstig zijn (en in hoeverre deze verschillen al naar gelang
achtergrondkenmerken).
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Hierna vragen we de respondenten om ongeveer twee plaatjes online te
zoeken die zij associëren bij ‘respect voor hulpverleners’. Deze plaatjes delen
zij ook via Qandr en vormen samen een collage. We vragen ze plaatjes te
zoeken die iets uitdrukken van de associaties die men heeft bij ‘respect voor
hulpverleners.
Hierna bespreken we de associaties in woorden eerst plenair. We vragen per
associatie of de respondent uitlegt waarom hij/zij dat woord heeft gekozen
en wat het voor hem/haar uitdrukt.
Nagaan hoe ‘de anderen’ dit ervaren, beleven, wat zij ervan vinden, erbij
denken, et cetera.
Stimuleren van de discussie rond de eerste associaties.
Hierna gaan we het zelfde te werk voor de associaties in beeld.

Plenaire meer diepgaande bespreking:
Dit onderzoek focust op hulpverleners die werkzaam zijn als brandweer, politie,
boa. Medisch valt buiten de scope. Spontane associaties kunnen wel hierop
betrekking hebben, maar daarna zal de scope neergezet moeten worden.


In de discussie brengen we de volgende punten op:
– In welke mate vindt men dat hulpverleners respect verdienen en hoe zou
dat respect zich moeten uiten?
– In hoeverre verschilt dit voor verschillende typen hulpverleners (politie,
brandweer, BOA’s, etc.)
– Zijn er ook grenzen aan dit respect? Zo ja, wat zijn die grenzen?

Agressie tegen hulpverleners





Waar denkt men aan bij agressie tegen hulpverleners? Welke verhalen kent
men?
Welke gedachten komen op? Ervaringen?
– Spontaan
– Vraag naar de situatie waarin een bekende van je (verbaal en/of fysiek)
agressief is tegen een hulpverlener. Wat zijn ervaringen, hoe is dat voor
jou als naaste (familie, vriend, partner, kind of jongerenwerker etc.)
– Vraag naar de situatie dat een onbekende (verbaal en/of fysiek)
agressief is richting een hulpverlener. Bijvoorbeeld: je ziet het van enige
afstand gebeuren, je loopt voorbij, etc.
In hoeverre ziet men het gedrag van de hulpverlener zelf als relevant hierin?
Speelt bijvoorbeeld een bepaalde benadering van een hulpverlener een rol
in agressie? Welk gedrag en welke rol speelt dat?
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Zijn er ook verschillen in gedrag als het gaat om verschillende typen
hulpverleners? Roept de ene meer agressie op dan de ander? Hoe zit dat?
(BOA, politie, ME, brandweer)

De norm









Kan men zich een situatie voorstellen waarin agressie tegen hulpverleners
begrijpelijk is?
Bestaan er verzachtende omstandigheden?
Wanneer ‘vraagt een hulpverlener er zelf om’?
Welke vorm van agressie is dan begrijpelijk?
In welke situatie?
Tegen welk type hulpverlener?
Agressie door wie? Wat ziet men als profiel van degenen die agressief
handelen?
Wat is de norm hierin? Wanneer kan het wel en wanneer niet?
ITR als men als norm ‘nooit’ zegt, wellicht de discussie wat op gang helpen
met: wat als een politieagent iemand volgens jou ten onrechte tegen de
grond duwt, mag je de agent dan wegduwen? Wat als een
agent/brandweerman/boa zich heel autoritair gedraagt, etc. etc.

Omstanders











Heeft men het gevoel dat men ook zelf iets kan doen als men geweld tegen
hulpverleners zou zien?
Heeft men het gevoel dat je iets moet doen?
Zou men iets willen doen?
Zo ja: wat? (Bijvoorbeeld filmpjes willen maken, 112 bellen, met daders vooraf
in gesprek willen, het met anderen hebben over geweld gebruiken tegen
hulpverleners, überhaupt wat kan jij als mens hier aan doen)?
Spelen hier ook angsten voor gevolgen? Durft men het ook te doen?
Als het gaat om familie of bekenden die agressie tegen hulpverleners
vertonen: in hoeverre durft en wil men die aanspreken? Wat kun je dan doen
om de agressie of geweld tegen te gaan? Bijvoorbeeld: je bent er getuige
van dat je naaste zich agressiever of opgefokter begint te gedragen, etc.
En wat als de ‘dader’ een onbekende van je is? Je ziet het gebeuren op
afstand, je loopt er langs of iets dergelijks?
Wat zou er nodig zijn om omstanders een actievere rol te geven bij het
bestrijden van geweld tegen hulpverleners? Op welke manier kunnen die
geholpen worden?
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Wat zou de rol kunnen zijn van de omgeving van de daders?
– De naaste omgeving (die de dader kennen: familie, vrienden etc.)
– Onbekenden van de dader



Hoe kijkt men aan tegen andere burgers (omstanders) die optreden als ze
geweld tegen hulpverleners zien?
Wat voor mensen zijn dat?



Communicatie
Moderator: doel is tegengaan van agressie en geweld richting hulpverleners
zodat ze hun werk veilig kunnen doen. Norm zetten, en ook informeren over
handelingsperspectief wat je kunt doen om agressie/geweld tegen te gaan

Wat moet er gebeuren om dit onderwerp aan te pakken? Wat is er nodig om
agressie richting politie, brandweer, boa, te doen afnemen?

Hoe zou dit onderwerp onder de aandacht moeten worden gebracht?

Wat moet er over verteld worden? Wat zou de boodschap moeten zijn?

Door wie?

Via welk kanaal?

Welk middel?

Welke toon?

Wat zou er absoluut niet gezegd moeten worden?

Afsluiting
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