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Analyse maatschappelijk vraagstuk: geweld tegen hulpverleners 

 
tekst 1 
 
Nederland klaar met geweld tegen hulpverleners  
 
Nederland is helemaal klaar met het toenemende geweld tegen 
hulpverleners van brandweer, politie en ambulance. Ruim 40 procent van 
alle Nederlanders ziet deze vorm van normvervaging zelfs als ‘een van de 
grootste problemen van Nederland’. Dat blijkt uit een onderzoek van 
Trendbox in opdracht van de Stichting Hulp voor Hulpverleners.  5 

Volgens de stichting moet het Openbaar Ministerie (OM) “nu snel hogere 
straffen eisen tegen deze raddraaiers. Rechters kunnen dan niet anders 
dan daarin meegaan”, aldus stichtingsvoorzitter Jan Franx. “Minister 
Opstelten heeft weliswaar strenger beleid aangekondigd maar moet nu 
krachtdadig optreden. Stoere woorden zijn niet genoeg. Nederland wil nu 10 

echt actie tegen deze schandalige normvervaging. En het is fijn dat een 
steeds groter deel van de bevolking ons steunt.” Uit het onderzoek blijkt 
verder dat bijna 65 procent van onze landgenoten zich grote zorgen 
maakt, ruim een jaar geleden was dat percentage 49 procent. 
 
De stichting is niet per se fan van snelrecht. “De afgelopen jaarwisseling 15 

heeft bewezen dat dit alleen helpt voor kleine incidenten, zoals schelden 
en bedreigen met woorden. Voor zwaardere gevallen moet het OM meer 
tijd nemen voor bewijsvoering en hogere straffen eisen. Alleen dat heeft 
een afschrikkend effect.” Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 80 procent 
van de Nederlanders het de taak van het publiek vindt om hulpverleners 20 

te helpen als die worden aangevallen. De groep die dit niet durft of niet 
weet hoe je moet ingrijpen, groeit ook van ruim 32 naar 44 procent.  
De nationale reclamecampagne ‘Handen af van onze hulpverleners’, met 
realistische filmpjes over geweld tegen hulpverleners, blijkt een groot 
succes. Twee derde van de Nederlanders kan zich die herinneren en 25 

geeft een 8,2 als rapportcijfer. “We gaan minister Opstelten vragen om 
hulp zodat we hiermee kunnen doorgaan”, aldus Franx.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 13 februari 2013 
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tekst 2     
 
‘Gedragsveranderende campagnes bereiken doelgroep niet’ 
 
Campagnes als ‘Handen af van onze hulpverleners’ bereiken de 
doelgroep zelden tot nooit en hebben weinig effect. Volgens socioloog 
Frits Spangenberg is het daarom weggegooid geld. 
Spangenberg reageert in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ op de 
tegenvallende resultaten van de campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’, waarmee Sire het geweld tegen hulpverleners rond de 
jaarwisseling probeerde te beperken. “Ik zag in de Volkskrant en het NRC 
op oudejaarsdag paginagrote advertenties met een foto van een tot 
ambulance omgebouwde Hummer, waaronder de tekst: ‘Hoever moet het 
komen?’ Hoeveel mensen van het soort dat hulpverleners aanvalt, denk je 
dat die advertentie zien? Niet één.” 
 

 
 
Spangenbergs belangrijkste punt is dat ‘hufters’ in een volstrekt 
verschillende wereld leven. Campagnes als ‘Handen af van onze 
hulpverleners’ willen een type mens aanspreken dat zich daar helemaal 
niet door voelt aangesproken. Een overheid die een campagne wil voeren 
moet heel goed weten op welk deel van de bevolking ze mikt. En daar 
gaat het volgens Spangenberg mis. “Mensen die de Volkskrant of het 
NRC lezen, vinden het belangrijk om over dingen na te denken. Dat zijn 
niet de mensen die hulpverleners aanvallen. Paginagrote advertenties in 
die kranten zijn dus alleen maar zelfbevestiging.” 
Als het aan Spangenberg ligt, kunnen niet alleen campagnes tegen 
hufterig gedrag, maar alle overheidscampagnes die gedrag willen 
beïnvloeden per direct worden beëindigd. “Heb je ooit iemand horen 
zeggen: ‘Goh, ik wilde een heleboel vuurwerk kopen, maar ik lees nu net 
in de krant dat vuurwerk best gevaarlijk is. Dat wist ik nog niet. Nu koop ik 
maar geen vuurwerk.’ Het is echt weggegooid geld.” 
 
naar: www.adformatie.nl van 24 januari 2012 
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tekst 3 
 
Reacties op het artikel ‘Gedragsveranderende campagnes bereiken 
doelgroep niet’ 
 
reactie van Gijs de Bruijn: 
 
Wie kan het oneens zijn met deze socioloog die beweert dat de daders 
van dergelijk onbegrijpelijk optreden geen NRC lezen? Ik denk dat 
iedereen wel inziet dat het rechtstreeks bereiken van deze groep via 
massamedia een lastige opdracht is. Maar het sterker maken van de 
nationale verontwaardiging via de diverse media kan wel degelijk 
succesvol zijn. En dat is waar deze campagne over gaat. Ik ben dus erg 
benieuwd naar de tegenvallende resultaten zoals genoemd door de heer 
Spangenberg.  
 
reactie van Sander Appel: 
 
Volgens mij hebben de campagnes van Sire het karakter van een 
doorgeefluik. Ze signaleren een maatschappelijk probleem en willen dat 
het vervolgens opgepakt wordt. De doelgroep is dan ook niet de hufter, 
maar de maatschappij. NRC en de Volkskrant passen daar met de hele 
maatschappij als doelgroep prima in. 
 
naar: www.adformatie.nl, reacties geplaatst op 25 en 26 januari 2012 
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tekst 4 
 
Prominenten over Hulp Voor Hulpverleners    
 
Hieronder ziet u prominenten die de Stichting Hulp Voor Hulpverleners 
steunen.  
 
 

 
“Goed initiatief! De VVD kiest voor het slachtoffer, en niet voor de dader. 
Wij treden keihard op tegen idioten die ambulancepersoneel, 
brandweerlieden of politie het werk onmogelijk maken. Dit tolereren we 
niet in Nederland, dit moet stoppen!”  
  Mark Rutte, minister-president  
 
 

 
“Mensen willen (en moeten) te allen tijde kunnen vertrouwen op 
bescherming en hulp. Types die dit uitgangspunt menen te moeten 
ondermijnen, dienen direct, hard en zonder aarzelen te worden 
aangepakt. De hulpverleners verdienen voor de volle 100% onze steun en 
respect.”  
  Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie (VVD) 
 
naar: www.hulpvoorhulpverleners.nl 
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tekst 5 
 
‘Hogere straffen voor geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling’ 
 
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft het Openbaar 
Ministerie (OM) erop gewezen dat vaker een 200% hogere straf kan 
worden geëist bij geweld tegen hulpverleners. 
“De rechters volgen in grote lijnen de eisen van het OM, maar het OM 
voert nog niet overal de 200-procent-richtlijn uit. Daar heb ik ze op 
gewezen, dat moet beter.” 
Opstelten reageerde daarmee op de Tweede Kamer die woensdag 
aandrong op een harde aanpak van geweld bij de naderende 
jaarwisseling. Ook de minister wil af van het geweld: “Geweld tegen 
politie, brandweer en ambulancepersoneel wordt nooit getolereerd.” 
 
naar: www.bndestem.nl van 30 december 2012 
 
 
 
 

einde  
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