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Samenvatting
I. Inleiding
Achtergrond en probleemstelling
De overheid is verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is echter ook
van belang dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich medeverantwoordelijk
voelen om zichzelf en de samenleving veilig te houden tijdens rampen en crises. Een zelfredzame
samenleving kan helpen crisissituaties te voorkomen of de impact ervan beperken. De overheid
wil het vermogen van burgers om zichzelf te helpen in voorbereiding op, tijdens en na een crisis,
faciliteren en versterken. De vraag is hoe daaraan op een goede manier invulling is te geven.
Onderzoeksvragen
1. In hoeverre zijn burgers zelfredzaam en verlenen zij burgerhulp? In welke mate en in welke
situaties schiet zelfredzaamheid tekort en/of komt hulp niet op gang of was deze juist
contraproductief?
2. Onder welke condities en op welke wijze kan de zelfredzaamheid en de hulpverlening door
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van een ramp of crisis door de
overheid effectief en tijdig worden gefaciliteerd en bevorderd? Hierbij is aandacht voor de
aard van de ramp of crisis, voor de wil, het vermogen en de gelegenheid van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties die worden aangesproken, voor de instrumenten
die de overheid kan inzetten, evenals voor de ruimte of juist beperkingen die het juridisch
kader geeft.
3. Hoe kan daarbij worden voorkomen dat zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij een ramp of crisis leidt tot (te grote)
ongewenste of zelfs averechtse neveneffecten in het domein van crisisbeheersing en
rampenbestrijding?
Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek bestond uit een theoretisch deel (literatuurstudie) en een empirisch deel
bestaande uit een media-analyse, een enquête en focusgroep met burgers en interviews met
professionals.

II. Theoretische inzichten
Uitkomsten van literatuurstudie (februari-maart 2020)
Zelfredzaam gedrag en burgerhulp bij rampen en crises
Uit de literatuurstudie komt een beeld naar voren dat bij veel rampen en crises het merendeel van
de mensen zich goed weet te redden. Zelfredzaamheid bestaat onder meer uit het in huis hebben
van voorraden en hulpmaterialen, (adequaat) informatie zoekgedrag in crisissituatie en het
opvolgen van instructies en aanwijzingen van hulpdiensten. Vanuit de literatuur zijn er in
beperkte mate voorbeelden van burgers die bij rampen en crises inadequaat gedrag vertonen.
Uiteraard is hier wel een relatie met kwetsbare groepen die door een specifieke beperking meer
moeite hebben zichzelf te redden.
Behalve dat mensen zichzelf doorgaans goed weten te redden bij rampen en crisissituaties, blijkt
ook de onderlinge hulp snel op gang te komen. De manier waarop burgers spontaan helpen, loopt
sterk uiteen, uiteraard afhankelijk van de aard van de crisis en de mogelijkheden van de burger
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die hulp kan of wil bieden. Zo is omzien naar en helpen van buren tijdens bijvoorbeeld de
coronapandemie, hoe belangrijk ook, van een andere orde dan hulp bij een fysieke crisis waarbij
iedere minuut telt. Verder zijn er grote verschillen in soorten van hulpverlening. Het kan gaan om
individuele acties, maar ook om hulpverlening door vrijwilligers in georganiseerd verband,
vanuit bedrijven of andere instellingen. De literatuur meldt geen situaties waarin er helemaal
geen hulp werd verleend. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het niet voorkomt. Een kritische
analyse van wanneer mensen wel en niet helpen, op welke manier, in welke mate en in welke
situaties blijft in de literatuur een gemis. Hierdoor is het lastig te bepalen in welke mate mensen
hulpgedrag vertonen en kan enkel geconcludeerd worden dat een verscheidenheid van manieren
van hulpgedrag in verschillende situaties van, met name flitsrampen voorkomt.
Bepalende factoren voor zelfredzaamheid en burgerhulp
Voor het effectief ondersteunen en faciliteren van zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen en
crises door de overheid, komen de volgende bepalende factoren naar voren.
• De waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging:
Burgers komen eerder tot beschermende actie wanneer zij de waarschijnlijkheid en ernst van
de situatie hoog inschatten.
• De perceptie van de doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag:
Het hebben van een concreet handelingsperspectief met heldere richtlijnen vergroot de kans
dat burgers zichzelf en anderen effectief helpen.
• De perceptie van de eigen zelfredzaamheid (self-efficacy):
De mate waarin burgers zichzelf in staat achten zelfredzaam gedrag te vertonen is te
versterken door onder meer het geven van voorbeelden en vaardigheids- en
gedragstrainingen.
• Het vermogen te kunnen handelen:
Dit bestaat uit kennis, denkvermogen en doenvermogen. Hiertoe behoren het hoofd koel
houden, in actie komen, volhouden en omgaan met tegenslag. Traumatische effecten van
heftige gebeurtenissen en culturele aspecten zijn remmende factoren bij het verlenen van
hulp. Deze factoren zijn slechts beperkt door de overheid te beïnvloeden.
• Acceptatie van aanbevolen gedrag
De acceptatie van zelfredzaam en hulpverlenend gedrag is te vergroten door burgers aan te
spreken op hun verantwoordelijkheid of morele plicht. Het benadrukken van ‘kunnen’ in
plaats van ‘moeten’ lijkt hierbij effectiever.
Praktijkvoorbeelden van bevorderen van zelfredzaamheid en burgerhulp
In de literatuur zijn uiteenlopende voorbeelden te vinden van manieren waarop de overheid mede
vanuit bovenstaande bepalende factoren kan inspelen op zelfredzaamheid en hulp door burgers.
Hiertoe behoren:
• het verschaffen van informatie, onder meer door instructiemateriaal en
communicatiecampagnes;
• het aanbieden van trainingen gericht op zelfredzaam handelen of verlenen van hulp;
• het ondersteunen van sociale contacten en netwerken van burgers, onder meer gericht op
kwetsbare groepen;
• het regulerend optreden tijdens een ramp of crisis;
• het ter beschikking stellen van middelen zowel vooraf, tijdens, als na een ramp of crisis.
Over de effectiviteit van deze interventies zijn, op basis van de geraadpleegde literatuur moeilijk
conclusies te trekken. In de meeste publicaties is de effectiviteit bepaald op basis van enkele
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succesvolle voorbeelden. De toegevoegde waarde van overheidsinterventies bij zelfredzaamheid
en burgerhulp is echter niet systematisch onderzocht. Wel zijn er aanwijzingen dat grote
mediacampagnes in beperkte mate van invloed zijn en dat burgers eerder worden aangezet tot
gedragsverandering door lokale en kleinschalige communicatie en een persoonlijke benadering.
Averechtse effecten van zelfredzaamheid en burgerhulp
Vanuit de bestudeerde literatuur komen maar weinig voorbeelden naar voren dat zelfredzaam
gedrag averechtse effecten heeft, als gevolg van verkeerd handelen. Deze voorbeelden betreffen
met name zelfredzaam gedrag waarbij anderen worden gehinderd of benadeeld of waarbij
burgers zichzelf onbedoeld in gevaar brengen en/of professionals hinderen. Voor zover sprake is
van ineffectieve burgerhulp, wordt dit vooral veroorzaakt door een overschot aan goederen en te
grote toestroom van (ongetrainde) burgers en vrijwilligers. Dit overschot is lastig te coördineren
en kan daardoor de reguliere hulpverlening hinderen of zelfs chaos veroorzaken. Er zijn tal van
voorbeelden van manieren waarop de overheid dit in goede banen kan leiden, met name door
gerichte communicatie en coördineren van de spontaan toegestroomde hulp. Van het bewust
afremmen van burgerhulp zijn minder voorbeelden in de wetenschappelijke literatuur te vinden.
Overheden zijn terughoudend in het afremmen en demotiveren van burgerhulp, omdat deze
inzet op andere moment weer van essentieel belang kan zijn.

III. Ervaringen van burgers
- uitkomsten van enquête onder Nederlandse bevolking (september 2020)
Persoonlijke ervaringen met crises en rampen
Zes van de tien Nederlanders hebben in de afgelopen vijf jaar een situatie meegemaakt waarbij er
naar eigen inschatting gevaar dreigde voor henzelf, naasten en/of bezittingen. Hierbij hebben de
meesten bedreigingen van de volksgezondheid voor ogen, mede door de op dat heersende
coronapandemie. Verder noemt men vooral extreme weersomstandigheden (zoals hittegolven in
recente zomers) en maatschappelijke onrust. Ongeveer een van de vijf Nederlanders zegt in die
situatie enige moeite en/of problemen te hebben gehad met de eigen veiligheid. Bij drie procent
schoot de zelfredzaamheid tekort en deze groep is daadwerkelijk in de problemen gekomen. De
zelfredzaamheid staat met name onder druk in situaties waarin het handelingsperspectief
onduidelijk is en/of die een grote schaal hebben. De uitkomsten van de enquête bevestigen verder
het beeld dat met name kwetsbare groepen minder zelfredzaam zijn.
De minste problemen rond zelfredzaamheid zijn er bij rampen of crises die geen acuut karakter
hebben en waarop men zich kan voorbereiden. Wanneer de situatie wel acuut is, blijken burgers
zelfredzamer te zijn en eerder hulp te bieden zolang er (nog) geen professionele hulp beschikbaar
is.
Bereidheid en voorwaarden voor het verlenen van burgerhulp
Nederlanders hebben een sterke wil om anderen te helpen in geval van een ramp of crisis.
Desgevraagd geeft vrijwel niemand aan dat het niet in zijn/haar karakter zit of dat er anderszins
geen bereidheid is om anderen te helpen. Wel zegt een op de zeven niet te kunnen helpen
vanwege leeftijd, gezondheid of andere persoonlijke omstandigheden. Aan het mogelijk verlenen
van hulp worden wel voorwaarden gesteld. De twee belangrijkste zijn dat burgers goed willen
weten wat ze wel en niet moeten doen en dat hun eigen veiligheid gegarandeerd moet zijn.
Verleende burgerhulp
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Behalve dat burgers zeggen daartoe bereid te zijn, verlenen ze ook daadwerkelijk hulp aan
anderen. Zo hebben bijna zeven op de tien Nederlanders tijdens de coronacrisis anderen hulp
geboden (zie paragraaf V van deze samenvatting). Maar afgezien hiervan zegt ruim een derde van
de Nederlanders in de afgelopen drie jaar hulp te hebben verleend tijdens een ramp of crisis. Het
doneren van geld bij (buitenlandse) rampen is het meest genoemde voorbeeld. Directe hulp aan
getroffenen bij rampen en crises in eigen land komt weinig voor, ook doordat er zich weinig grote
rampen of crises in ons land voordoen. Veel van genoemde vormen van burgerhulp hebben dan
ook betrekking op kleinschaliger incidenten zoals branden en ongelukken.
Rol van de overheid
De bereidheid om te helpen bij een ramp of crisis laat een sterke samenhang zien met kennis en
vaardigheden. Burgers die opleidingen en/of trainingen hebben gevolgd of beroepsmatig weten
hoe te handelen, zijn vaker bereid te helpen. Ze gaan in hun bereidheid te helpen ook verder dan
niet-getrainde burgers. In het kader van een effectieve sturing en facilitering van deze hulp zou
de overheid zich kunnen richten op het bevorderen van kennis over hoe men kan helpen, het
bieden van een duidelijk handelingsperspectief die past bij de actuele situatie en het bieden van
duidelijkheid over de veiligheidsaspecten rond de hulpverlening.

IV. Ervaringen van professionals
Uitkomsten van interviews met professionals in vier veiligheidsregio’s (maart-mei 2020)
Zelfredzaam gedrag en burgerhulp in de praktijk
Professionals werkzaam bij veiligheidsregio’s die handelend optreden bij crisissituaties,
bevestigen de uitkomsten van de literatuurstudie, dat er over het algemeen sprake is van
zelfredzaam gedrag van burgers. De professionals constateren bijvoorbeeld dat in situaties
waarin dat nodig is, bewoners zelf hun huis verlaten en onderdak zoeken bij vrienden en familie.
Door zowel professionals ter plaatse als vanuit de crisiscommunicatie wordt dit zelfredzame
gedrag gestimuleerd, zodat hulpverleners zich op de verminderd zelfredzamen kunnen richten.
De geïnterviewden ervaren in de praktijk nauwelijks ‘averechtse effecten’ van zelfredzaamheid,
in de zin dat mensen verkeerd handelen en zich hierdoor in onveilige situaties brengen. Wel komt
het voor dat mensen zichzelf onbewust in gevaar brengen. Soms speelt nieuwsgierigheid een rol,
maar het komt ook voor dat het risico laag wordt ingeschat doordat het gevaar ‘onzichtbaar’ is,
zoals bij incidenten met giftige stoffen.
Vanuit hun persoonlijke ervaring als hulpverlener ter plaatse, kennen de geïnterviewden weinig
voorbeelden waarin zelfredzaam gedrag of verkeerd geboden hulp de professionele
hulpverlening belemmert. Hulpverleners zien dat omstanders en betrokkenen doorgaans
rationeel handelen en dat angstig of ongecontroleerd gedrag zelden voorkomt. Wel wijzen de
geïnterviewden op de verminderde zelfredzaamheid van personen met een beperking of die om
andere redenen kwetsbaar zijn.
Evaluaties van een aantal recente crisissituaties in ons land 1 bevestigen het hierboven geschetste
beeld dat burgers zich doorgaans goed redden en hulp bieden aan anderen. Burgers bieden
bijvoorbeeld eerste hulp bij grootschalige ongelukken en andere acute noodsituaties. Bij een
aantal rampen waarbij sprake was van vervuiling, kwamen er snel burgerinitiatieven op gang, al
dan niet ondersteund door ondernemers, gemeenten en andere instanties. De geboden

Het gaat om deze vier rampen en crises: het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen (2014), de ramp met de lekkende
olietanker Bow Jubail in de Rotterdamse haven (2018) en de overboord geslagen containers van de MSC Zoe in het Waddengebied
(2019).
1
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burgerhulp had in alle bestudeerde situaties volgens betrokkenen een duidelijke meerwaarde.
Voor zover van averechtse effecten sprake was, ging het vooral om de massaliteit ervan waardoor
deze moeilijk in goede banen te leiden was. Zo raakten in enkele gevallen toegangswegen
verstopt waardoor in enkele gevallen de reguliere hulpverlening werd gehinderd. Verder blijken
burgers bij het verlenen van de hulp, zichzelf nog weleens in gevaar te brengen zoals tijdens het
redden van besmeurde vogels in de haven van Rotterdam en het opruimen van aangespoelde
– mogelijke gevaarlijke - rommel in het waddengebied. Los van deze voorbeelden wordt gewezen
op mogelijke andere averechtse effecten van burgerhulp, bijvoorbeeld wanneer burgers bij
zoekacties naar vermiste personen, onbedoeld aanwijzingen verstoren die voor het
politieonderzoek van belang zijn.
Samenwerking tussen professionals en burgers
De in het kader van dit onderzoek geïnterviewde professionals hebben vanuit hun dagelijkse
praktijk weinig directe ervaring met burgerhulp tijdens calamiteiten en grote incidenten. Volgens
de geïnterviewden doen er zich weinig situaties voor waarbij extra ondersteuning door burgers
nodig is. De professionele hulpverlening heeft zelden te maken met capaciteitsproblemen en als
dat wel het geval is, valt men terug op collega’s van andere eenheden of regio’s. De
geïnterviewden geven aan dat met name bij gevaarlijke situaties en acute dreiging, hulpverleners
er veelal voor kiezen omstanders vanuit veiligheidsoverwegingen weg te sturen. Hierdoor wordt
dus de potentieel waardevolle hulp door burgers niet benut. De inzet van en samenwerking met
burgers is zelden onderdeel van protocollen en planvorming. Ook is hiervoor in beperkte mate
aandacht in de opleiding van hulpverleners en in trainingen en oefeningen.
Perceptie van meerwaarde van burgerhulp door professionals
Op basis van hun eigen – soms beperkte - ervaring met burgerhulp, zien professionele
hulpverleners het als een nuttige ondersteuning van de professionele hulpverlening. Tegelijk
stelt het hen ook voor uitdagingen. Zo moet een hulpverlener (snel) de capaciteiten van de
hulpaanbieder inschatten en er vervolgens op vertrouwen dat de hulp daadwerkelijk zinvol en
nuttig is. Zeker wanneer het gaat om medische of risicovolle handelingen leidt dit tot enige
terughoudendheid om vrijwilligers in te zetten. Deze houding komt voort uit een ‘hypothetische’
risicoafweging van mogelijke kosten tegen mogelijke baten en terughoudendheid om de eigen
verantwoordelijkheden uit handen te geven. Ondanks de beperkte praktijkervaring en een soms
wat terughoudende opstelling, zien de professionals meerwaarde van hulpverlening door
burgers. De meerwaarde ziet men vooral op het vlak van ondersteuning in praktische
handelingen en bij rampen en crises die langer duren, waarbij er tijd is om burgers een rol te
geven in de crisis. Op deze manier kan burgerhulp een oplossing bieden bij eventuele
toekomstige capaciteitstekorten.
Bevorderen en faciliteren van zelfredzaamheid en burgerhulp
De geïnterviewden zien een duidelijke rol voor de overheid in het versterken van zelfredzaamheid
en faciliteren van burgerhulp. Ze constateren dat hiervoor de laatste jaren steeds meer aandacht
is gekomen. Waar voorheen de focus vooral lag op incidentbestrijding en repressie, is dit steeds
meer opgeschoven naar preventie. Het sturen of afremmen van burgerhulp om averechtse
effecten te voorkomen is niet nodig omdat deze zich in hun ogen niet of nauwelijks voordoen.
De communicatie vanuit de veiligheidsregio’s met betrekking tot zelfredzaamheid is deels
gericht op de gehele bevolking en deels gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen en
ouderen. Verder is er aandacht voor relatief veelvoorkomende risico’s in de regio zoals branden
of aardbevingsrisico’s en niet zozeer op slechts zelden voorkomende grote rampen en crises.
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De preventieve aanpak bestaat naast voorlichting uit trainingen en oefeningen, gericht op
zelfredzaamheid, maar soms ook op het verlenen van burgerhulp, bijvoorbeeld in het kader van
hulpverlening bij branden. Deze vorm van stimuleren van burgerhulp vraagt inspanning en
investering van zowel veiligheidsregio’s als burgers. Het kostenaspect werpt wel eens een
drempel op, net als de onduidelijkheid over wat precies de opbrengst zal zijn. Het is immers
onduidelijk hoe vaak een getrainde vrijwilliger daadwerkelijk beschikbaar en inzetbaar zal zijn in
noodsituaties.

V. Burgerhulp tijdens de coronacrisis
Uitkomsten van een enquête onder de Nederlandse bevolking (september 2020), interviews met burgers
(mei 2020) en een media analyse (februari-mei 2020)
Verleende burgerhulp
Bijna zeven van de tien Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis hulp aan anderen verleend
die ze voordien niet verleenden. In de meeste gevallen gaat het om ‘laagdrempelige’ vormen van
burgerhulp. Hulp waarvoor geen kennis of vaardigheden nodig zijn en die qua belasting niet
zwaar ingrijpt op de hulpverlener: bijvoorbeeld bij kwetsbare personen checken/vragen of alles
goed gaat, het steunen van lokale ondernemers, een kaart naar iemand sturen en boodschappen
doen voor een ander. Het blijkt dat Nederlandse burgers tijdens de coronacrisis veelvuldig hulp
hebben aangeboden en dat er veel initiatieven zijn opgestart om deze hulp in goede banen te
leiden. Er zijn geen aanwijzingen dat er in kwantitatieve zin een gemiste potentie is bij de groep
die geen hulp heeft verleend.
Uit verdiepende gesprekken met burgers blijkt dat de bereidheid burgerhulp te verlenen, afhangt
van de mate waarin de eigen veiligheid en die van direct naasten is gegarandeerd. Dat gold zeker
tijdens de coronacrisis. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid en daardoor kwamen burgers
die hulp wilden verlenen in een dilemma terecht. Aan de ene kant wilden graag hulp bieden, maar
aan de andere kant wilden ze zich ook zo goed mogelijk beschermen en zich aan de gedragsregels
houden. Het was niet altijd duidelijk wat kon en wat niet kon. Op dit vlak hadden burgers meer
duidelijkheid en sturing verwacht vanuit de overheid.
In de beginfase van de crisis hadden burgers het gevoel dat de communicatie vooral gericht was
op hetgeen niet meer kon en niet zozeer op handelingen die burgers konden activeren om te
helpen. Men miste met name een coördinerende en faciliterende rol van de lokale overheid. De
initiatieven vanuit de burgers kwamen pas goed op gang nadat de corona-gedragsregels werden
verduidelijkt en initiatieven binnen deze spelregels werden gecomplimenteerd. De burgerhulp
richtte zich vervolgens vooral op ondersteuning van kwetsbaren in de eigen (sociale) omgeving.
Op sociale media verschenen vele oproepen en er werden platforms ingericht waar men hulp kon
aanbieden. Deze initiatieven ontstonden grotendeels spontaan vanuit burgers. Uit een media
analyse blijkt dat in de periode tussen half maart en half mei, meer dan een half miljoen
berichten zijn geplaatst op sociale media over het bieden van hulp. Dit is 15 procent van alle
corona gerelateerde berichten in die periode. Op basis hiervan kan gesteld worden dat er in korte
tijd veel hulp werd aangeboden.
Ontvangen hulp
Een van de tien Nederlanders heeft tijdens de coronacrisis hulp gekregen van anderen. Voor de
meesten van hen was de ontvangen hulp voldoende. Een kleine groep van in totaal drie procent
van de Nederlanders heeft geen of onvoldoende hulp ontvangen tijdens de coronacrisis, terwijl
die behoefte er wel was. Deze groep heeft de volgende problemen ervaren:
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•
•
•
•

zorg en ondersteuning kwamen te laat of waren onvoldoende;
gebrek aan sociale contacten (soms leidend tot eenzaamheid en/of psychische problemen);
financiële problemen voor ondernemers als gevolg van uitval personeel en dichte scholen;
zorg/overheid waren onvoldoende voorbereid op de pandemie.

Er lijkt derhalve sprake van een bepaalde (kwalitatieve) mismatch tussen aanbod van en vraag
naar hulpverlening tijden de coronacrisis. In relatie tot de rol die de overheid inneemt bij het
stimuleren van onderlinge hulpverlening door burgers, overtreft het aantal Nederlanders dat
vindt dat de overheid voldoende doet het aantal Nederlanders dat vindt dat de overheid te weinig
doet om burgerhulp te stimuleren.

VI. Conclusies
Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten en conclusies van het onderzoek samengevat.
•

Afgezien van de coronapandemie en een aantal hittegolven hebben slechts weinig inwoners
van ons land persoonlijke ervaring met andere rampen en crises van enige omvang.
Uit binnenlandse en buitenlandse rapportages blijkt dat burgers bij rampen en crises
doorgaans adequaat gedrag vertonen. Men zoekt aanvullende informatie en geeft gehoor aan
oproepen van hulpdiensten. Met uitzondering van incidenten in menigten komt paniek maar
beperkt voor. Zelfredzaamheid staat met name onder druk wanneer het
handelingsperspectief onduidelijk is. Bij rampen of crises die minder acuut zijn en waarbij
men zich dus kan voorbereiden, is de zelfredzaamheid logischerwijs doorgaans groter. Deze
mate van zelfredzaamheid geldt in mindere mate voor kwetsbare groepen die extra
ondersteuning nodig hebben.

•

Mensen hebben een sterke wil om anderen te helpen in geval van een ramp of crisis. Bij een
ramp of crisis ontwikkelt zich naast de professionele hulpverlening vrijwel altijd spontane
hulpverlening door individuele of groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Afhankelijk van de aard van de situatie en behoeften van de getroffenen kan de
burgerhulp vele vormen aannemen.

•

Er zijn in beperkte mate voorbeelden van zelfredzaam gedrag dat tot averechtse effecten leidt.
In de gevallen dat er wél sprake is van inadequaat of ongewenst gedrag, heeft dit doorgaans
een onbedoeld karakter. Zo komt het voor dat burgers zichzelf in gevaar brengen, te veel of de
verkeerde hulp aanbieden en/of door hun aanwezigheid de infrastructuur belasten en zo de
reguliere hulpverlening belemmeren.

•

De overheid kan op uiteenlopende manieren zelfredzaamheid en burgerhulp stimuleren,
faciliteren en indien nodig afremmen. De aard, urgentie en fase van de crisissituatie zijn
bepalend voor de vorm die de interventie kan aannemen. Omdat de meeste mensen uit
zichzelf geneigd zijn zelfredzaam gedrag te vertonen is het doorgaans slechts in beperkte
mate nodig om burgers hiertoe te motiveren of te stimuleren. Het is effectiever aan te sluiten
bij de al bestaande zelfredzaamheid en spontane burgerhulp en deze te faciliteren of te
reguleren. Soms is afremmen nodig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om onwettig, ongewenst
of contraproductief gedrag, maar bijvoorbeeld ook als de hulpacties onbedoeld de
professionele hulp hinderen.
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•

Er is vanuit de wetenschappelijke literatuur weinig bekend over de condities waaronder
overheidsinterventies gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en burgerhulp effectief
zijn. Wel komt uit de literatuur een aantal psychologische als situationele factoren naar voren
die in algemene zin bepalend zijn voor het effectief faciliteren en bevorderen van
zelfredzaamheid en burgerhulp. Deze zijn de perceptie van respectievelijk de ernst van de
ramp of crisis; de doeltreffendheid van het eigen gedrag, de eigen bekwaamheid om dit
gedrag uit te voeren, het vermogen om te kunnen handelen en de acceptatie van het
aanbevolen gedrag. Verder spelen een rol: de aard van de ramp of crisis, de ernst van de
situatie, de afwezigheid van professionele hulpverlening en de invloed van (sociale) media.

•

In de afstemming tussen reguliere, professionele hulpverlening en burgerhulp doet zich een
aantal knelpunten voor. Zo bieden opleidingen, procedures en ook de uitrusting van
hulpdiensten niet altijd voldoende ruimte aan de spontaan helpende burgers. De
beleidsmatige aandacht voor zelfredzaamheid en burgerhulp is relatief gering. In
crisisplannen van veiligheidsregio’s en gemeenten is slechts in beperkte mate aandacht voor
(de omgang met) spontaan hulpverlenende burgers, vrijwilligers, bedrijven en
maatschappelijk organisaties.

•

Ondanks dat de inzet van burgerhulp bij rampen en crises in tal van gevallen effectief blijkt, is
er in de praktijk enige terughoudendheid hiervan gebruik te maken. De achtergrond is onder
meer dat er bij hulpverleners en overheden twijfel is over de deskundigheid van burgers en er
vrees bestaat om de hulp uit handen te geven. Verder is er bij overheden en hulpdiensten
zelden beleid gericht op het stimuleren, faciliteren of anderszins omgaan met zelfredzame en
hulpverlenende burgers bij rampen of crises.

•

Er is beperkte wetenschappelijke kennis over en weinig praktijkervaring met hoe ongewenste
vormen van zelfredzaam gedrag zijn te sturen of af te remmen. Zowel de wetenschappelijke
literatuur als de huidige praktijk bieden slechts enkele algemene inzichten in de
mogelijkheden om zelfredzaam gedrag en spontane hulp in goede banen te leiden en zo
averechtse effecten te voorkomen. Duidelijk is wel dat de communicatie rond spontane
burgerhulp een kwestie van zorgvuldig balanceren is tussen afremmen en stimuleren.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Jaarlijks vinden er gemiddeld ongeveer 200 rampen en crises plaats over de hele wereld waar per
ramp of crisis minimaal 100 mensen effect van ondervonden of kwamen te overlijden (emdat.be).
In de afgelopen eeuw kwamen in Nederland stormen, vervoersongelukken (rails, water, lucht,
weg), industriële ongelukken (explosies en branden), overstromingen en extreme temperaturen
het vaakst voor. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid van rampenbestrijding en
crisisbeheersing bij de overheid, zowel op nationaal als lokaal en regionaal niveau. Het is echter
belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich medeverantwoordelijk
voelen om zichzelf en de samenleving veilig te houden tijdens rampen en crises. Wanneer de
overheid te veel stuurt op dit vlak, is het gevaar dat de samenleving die verantwoordelijkheid niet
meer neemt en afwacht op reacties van de overheid. Dit effect wordt ook wel het crowding out
effect genoemd (bv. Omitogun, 2014). De zelfredzaamheid van de samenleving is in veel gevallen
belangrijk om crisissituaties te voorkomen of de impact ervan te beperken, zeker tijdens de
eerste fase van een (mogelijke) ramp of crisis omdat burgers meestal als eerste aanwezig zijn
(bv. Dückers & Pröpper, 2011; Jansen, 2012; Whittaker, McLennon, & Handmer, 2015). Het is
daarom belangrijk om zelfredzaamheid bij burgers te bevorderen.

1.2

Afbakening en definities

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is gedefinieerd als: “het vermogen van burgers om zichzelf te helpen in
voorbereiding op, tijdens en na een crisis, waar nodig en mogelijk gefaciliteerd door de
overheid”. Burgers kunnen op drie manieren zelfredzaam zijn:
• door crisissituaties te voorkomen;
• door tijdens crisissituaties zichzelf te helpen;
• door de consequenties van een crisissituatie voor zichzelf te beperken (Ruitenberg & Helsloot,
2004; Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, 2010).
Zelfredzaamheid refereert zowel naar het zelfstandig kunnen handelen bij een crisis als de
verantwoordelijkheid voelen en nemen om daadwerkelijk te handelen (Jansen, 2012).
Burgerhulp
Naast het vermogen van burgers om zichzelf te helpen, is het tijdens een ramp of crisis ook van
belang dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich inzetten om anderen te
helpen tijdens crisissituaties of om deze te voorkomen. Dit wordt ook wel burgerhulp genoemd:
het verlenen van steun en hulp aan medeburgers tijdens een ramp of crisis. De overheid gaat in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing uit van de medeverantwoordelijkheid van de samenleving
door middel van (zelf)redzaamheid. De vraag die hierbij rijst, is: in hoeverre en hoe kan de
overheid bij een ramp of crisis de zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties faciliteren en bevorderen?
De focus van het onderzoek ligt op de zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens rampen en crises
waar professionele hulp nodig is en die al dan niet op gang komt doordat hulpdiensten (nog) niet
in actie kunnen komen en/of niet (direct) ter plaatse kunnen zijn.
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1.3

Probleemstelling en onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het door de overheid faciliteren en bevorderen van de zelfredzaamheid en hulpverlening door
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij een ramp of crisis, aansluitend bij hun
verwachtingen en mogelijkheden, en bij ontwikkelingen in de samenleving. Deze inzichten
bieden het ministerie van Justitie en Veiligheid en de veiligheidspartners handvatten voor het
opstellen van een handelingsperspectief bij een ramp of crisis.
De probleemstelling luidt als volgt:
In hoeverre en hoe kan de overheid bij een ramp of crisis de zelfredzaamheid en hulp van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties faciliteren en bevorderen, aansluitend bij hun
verwachtingen en mogelijkheden, en aansluitend bij ontwikkelingen in de samenleving? Wat dient de
overheid op dit vlak juist niet aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties over te laten,
maar moet ze zelf (blijven) doen teneinde averechtse neveneffecten te voorkomen?
De volgende onderzoeksvragen staan centraal in het onderzoek:
1. In hoeverre zijn burgers zelfredzaam en verlenen zij burgerhulp?
In welke mate en in welke situaties schiet zelfredzaamheid tekort en/of komt hulp niet op
gang of was deze juist contraproductief?
2. Onder welke condities en op welke wijze kan de zelfredzaamheid en de hulpverlening door
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van een ramp of crisis door de
overheid effectief en tijdig worden gefaciliteerd en bevorderd? Hierbij is aandacht voor de
aard van de ramp of crisis, voor de wil, het vermogen en de gelegenheid van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties die worden aangesproken, voor de instrumenten
die de overheid kan inzetten, evenals voor de ruimte of juist beperkingen die het juridisch
kader geeft.
3. Hoe kan daarbij worden voorkomen dat zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij een ramp of crisis leidt tot (te grote)
ongewenste of zelfs averechtse neveneffecten in het domein van crisisbeheersing en
rampenbestrijding en/of in andere domeinen?
4. Welke leerervaringen en lessen inzake zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn te benoemen in andere domeinen dan de
rampenbestrijding en crisisbeheersing? In hoeverre en hoe zijn die leerervaringen en lessen
toepasbaar binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing, teneinde als overheid op die
terreinen zelfredzaamheid en deze hulpverlening effectief, efficiënt en tijdig te faciliteren en
te bevorderen?

1.4

Focus en afbakening

Het onderzoek heeft zowel een theoretisch als een empirische/praktische invalshoek. Het is er
enerzijds op gericht een beeld te geven van bestaande theoretische inzichten hoe
zelfredzaamheid en burgerhulp voor, tijdens en na een crisis effectief, efficiënt en tijdig zijn te
bevorderen. Anderzijds is een belangrijke beoogde opbrengst dat het onderzoek concrete
aanknopingspunten biedt voor de praktijk in de vorm van bruikbare handelingsperspectieven.

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

14 van 101

Dat vraagt in ieder geval om toetsing van:
• Welke theoretische inzichten in de praktijk worden gebruikt en wat de leerervaringen daarvan
zijn (wat werkt wel en wat werkt niet? En waarom wel of niet?).
• Welke theoretische inzichten in de praktijk niet worden gebruikt en wat daarvan de
achtergrond is.
• Welke manco’s in de theoretische kennis vanuit de praktijk worden geconstateerd.
• Welke handelwijzen uit de praktijk goed werken ofwel van waarde kunnen zijn voor anderen
en/of aanvullend zijn op de huidige theorie.

Verschuiving in focus
Gaandeweg de uitvoering van het onderzoek is in overleg met de begeleidingscommissie een
aantal wijzigingen in de vraagstelling, focus en opzet van het onderzoek doorgevoerd.
In de eerste plaats bleek al snel dat er zich in Nederland (gelukkig) niet veel rampen of crises
voordoen, waardoor het ook lastig was om recente casussen te vinden waarbij zich vraagstukken
rond zelfredzaamheid en burgerhulp hebben voorgedaan. Op het moment dat het
onderzoeksteam met de begeleidingscommissie tot deze conclusie kwam, in februari 2020, werd
het eerste coronageval in Nederland gemeld en niet veel later was er sprake van een wereldwijde
pandemie. Dit leidde tot een aantal veranderingen in de focus en opzet van het onderzoek.
• Zo is in overleg met de begeleidingscommissie in maart 2020 besloten om in plaats van de vijf
nog te bepalen casussen de coronacrisis als casus te nemen.
• Dit betekende dat het verdiepende deel van het onderzoek niet, zoals aanvankelijk de
bedoeling was, is uitgevoerd aan de hand van enkele casussen. In plaats daarvan is een
regionale invalshoek gekozen die zich richtte op vier veiligheidsregio’s: RotterdamRijnmond, Utrecht, Groningen en Twente. In deze regio’s is onderzocht hoe hulpdiensten met
zelfredzaamheid en burgerhulp omgaan bij crisissituaties in het algemeen en bij de
coronapandemie in het bijzonder. Er is voor deze veiligheidsregio’s gekozen vanuit het
oogpunt van diversiteit en geografische spreiding. Het doel was niet representativiteit, maar
het ophalen van kwalitatieve beelden.
• Om meer zicht te krijgen op de feitelijke zelfredzaamheid en burgerhulp bij de actuele
coronacrisis is besloten om aanvullend een burgerenquête uit te voeren. Verder is een mediaanalyse uitgevoerd, gericht op de wijze waarop op sociale media werd gesproken over
zelfredzaamheid en burgerhulp in relatie tot de coronacrisis.
• Deze veranderende focus van het onderzoek heeft er mede toe geleid dat de vierde
onderzoeksvraag naar de leerervaringen en lessen inzake zelfredzaamheid en
burgerhulpverlening in andere domeinen dan de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet
langer tot de kern van het onderzoek behoorde. Door de brede insteek die het onderzoek al
had, werd het mede uit praktische overwegingen niet zinvol geacht om deze vierde
onderzoeksvraag binnen dit onderzoek te behandelen.
Behalve op de inhoudelijk focus heeft de coronapandemie ook effect gehad op de voortgang van
het onderzoek. Met name in de periode maart-mei 2020 was het lastig om voortgang te boeken in
het onderzoek, doordat het moeilijk was de beoogde interviewpartners bij de veiligheidsregio’s te
spreken te krijgen. Vanwege de bestrijding van de coronacrisis hadden zij begrijpelijkerwijs
andere prioriteiten. Daarom is in overleg met de begeleidingscommissie besloten de interviews
enige tijd uit te stellen, waardoor de doorlooptijd van het onderzoek is opgerekt. De uiteindelijk
gevolgde onderzoeksaanpak wordt hieronder gepresenteerd.
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1.5

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een theoretisch en een empirisch deel:
A. Theoretisch deel: literatuurstudie;
B. Empirisch deel: media-analyse, bevraging burgers (enquête en online focusgroep) en
interviews met professionals.

Literatuurstudie

Mediaanalyse

Bevraging
burgers

Interviews
professionals

In onderstaand schema is aangegeven hoe de uitkomsten van de verschillende onderdelen zijn
gebruikt bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Onderzoeksvragen
1. In hoeverre zijn burgers zelfredzaam en verlenen zij burgerhulp? Wanneer en in
welke situaties schiet zelfredzaamheid tekort en/of komt burgerhulp niet op gang of
was juist contraproductief?
2. Onder welke condities en op welke wijze kan de zelfredzaamheid en de
hulpverlening van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van
een ramp of crisis door de overheid effectief en tijdig worden gefaciliteerd en
bevorderd?
3. Hoe kan worden voorkomen dat zelfredzaamheid en hulpverlening van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij een ramp of crises leidt tot (te grote)
ongewenste of zelfs averechtse neveneffecten in het domein van crisisbeheersing en

•

rampenbestrijding en/of in andere domeinen?
4. Welke leerervaringen en lessen inzake zelfredzaamheid en hulpverlening door
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn te benoemen in andere
domeinen dan de rampenbestrijding en crisisbeheersing? In hoeverre en hoe zijn die
leerervaringen en lessen toepasbaar binnen de rampenbestrijding en

vervallen

crisisbeheersing, teneinde als overheid op die terreinen zelfredzaamheid en deze
hulpverlening effectief, efficiënt en tijdig te faciliteren en te bevorderen?

A. Theoretisch onderzoek
Literatuurstudie
De literatuurstudie is uitgevoerd door middel van een systematische zoektocht met een
combinatie van zoektermen in de zoekmachines in de domeinen van (zelf)redzaamheid,
burgerhulp, social capital, resilience, rampen- en crisisbestrijding, vrijwilligers bij
crisisbeheersing, besluitvormingstheorieën, motivatie- en gedragstheorieën en het bystanderseffect. Er is gezocht in titels en samenvattingen binnen de sociale wetenschappen. Aan de hand
van de titel en samenvatting van de zoekresultaten is beoordeeld of een artikel relevant voor het
onderzoek was (dat wil zeggen gerelateerd aan de onderzoeksvragen). De overgebleven artikelen
zijn gelezen en wederom beoordeeld op relevantie. Naast taal en relevantie zijn er geen andere
exclusiecriteria gehanteerd. Hierdoor bleven 118 hits over als relevant voor het onderzoek.
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B. Empirisch onderzoek
Media-analyse
De media-analyse was gericht op het krijgen van inzicht in de burgerhulp tijdens de coronacrisis.
Met behulp van het programma Coosto is de berichtgeving op sociale media, websites en fora
geanalyseerd. De onderzoeksperiode liep vanaf 13 februari 2020 tot en met 13 mei 2020. In deze
periode is de berichtgeving geanalyseerd van nieuwswebsites, fora en social mediakanalen (bv.
de Telegraaf, de Stentor, blogs, reviewsites, fora, Pinterest, Flickr, Blendle, YouTube en Twitter).
Burgerenquête
Voor het bevragen van burgers is gebruik gemaakt van het I&O Research Panel, bestaande uit
28.000 inwoners van ons land. De netto steekproef bedroeg 2.659 (zie bijlage C voor
verantwoording). Om de vragenlijst te testen, is in eerste instantie een zogeheten soft launch
uitgevoerd waarbij een kleinere groep respondenten om reactie en feedback op de vragenlijst is
gevraagd. In het verlengde van de enquête zijn enkele telefonische interviews uitgevoerd met
burgers die zelf directe ervaring hebben met crisissituaties waarbij ze hulp hadden verleend, of in
bepaalde mate verminderd zelfredzaam waren. De burgerenquête is in september 2020
uitgevoerd. Als een vraag aan een deel van de respondenten is voorgelegd, is dit bij de vraag
vermeld. Het betreffende aantal respondenten is na ‘n=’ weergegeven. Als dat niet staat vermeld,
is de percentagebasis de volledige netto-steekproef (n=2.659).
Online focusgroep
Gedurende de eerste golf van de coronacrisis in april 2020 is gedurende een periode van twee
weken met een 15-tal burgers contact gehouden en online gesproken over de beleving van de
coronaperiode in het algemeen en de zelfredzaamheid en de verleende en ontvangen hulp in het
bijzonder.
Interviews met professionals
De volgende stap was het bevragen van professionals werkzaam in vier veiligheidsregio’s:
Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Groningen en Twente. Deze in totaal 15 interviews waren erop
gericht om een beeld te krijgen van de wijze waarop tijdens een crisis wordt omgegaan met
burgerhulp en zelfredzaamheid en de plek van deze thema’s binnen de organisatie. Er is
ingegaan op de waarneming van de professionals van de mate waarin burgers zelfredzaam zijn
en hulp verlenen. Verder zijn de manieren waarop de overheid zelfredzaamheid en burgerhulp
kan faciliteren aan de orde gekomen, waaronder de rol (faciliterend, observerend, sturend,
coördinerend) van professionals en de overheid hierin. Een meer uitgebreide verantwoording van
de verschillende deelonderzoeken is terug te vinden in deel D. Bijlagen.

1.6

Leeswijzer

Het rapport bestaat uit vier delen. Deel A doet verslag van het literatuuronderzoek en biedt
daarmee een theoretische basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. In deel B. komt
het empirische onderzoek aan bod. Dit deel heeft deels een algemene strekking en daarnaast
wordt ingegaan op de crisis rond de coronapandemie. In deel C worden de overstijgende
uitkomsten van het onderzoek aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen gepresenteerd.
Hier zijn ook de conclusies te vinden. Deel D. bevat bijlagen waarin aanvullende informatie is te
vinden over de uitvoering van het onderzoek.
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Deel A. Theoretisch onderzoek
In dit deel van het rapport presenteren we de uitkomsten van een literatuuronderzoek. Vanuit de
onderzoeksvragen wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de bestaande kennis
en inzichten. Dit deel van het onderzoek vormt de theoretische basis waarop de rest van het
onderzoek voortbouwt.
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2

Literatuurstudie

In dit hoofdstuk gaan we in paragraaf 2.1 in op de afbakening en definiëring van de centrale
begrippen in dit onderzoek, te weten zelfredzaamheid en burgerhulp bij crises en rampen.
Vervolgens gaan we in paragraaf 2.2 in op de manieren waarop zelfredzaamheid en burgerhulp in
de praktijk voorkomen. Daarna wordt de focus verlegd naar de rol van de overheid.
In paragraaf 2.3 gaat het over de manieren waarop de overheid zelfredzaamheid en burgerhulp
kan ondersteunen en in paragraaf 2.4 welke psychologische en situationele factoren de hulp
kunnen faciliteren en remmen. In de laatste paragraaf gaan we in op wat de literatuur zegt over
de mogelijkheden en beperkingen van het juridisch kader.

2.1

De begrippen zelfredzaamheid en burgerhulp

Zelfredzaamheid
In het kader van dit onderzoek is zelfredzaamheid te definiëren als: “het vermogen van burgers
om zichzelf te helpen in voorbereiding op, tijdens en na een crisis, waar nodig en mogelijk
gefaciliteerd door de overheid.” Burgers kunnen op drie manieren zelfredzaam zijn:
1. door crisissituaties te voorkomen;
2. door tijdens crisissituaties zichzelf te helpen;
3. door de consequenties van een crisissituatie voor zichzelf te beperken (Veiligheidsregio
Amsterdam Amstelland, 2010).
Zelfredzaamheid refereert zowel naar het zelfstandig kunnen handelen bij een crisis als de
verantwoordelijkheid voelen en nemen om daadwerkelijk te handelen (Jansen, 2012). Vanuit de
literatuur komen tal van voorbeelden naar voren van zelfredzaamheid van burgers ter
voorbereiding op mogelijke rampen en crises, alsook op het moment dat deze zich voordoen.
Tot voorbereidende handelingen behoren:
• het hebben van voorraden en hulpmaterialen in huis;
• weten welke rampen en crises in hun omgeving zouden kunnen ontstaan;
• weten wat ze dan moeten doen en het zoeken naar meer informatie.
(Motivaction, Risico- en Crisisbarometer, voorjaar 2019; Misana-Ter Huurne, 2017)
Voorbeelden van zelfredzaam gedrag tijdens rampen en crises zijn:
• (meer) informatie zoeken;
• evacueren;
• zichzelf redden.
(Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Ruitenberg & Helsloot, 2004)
Burgerhulp
Naast het vermogen van burgers om zichzelf te helpen, is het tijdens een ramp of crisis ook van
belang dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich inzetten om anderen te
helpen tijdens crisissituaties of om deze te voorkomen. Dit wordt ook wel burgerhulp genoemd.
Wanneer een ramp of crisis zich voordoet, ontwikkelt zich naast de professionele hulpverlening
ook spontane hulpverlening vanuit burgers, groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Mensen helpen zowel zichzelf als anderen (bv. Jalali, 2002).
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Individuen en groepen burgers kunnen ongeorganiseerd op de rampplek aanwezig zijn of
daarnaar toekomen en hun hulp spontaan aanbieden. Ook bieden vrijwilligers, die al
georganiseerd zijn, zich aan. Daarnaast leveren lokale bedrijven en maatschappelijke
organisaties vaak capaciteit en tijd aan, bijvoorbeeld in termen van vrijwilligers (bv. Ruitenberg &
Helsloot, 2004).
Uit zowel de wetenschappelijke als grijze literatuur blijkt dat er vele vormen van burgerhulp zijn.
Zo helpen mensen bij:
• het zoeken en redden van slachtoffers;
• het opvangen en troosten van slachtoffers;
• het zorgen voor eten en drinken voor slachtoffers en hulpverleners;
• het vervoeren van mensen van en naar de rampplek;
• het aanbieden van opvang;
• het vervoeren, distribueren, uitdelen en/of toesturen van goederen;
• het repareren van spullen;
• het helpen bij bergingsoperaties;
• het doneren van geld en bloed;
• het delen van kennis over de crisissituatie op social media en websites;
• het zorgdragen voor elkaars huisdieren.
(bv. Curtis et al., 2006; Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Kaufhold & Reuter, 2016; Parthasarathy,
2015; Ruitenberg & Helsloot, 2004; Sutton, Palen & Shklovski, 2008; Twigg & Mosel, 2017;
Voorhees, 2008; Whittaker, McLennan & Handmer, 2015)

2.2

Zelfredzaamheid en burgerhulp in de praktijk

Risicobewustzijn is laag en voorbereiding vooral gericht op het in huis halen van materialen
De meeste burgers kunnen niet spontaan noemen welke risico’s in hun omgeving spelen
(Beumer & Brouwer, 2007; Claassen et al., 2016; Van Drunen & Boonstra, 2007; Misana-Ter
Huurne, 2017). Ook blijkt uit de empirische onderzoeken dat burgers niet goed weten wat ze
moeten doen bij specifieke rampen of crises (Beumer & Brouwer, 2007; Claassen et al., 2016;
Gutteling et al., 2010; Misana-Ter Huurne, 2017; Motivaction, Risico- en Crisisbarometer,
voorjaar 2019; Terpstra, 2010; Terpstra & Gutteling, 2008; zie voor meer informatie
Bouwmeester, Kuttschreuter, Stel & Van Straaten, 2020).
Uit empirisch onderzoek blijkt dat burgers van tevoren relatief weinig voorbereidende acties
ondernemen om zichzelf te kunnen redden tijdens rampen en crises. Wel heeft een ruime
meerderheid materialen in huis, zoals een zaklamp, kaarsen en extra batterijen, maar een
minderheid heeft materialen in huis die echt nuttig zijn bij rampen en crises, zoals een radio die
geen stroom nodig heeft en lucifers/aanstekers in een waterdichte verpakking (Motivaction,
Risico en Crisisbarometer van het voorjaar 2019).
Praktijk laat zien dat meeste mensen zich goed kunnen redden bij rampen
Onderzoek naar in hoeverre mensen het hoofd koel kunnen houden, laat zien dat er zich tijdens
crisissituaties weinig paniek voordoet. Paniek kan gedefinieerd worden als ‘extreme en
ongegronde angst’ of als ‘een manifestatie van vluchtgedrag waarin openlijk dagelijkse sociale
normen aan de kant worden gezet’ (Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Quarantelli, 1999).
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Perry en Lindell (2003) geven aan dat deze vormen van paniek geen gebruikelijke reacties zijn
tijdens welke typen rampen en crises dan ook. Volgens Kerstholt en Koenders (2009) blijkt dat
burgers tijdens rampen en crises over het algemeen rationeel handelen.
Volgens Ruitenberg & Helsloot (2004) vormen rampen en crises in menigten hierop een
uitzondering, zoals bleek uit de paniek tijdens de Love Parade in Duisberg in 2010. Maar over het
algemeen reageren mensen adequaat op rampen en crises. Uit de wetenschappelijk literatuur
blijkt dat ze geen reacties van shock, verlamming, of passiviteit laten zien, maar dat ze juist
actief op zoek gaan naar informatie en dat ze doen wat ze kunnen om met de situatie om te gaan
(Drabek & McEntire, 2003; Eyre, 2006; De Ville de Goyet, 1999; Perry & Lindell, 2003;
Quarantelli, 1993, 1998, 2008). Sterker nog, individuen en groepen gaan vaak samenwerken om
de uitdagingen aan te gaan die een ramp of crisis heeft veroorzaakt (Ruitenberg & Helsloot,
2004; Perry & Lindell, 2003; Sanclon, Helsloot, & Groenendaal, 2014; Stallings & Quarantelli,
1985). Dit geldt overigens ook voor reacties op risicocommunicatie (Woudenberg, 2003):
uitgebreide informatie over welke risico’s in hun regio spelen, leidt niet tot paniek of onrust bij
burgers en bedrijven.
Voorbeelden en statistieken van mensen die zichzelf en anderen helpen tijdens rampen en crises
(Jonkers, 2007; Starmans & Oberije, 2006) laten zien dat burgers zich relatief zeer goed kunnen
redden. Burgers tonen zelfredzaam gedrag door het in huis hebben van voorraden en
hulpmaterialen, het zoeken naar informatie, evacueren als dat nodig is en het zichzelf redden
tijdens rampen en crises.
Er zijn in beperkte mate voorbeelden dat burgers niet adequaat optreden tijdens rampen en
crises. Zo kan het voorkomen dat burgers ongewenst gedrag laten zien, door bijvoorbeeld naar
het gevaar toe te bewegen, zoals blijkt uit een voorbeeld van een chemisch incident (Jonkers,
2007). Verder zijn er voorbeelden waarbij de massaliteit aan mensen en een diversiteit aan
gedragingen evacuaties vanuit rampgebieden bemoeilijken, de infrastructuur overbelasten en de
hulpverleners met hun middelen belemmeren (Kolen, 2010).
Burgerhulp komt veelal spontaan op gang
Het blijkt dat in veel gevallen hulp spontaan op gang komt. De literatuur meldt geen situatie
waarin er geen hulp werd verleend. Deze resultaten zijn gebaseerd op 36 verschillende rampen en
crisissituaties, voornamelijk flitsrampen. Op basis van verschillende voorbeelden en statistieken
(Jonkers, 2007; Starmans & Oberije, 2006) blijkt dat burgers zichzelf en anderen goed kunnen
helpen.
Burgerhulp van cruciaal belang in fase dat professionele hulp er nog niet is
Met name wanneer er sprake is van slachtoffers is de hulpverlening vanuit burgers tijdens de fase
dat de professionele hulpverlening nog op gang moet komen, van cruciaal belang (bv. Helsloot &
Verhallen, 2003; Kuipers & Meuleman, 2003). Het blijkt dat de eerste hulp in de vorm van zoeken
en redden, hulp bieden aan gewonden, getraumatiseerden en mensen die geen dak meer boven
hun hoofd hadden, het meest geboden wordt door familie, vrienden en buren en de slachtoffers
zelf (Jalali, 2002; Twigg & Mosel, 2017). Dit bleek bijvoorbeeld bij de aardbeving in Japan in 1995
en die in Kathmandu in 2015, de tsunami in de Indische Oceaan in 2004, de cafébrand in
Volendam tijdens de jaarwisseling van 2000/2001 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000 waar
spontaan hulpverlenende burgers, slachtoffers redden en verzorgden (Fritz Institute, 2005;
Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Scheepers, Parakrama & Patel, 2006).
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Uit evaluaties en studies van rampen en crises blijkt zelfs dat de meeste levens gered worden
door ongetrainde burgers (Alexander, 2010; De Bruycker et al., 1983; Durkin, Coulson et al., 1987;
Ruitenberg & Helsloot, 2004; Shaw & Goda, 2004; Tierney & Goltz, 1997). Specifiek wordt
volgens de casestudie van Starmans & Oberije (2006) ongeveer drie kwart van de overlevenden
gered door zichzelf of anderen en één kwart door de professionele hulpverleners.
Hulp via online platforms en sociale media
Uit verschillende casestudies van rampen en crisissituaties blijkt dat naast spontane
hulpverlening op de plek van de ramp, ook hulp verleend wordt via social media en websites
(Atzet, 2010; Givoni, 2016; Kaufhold & Reuter, 2016; Mulder et al., 2016; Starbird & Palen, 2011;
Sutton et al., 2008; Reuter & Spielhofer, 2017; Whittaker et al., 2015). Zo delen burgers kennis
over de crisissituatie op social media en websites. Het voordeel van het delen van kennis door
meerdere burgers is dat meerdere observatoren meestal meer weten dan een enkeling (Whittaker
et al., 2015). De kwaliteit van de opgeleverde kennis kan zelfs de bronnen van de overheid
overtreffen (Goodchild & Glennon, 2010).
De opkomst van deze digitale manieren om te helpen, zorgt ervoor dat mensen niet vlakbij of op
de ramplocatie hoeven te zijn om iets bij te dragen en dat er vanuit andere landen geholpen kan
worden. De crowdsourcing benadering van het massaal verzamelen en delen van kennis zorgt er
tevens voor dat spontaan hulpverlenende burgers niet veel tijd hoeven te besteden om toch hulp
te verlenen (Whittaker et al., 2015).
Voorbeelden van zelfredzaamheid en burgerhulp
•

Bij de aanslagen in Madrid in 2004 ontstonden meerdere spontane vormen van hulpverlening: taxi’s
vervoerden verwanten gratis naar slachtoffers, hoteleigenaren stelden gratis kamers beschikbaar voor
familieleden en veel mensen doneerden bloed.

•

Bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000 boden veel mensen spontaan hulp aan: ze hielpen bij het
opvangen en troosten van slachtoffers, het vervoeren van mensen, het toesturen, vervoeren en uitdelen
van goederen, het repareren van spullen en het inrichten van woningen (Ruitenberg & Helsloot, 2004).

•

Na orkaan Katrina (2005) voorzagen vrijwilligers het ‘Louisiana Emergency Operation Centre’ van
geografische informatie die het werk van hulpverleners vergemakkelijkte (Curtis et al., 2006).

•

Na de aanslagen op 9/11 in New York (2001) waren vrijwilligers onmisbaar. Zo hielpen zij bij de
reddings- en bergingswerkzaamheden, zorgden voor eten, drinken en slaapplekken voor (spontane)
hulpverleners en doneerden bloed (Voorhees, 2008).

•

Aardbeving Haïti (2010). Studenten van de Tufts Universiteit in Massachusetts gaven binnen een paar
uur na de aardbeving van Haïti in 2010, via een online platform een live overzicht van hoe groot de
schade was per gebied en wat de behoeften waren van degenen die getroffen waren. Hiervoor werd data
van honderden online bronnen gecrowdsourced en door honderden vrijwilligers verwerkt. Daarna
werden sms-berichten geïntegreerd in dit platform, waardoor mensen van Haïti hun locatie en
specifieke behoeften konden sturen (Meier, 2013). Dit zorgde ervoor dat (vrijwillige) hulpverleners een
accuraat beeld hadden van waar welke hulp nodig was.

•

Verdwijning MH370 (2014). Na het verdwijnen van de passagiersvlucht van Malaysia Airlines MH370
met 239 passagiers aan boord in 2014 sloten 2,3 miljoen vrijwilligers zich aan bij de online zoektocht
naar het toestel met zijn passagiers. Zij hebben in totaal meer dan 24.000 km 2 aan satellietbeelden
gescand die waren geüpload op de Tomnod-website (Atzet, 2010).
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2.3

Rol van de overheid

De overheid gaat in de rampenbestrijding en crisisbeheersing uit van medeverantwoordelijkheid
van de samenleving door middel van (zelf)redzaamheid. Hierbij rijst de vraag in hoeverre en op
welke wijze de overheid bij een ramp of crisis de zelfredzaamheid en hulpverlening van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties kan faciliteren en bevorderen.
Vanuit de literatuur komen hiervan vele voorbeelden naar voren. Om al deze voorbeelden in te
kaderen, maken we gebruik van onderstaand schema waarin de bestuurlijke afweging over de rol
van de overheid tegenover zelfredzaamheid is gecategoriseerd (naar Dückers & Pröpper, 2011).
Tabel 2.1 - Bestuurlijke afweging ten aanzien van zelfredzaamheid en burgerhulp
Burgerinitiatief

Wenselijkheid gelet op algemeen belang

is…
WENSELIJK

NEUTRAAL

NIET WENSELIJK

(stimulerende en faciliterende

(passieve rol overheid)

(afremmende rol

rol overheid)

conform

JA

wet- en

overheid)

+

0

-

Ondersteunen, Aanmoedigen

Negeren, Laten gebeuren

Beargumenteerd
ontmoedigen, actief

regelgeving

ingrijpen (noodregime)
NEE

+

0/-

-

Uitzondering maken,

Gedogen, Opschorten,

Actief ingrijpen,

Beargumenteerd aanmoedigen

Handhaven

Handhaven

Legenda: wenselijkheid van burgerinitiatief: + = positief; 0 = neutraal; – = negatief.

Voor de overheid is het bij het bepalen van de eigen rol ten aanzien van zelfredzaamheid en
hulpverlening van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties volgens de redenering
van Denkers (1993) belangrijk om aan te sluiten bij de al spontaan bestaande zelfredzaamheid en
hulp, in plaats van deze in de weg te gaan staan en/of nieuwe maatregelen te bedenken (zie ook
Helsloot & Van ’t Padje, 2010). Er zijn in de literatuur uiteenlopende manieren te vinden waarop
overheden zelfredzaamheid en burgerhulp proberen te stimuleren, faciliteren en indien nodig af
te remmen. Deze worden hieronder gepresenteerd.
2.3.1

Voorbereiding op rampen en crises

Algemene instructies en informatiecampagnes
De overheid kan burgers stimuleren om zich beter voor te bereiden op rampen en crises door
middel van het verstrekken van informatie over nuttige materialen in huis. Dit blijkt zowel uit
theoretisch als uit empirisch onderzoek (bv. Beumer & Brouwer, 2007; Claassen, Greven, Reen &
Hall, 2016; Gutteling, Baan, Kieviek & Stone, 2010; Kolen, 2010; Misana-Ter Huurne, 2017;
Risico- en Crisisbarometer, voorjaar 2019; Terpstra 2010; Terpstra & Gutteling, 2008).
Er zijn verschillende landen die voorzien in instructieboeken, folders, en communicatiecampagnes om burgers, bedrijven en organisaties meer voor te bereiden op rampen en crises
(Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Stel et al., 2017). Minder intensief betrokken burgers zullen echter
geen grote lappen tekst lezen. Voor deze groep zijn korte communicatie-uitingen belangrijk
(Jansen, 2012). Het internet en social media worden daarbij belangrijker (Jansen, 2012, Stel et al.,
2017).
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Versterken van onderlinge contacten en sociale netwerken
Daarnaast kan de overheid onderlinge contacten van burgers bevorderen als voorbereiding op
crisissituaties. Het is belangrijk dat de overheid daarbij hulpmiddelen faciliteert of aanreikt. Een
permanente structuur gevormd door politie, welzijnswerk en plaatselijke overheid om
hulpverlenende burgers te ondersteunen, is daarbij waardevol (Van Stokkom & Toenders, 2009).
Een voorbeeld vanuit de praktijk is bijvoorbeeld het aanstellen van buurtvaders en –moeders die
toezicht houden en mensen aanspreken op ongewenst gedrag (Jansen, 2012). Dit kan
crisissituaties voorkomen. Een ander bestaand voorbeeld is e-participatie, waarbij burgers
betrokken worden in de beleids- en besluitvorming via internet en/of Twitter. In Tilburg bestaat
een interactieve serious game ‘Virtuoos Tilburg’, waarin burgers hun eigen ideeën over
veiligheid kunnen visualiseren en de effecten daarvan kunnen onderzoeken.
Trainen van vrijwilligers
Een andere manier waarop de overheid zowel zelfredzaamheid als burgerhulpverlening kan
faciliteren, is via het trainen van burgers. Dat kan voorafgaande, tijdens en ook na afloop van de
ramp in het kader van nazorg.
Voorbeelden van trainen vrijwilligers door overheid (1 van 2)
•

Het Community Emergency Response Teams (CERT)-programma in de VS.
Vrijwillige buurtbewoners wordt kennis bijgebracht over de risico’s die hun gebied kunnen beïnvloeden
en hoe zij hierop voorbereid kunnen zijn wanneer een ramp of crisis plaatsvindt (ready.gov/cert;
Helsloot & Van ’t Padje, 2010). Tevens leren zij basisvaardigheden i.r.t. brandveiligheid, opsporing en
redding, teamorganisatie en medische hulp. Deze teams zijn belangrijk omdat zij waarschijnlijk eerder
ter plaatste zijn dan professionele hulpverleners en hen ook daarna nog kunnen ondersteunen.
Daarnaast bevorderen CERT-programma’s het bewustzijn bij burgers van risico’s en te nemen
maatregelen, oefeningen en de distributie en installatie van rookmelders bij kwetsbare groepen zoals
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Voor de effectieve inzet van de vrijwilligers tijdens
een ramp of crisis, is het van belang de teams samen te stellen in samenwerking met professionele
hulpverleners. Hierdoor is er meer acceptatie en vertrouwen. (Helsloot & Van ’t Padje, 2010).

•

Een effectief voorbeeld gericht op het vrijwillig helpen van kwetsbare groepen is te vinden in de landen
Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. De rivier de Mekong loopt door deze landen en overstroomt
jaarlijks. Naast het trainen van de lokale bevolking in wat zij moet doen bij een overstroming, trainen ze
specifieke groepen van lokale mensen die mensen met beperkingen en kinderen begeleiden tijdens een
overstroming (Plate & Insisiengmay, 2005; Stel et al., 2017).

•

Specifiek voor kwetsbare groepen zou een buddy-systeem, zoals gebruikt in de Verenigde Staten,
kunnen helpen (Stel et al., 2017). Het idee is dat mensen die kwetsbaar zijn, zoals ouderen of mensen
met een cognitieve en/of lichamelijke beperking, gematcht worden aan een vrijwilliger. Deze
vrijwilliger kan hen ten eerste alarmeren en informeren wanneer een ramp of crisis zich voordoet en
tevens de kwetsbare helpen tijdens de crisissituatie. Dit idee wordt gesteund door zowel professionals
als groepen die zichzelf als kwetsbaar beschouwen.

•

Het trainen van vrijwilligers kan ook tijdens crisissituaties nog plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer
professionals overvraagd worden. Een voorbeeld daarvan is dat vrijwilligers in de Filipijnen zijn
getraind om te helpen bij het beperken van de gevolgen van de uitbraak van Aviaire influenza
(vogelgriep). In 2006 werd vrijwilligers geleerd om zowel mensen als vee te controleren op signalen van
deze infectie. Vrijwilligers hebben in een periode van vier maanden maar liefst 890 huizen kunnen
bezoeken. Hierdoor werd de vogelgriep vroeg gedetecteerd, waarop men effectief kon reageren
(CARE Philippines, 2006; Stel et al., 2017).
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Voorbeelden van trainen vrijwilligers door overheid (2 van 2)
•

Voor hulpverlening in het herstel van de gemeenschap na een ramp of crisis kan het opleiden van
slechts enkelen tot recovery-managers volstaan, zoals blijkt uit een Nieuw-Zeelands voorbeeld. Deze
managers begeleiden op hun beurt lokale spontaan hulpverlenende burgers die na een ramp de
gemeenschap kunnen helpen te herstellen (Helsloot & Van ’t Padje, 2010).

•

Tevens kunnen vrijwilligers helpen in de psychologische nazorg. Vrijwilligers werd na de aardbeving in
Bam, Iran in 2003 een training gegeven om in hun gemeenschap te kunnen identificeren wie er
psychologische hulp nodig had en hen doorsturen naar professionals (Sadeghi & Ahmadi, 2008). In
Nederland hebben vrijwilligers van het Rode Kruis en Slachtofferhulp een rol in de psychosociale hulp
(PSH). Vrijwilligers van het Rode Kruis worden voornamelijk ingezet tijdens de acute fase, vrijwilligers
van Slachtofferhulp richten zich op de nafase.

2.3.2
Tijdens rampen en crises
De wijze van optreden gericht op zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens een ramp of crisis wordt
behalve door het gedrag van burgers uiteraard in sterke mate bepaald door de aard van de ramp
of crisis zelf. In hun boek hebben Ruitenberg en Helsloot (2004) de zelfredzaamheid en
burgerhulp per ramptype geanalyseerd en beargumenteerd. Hierbij onderscheiden ze:
• flitscalamiteiten (zich onverwacht en heftig voordoende rampen of crises);
• het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of besmettelijke agentia (levende of niet levende
organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken);
• natuurrampen;
• rampen in menigten;
• uitval van nutsvoorzieningen.
Deze ramptypen kunnen ook tegelijkertijd plaatsvinden. Tevens beargumenteren ze dat bij
specifieke rampen als ongevallen op het water, vliegtuigongevallen en ongevallen met menigten
er weinig mogelijkheden tot zelfredzaamheid of hulpverlening vanuit burgers zijn. Dit komt
omdat de omstandigheden verre van optimaal zijn en er weinig mogelijkheden bestaan om te
helpen.
Flitscalamiteit
Een flitscalamiteit is een crisissituatie die zich onverwacht en explosief voordoet. Vanwege de
onverwachte en snelle aanvang van de crisissituatie, is er weinig tot geen tijd om mensen te
alarmeren en informeren en moeten mensen acuut handelen om zichzelf in veiligheid te
brengen, zoals bij branden, transportongelukken en terroristische aanslagen. Bekende
voorbeelden van flitscalamiteiten zijn de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede
(2000), de nieuwjaarsbrand in Volendam (jaarwisseling 2000/2001) en de terroristische
aanslagen in bijvoorbeeld Brussel, Nice en München (2016).
Volgens Ruitenberg en Helsloot (2004) is er bij flitscalamiteiten een onvermijdelijk tekort aan
hulpverleners en is zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers ter plaatse cruciaal. Ook
opvang, transport en verzorging van slachtoffers na de acute fase is noodzakelijk. Uit de
literatuurstudie blijkt dat er met name bij flitsrampen veel (ongecoördineerde) hulp wordt
aangeboden, veelal door mensen en het aanbieden van goederen. Deze hulp zou beter
ondersteund kunnen worden door (a) in de opleiding en training van hulpverleners aandacht te
schenken aan deze spontane hulpverlening van burgers, (b) het nabij de ramp snel beschikbaar
stellen van medisch materiaal voor burgers die in meer of mindere mate geschoold zijn, en
(c) coördineren van de aangeboden hulp voor opvang en nazorg (Ruitenberg & Helsloot, 2004).
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Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Bij de acute fase van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of besmettelijke agentia die de
volksgezondheid bedreigen, is de burger vooral op zijn of haar eigen zelfredzaamheid
aangewezen. Volgens de argumentatie van Ruitenberg en Helsloot (2004) is gerichte informatie
voor burgers van belang in de ondersteuning in de zelfredzaamheid en om onjuiste en averechtse
reacties van niet-bedreigde burgers te voorkomen. Het moet voor burgers duidelijk zijn wie in
welk gebied moet evacueren om te voorkomen dat onnodige evacuatie de hulpverlening hindert.
Daarnaast kunnen burgers en vrijwilligers ingezet worden om de brandweer te helpen om
mensen te ontsmetten. Wanneer het om een groot gebied gaat, heeft de brandweer volgens
Ruitenberg en Helsloot (2004) niet de capaciteit dat in korte tijd te doen.
Natuurrampen
Bij natuurrampen die in Nederland voorkomen, zoals extreme weersomstandigheden en
overstromingen, is er een zekere tijd om burgers vooraf te kunnen waarschuwen. Volgens de
wetenschappelijke en grijze literatuur kan de zelfredzaamheid en burgerhulp hier gefaciliteerd
worden door duidelijke communicatie over wat burgers wel en niet moeten doen en door een
beroep te doen op hun zelfredzaamheid en daarbij ook te denken aan kwetsbare individuen in
hun gemeenschap (Ruitenberg & Helsloot, 2004; Stel et al., 2017). Daarnaast kan volgens
Ruitenberg en Helsloot (2004) het faciliteren erop gericht zijn burgers te ondersteunen bij hun
hulp in de bestrijdingsfase van natuurrampen wanneer de professionele hulpdiensten dit niet
alleen kunnen gezien de omvang van de ramp.
Rampen in menigten
Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek naar rampen en crises blijkt dat burgers over het
algemeen rationeel handelen en niet in paniek raken (bv. Perry & Lindell, 2003), zou dit bij een
ramp in een menigte wel voor kunnen komen, omdat er veel mensen aanwezig zijn en men vaak
maar één of enkele ontsnappingsroutes kent (Ruitenberg & Helsloot, 2004). Het is in deze
rampsituatie tevens lastig tijdig aan mensen te communiceren wat ze moeten doen. Het is
daarom van belang om mensen goed voor te bereiden wat ze moeten doen tijdens een ramp in
een menigte. Daarnaast kan men ervoor zorgen dat er eisen gesteld worden aan het aantal
aanwezige geïnformeerde mensen dat zich namens de organisatie in de menigte bevindt
(Ruitenberg & Helsloot, 2004).
Uitval van nutsvoorzieningen
Bij uitval van nutsvoorzieningen zullen burgers vooral op zichzelf aangewezen zijn, omdat de
overheid weinig kan doen om de effecten te beperken. Ruitenberg en Helsloot (2004)
beargumenteren dat het van belang is vooraf aan burgers te communiceren hoe ze moeten
handelen en hoe ze hun handelingen moeten prioriteren. Burgers in de gemeenschap die kennis
hebben en/of getraind zijn en de beschikking hebben over nuttig materieel, kunnen hulp
verlenen. Dit zou door de overheid gefaciliteerd kunnen worden.
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Voorbeelden optreden overheid tijdens rampen
•

Verkeersregulatie. Specifiek bij evacuaties, bijvoorbeeld overstromingen, kunnen overheden het
verkeer reguleren. De capaciteit voor preventieve evacuaties neemt hierdoor toe. Een voorbeeld hiervan
is het contra-flow systeem (Wolshon, 2006). Dit systeem maakt efficiënt gebruik van bestaande wegen
mogelijk, door (een deel van) snelwegen in de richting naar de ramp toe te gebruiken voor de
tegenovergestelde richting. De capaciteit van evacuatie wordt hiermee vergroot, zonder dat er veel tijd
en kosten gemoeid gaan om aparte evacuatiewegen te realiseren. De effectiviteit ervan bleek onder
andere bij de evacuaties voor orkaan Katrina in New Orleans (2005). Ook in Nederland is
verkeersregulatie in de plannen opgenomen (Kolen, 2010).

•

Materiële en technische ondersteuning. De overheid kan bij een ramp of crisis middelen ter
beschikking stellen om de zelfredzaamheid en burgerhulp te faciliteren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in
Guadalajara in 1992, toen er zich een serie van explosies in het netwerk van gasleidingen voordeed. De
officiële instanties zorgden voor materialen en technische steun, zodat vrijwilligers efficiënter konden
helpen (Aguirre et al., 1995).

2.3.3
Bij ineffectief of ongewenst gedrag
Uit het voorgaande blijkt dat mensen, al dan niet gefaciliteerd door de overheid, een
verscheidenheid van manieren van zelfredzaamheid en hulpgedrag vertonen die situationeel kan
verschillen. Hulpverlening bij een ramp of crisis begint meestal door spontaan hulpverlenende
burgers, doordat zij als eerste ter plaatse zijn en daardoor de meeste slachtoffers redden
(bv. Jansen, 2012; Whittaker et al., 2015).
Het is echter denkbaar dat het vertoonde gedrag inefficiënt is en er ongewenste of zelfs
averechtse neveneffecten van zelfredzaamheid en hulp vanuit burgers zijn. In die gevallen zou er
aanleiding kunnen zijn om de spontaan aangeboden hulp af te remmen. Of dit daadwerkelijk
nodig en mogelijk is, hangt af van de mate waarin het ongewenste gedrag voorkomt en wat de
precieze aard ervan is. Hieronder volgt een overzicht van de vormen die vanuit de literatuur naar
voren komen.
Vormen van ineffectief of ongewenst gedrag
Wat betreft zelfredzaamheid zijn er zoals eerder reeds geconstateerd slechts in beperkte mate
voorbeelden dat burgers niet adequaat optreden tijdens rampen en crises (zie paragraaf 2.2.1).
Uit casestudies van rampen en crises blijkt dat burgerhulp weliswaar duidelijk meerwaarde kan
hebben, maar soms ook op een inefficiënte en/of ineffectieve manier wordt geboden (Dynes,
1994). Een terugkerend probleem is dat er in die situaties te veel hulp is en/of de verkeerde soort
hulp (Dynes, 1994). Dit betreft:
1.

Teveel aan (ongetrainde) mensen. Veel mensen willen helpen bij een ramp of crisis. Een
grote toestroom aan helpers zorgt niet alleen voor communicatie- en coördinatieproblemen
om deze toestroom te hanteren, maar kan ook de professionele hulpverlening in de weg gaan
staan. Ook komen spontaan hulpverlenende burgers vaak helpen zonder eten, drinken en
onderdak, wat weer op de middelen drukt die voor slachtoffers bedoeld zijn (Twigg & Mosel,
2017).
2. Gebrek aan materialen en professionaliteit. Spontaan hulpverlenende burgers missen tevens
doorgaans de materialen en het technisch begrip dat nodig is om mensen onder ingestorte
gebouwen vandaan te helpen (Twigg & Mosel, 2017). Dit kan ervoor zorgen dat zij de
verkeerde hulp geven.

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

27 van 101

3. Teveel aan goederen. Naast mensen is er tijdens en na rampen en crises veelal een overschot
aan goederen. Uit casussen van rampen blijkt dat gemeenten en hulpverleningsdiensten vlak
na een ramp vaak overspoeld worden door een overvloed aan overbodige goederen (Dynes,
1994). Ziekenhuizen en andere noodhulporganisaties worden bijvoorbeeld vaak bedolven
onder (ongevraagde) donaties (Auf der Heide, 2003). Naast de coördinatie zelf kunnen er
volgens de theoretische analyse van Holguín-Veras en collega’s (2012) ook kosten mee
gepaard gaan om dit te coördineren. Ook kunnen de transport- en communicatieinfrastructuren overbelast worden. Hierdoor kan de hulpverlening stagneren.
4. Inefficiënte hulp door bedrijven en organisaties. Ook de hulp door bedrijven en
maatschappelijke organisaties is niet altijd efficiënt. Zo blijkt uit de analyse van rampen dat
er overlap is in de aangeboden hulp en dat er hulp is die door niemand gegeven wordt (Dyne,
1994). Wanneer organisaties bureaucratisch zijn, verhindert het de organisaties bij te dragen
zoals ze willen en zo snel als ze willen. Voor minder bureaucratische organisaties (en ook
voor individuen) geldt vaak dat ze graag willen helpen, maar daarbij normen en regels uit het
oog kunnen verliezen (Dyne, 1994; Twigg & Mosel, 2017). Voor de bedrijven en organisaties
geldt dat het belangrijk is om hulpplannen in het geval van een ramp of crisis vast te leggen.
Het is ook belangrijk om deze af te stemmen met de professionele hulporganisaties, zodat de
aangeboden hulp ook een daadwerkelijke bijdrage kan geven. Daarnaast is geboden hulp door
maatschappelijke organisaties niet altijd efficiënt, omdat niet alle aangesloten vrijwilligers
voldoende getraind zijn (Whittaker et al., 2015). Uit empirisch onderzoek in de Verenigde
Staten naar vrijwilligersorganisaties die actief zijn bij rampen en crises, blijkt dat ongeveer de
helft van de 19 deelnemende organisaties de vrijwilligers een training heeft gegeven (Sauer,
Catlett, Tosatto & Kirsch, 2014). Bovendien deden de meeste organisaties geen
achtergrondcheck bij hun vrijwilligers, zoals een eventueel crimineel verleden en het checken
van opgegeven referenties en eerdere trainingen.
5. Samenkomst aangeboden hulp. In een review van literatuur over hulpverlening tijdens
rampen en crises wordt geconcludeerd dat het gevaar is dat zowel hulpverleners, vrijwillige
burgers, mensen uit bedrijven en maatschappelijke organisaties en aangeboden goederen en
diensten tegelijkertijd bij elkaar komen (Twigg & Mosel, 2017). Dit kan voor chaos in de
communicatie en coördinatie zorgen; zeker omdat er meestal niemand aangewezen is die dit
in goede banen zou kunnen leiden en/of er verwarring is over wie hiervoor verantwoordelijk
zou moeten zijn (Hashimoto, 2000; Rosenthal, 1984; Ruitenberg & Helsloot, 2004). Dit blijkt
ook uit een casestudie van de aardbeving van Japan in 1995 (Hashimoto, 2000).
Voorbeelden van ineffectieve hulp
•

Bij de aardbeving in Turkije in 1999 zorgde de toestroom van spontaan hulpverlenende burgers voor
een file van 32km, waardoor hulpverleners en reddingswerktuigen verhinderd werden om op de
ramplocatie te komen. Ook waren spontaan hulpverlenende burgers niet getraind in opsporings-,
reddings- en bergingsoperaties of het verzorgen van slachtoffers (Hol, 2010).

•

Bij de bomaanslag van Oklahoma in 1995 kwamen duizenden spontaan hulpverlenende burgers naar
het gebied en/of meldden ze zich aan bij het Rode Kruis. Hulpverleners ter plaatse waren daardoor veel
bezig met het omgaan met deze hoeveelheid vrijwilligers en wie waarvoor ingezet kon worden. Hier
waren ze niet op voorbereid (Ruitenberg & Helsloot, 2004).

•

Bij de aardbeving in Mexico City in 1985 zijn mensen omgekomen toen zij anderen probeerden te
redden (Ruitenberg & Helsloot, 2004; Twigg & Mosel, 2017).
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2.4

Effectiviteit van interventies

Uit empirisch onderzoek blijkt dat adviezen van de overheid op het gebied van risico- en
crisiscommunicatie niet altijd worden opgevolgd (Van Duin, 1992; Scanlon, 2004; Stel et al.,
2017). Hoe zorg je ervoor dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gehoor geven
aan de stimulerende of afremmende rol van de overheid, waar het gaat om zelfredzaamheid en
burgerhulpverlening? Om de effectiviteit van interventies gericht op zelfredzaamheid en
hulpverlening vanuit burgers te beoordelen, is gekeken naar psychologische en situationele
factoren en naar de mogelijkheden en beperkingen van het juridische kader.
2.4.1
Invloed van psychologische factoren
Uit empirisch onderzoek blijkt dat met name psychologische factoren, zoals motivatie,
risicoperceptie, subjectieve doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag, perceptie van de eigen
bekwaamheid om dit gedrag uit te voeren (self-efficacy), emoties en doenvermogen daarbij een
grote rol spelen. Dit geldt ook voor burgers die zich opgegeven hebben als vrijwilliger, zo blijkt
uit empirisch onderzoek van Erret en collega’s (2013). Afhankelijk van de situatie en
psychologische factoren willen geregistreerde vrijwilligers helpen.
De meeste mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen doorgaans graag zichzelf
en anderen helpen (bv. Lowe & Fothergill, 2003). Ze zijn gemotiveerd om te helpen, omdat zij
zich nuttig willen voelen, de morele plicht voelen om te helpen, zich sterk sociaal verbonden
voelen met de samenleving en behoefte hebben aan erkenning en waardering voor hun inzet
(NIVF, 2010, zie ook Eysink Smeets, Moors, Van ’t Hoof, & Van Den Reek Vermeulen 2010;
Kleinhans & Bolt, 2010; Tonkens & Verhoeven, 2011). De bereidwilligheid van burgers lijkt dus
niet versterkt te hoeven worden. Dit komt overeen met de aanbeveling van Van Stokkom (2008).
Deze auteurs geven aan dat de overheid zelfredzaamheid niet hoeft te stimuleren, maar enkel te
ondersteunen. Terugkoppeling van de effectiviteit van de hulp van burgers is echter wel
belangrijk om hen in een volgende situatie ook te motiveren om te helpen (Jansen, 2012).
Wetenschappelijke psychologische theorieën en empirische onderzoeken tonen aan welke
factoren een rol spelen in het overgaan tot (zelf)redzaamheid voor en tijdens een crisissituatie.
Volgens de Protectie Motivatie Theorie (PMT) zullen we onszelf proberen te beschermen
afhankelijk van (1) de waargenomen waarschijnlijkheid van de dreiging, (2) de ernst van de
dreiging, (3) de doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag en (4) de waargenomen
zelfredzaamheid, ook wel self-efficacy genoemd (Maddux & Rogers 1983; Rogers, 1975, voor een
meta-analyse zie Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000). Volgens het Extended Parallel Process
Model (EPPM) zijn dit tevens de kernfactoren die bepalen of een risicocommunicatieboodschap
effectief is en leidt tot zelfbeschermende actie (Witte, 1992; meta-analyse zie Witte & Allen,
2000).
Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de rol van emoties bij crisissituaties.
Emotionele reacties bij crisissituaties komen vaak niet overeen met de cognitieve overwegingen
in een beslissing om te handelen. Deze beslissing wordt dan sterk beïnvloed door de ervaren
emoties (Loewenstein, Weber, Hsee, & Welch, 2001). Ten slotte kan uit onderzoek naar het bystander effect (Darley & Latané, 1968) gehaald worden dat mensen tijdens een crisissituatie
vooral in actie komen wanneer zij: (1) opmerken dat er een crisissituatie is, (2) dit interpreteren
als een onveilige situatie, (3) verantwoordelijkheid voelen om te handelen, (4) zichzelf bekwaam
voelen om te handelen (self-efficacy) en (5) het vermogen hebben om te kunnen handelen.
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Hieronder wordt uiteengezet hoe de bovengenoemde factoren die zelfredzaamheid en
burgerhulp kunnen bevorderen, vergroot kunnen worden.
Factor 1: Waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging
Op basis van deze wetenschappelijke kennis blijkt ten eerste dat burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties pas tot beschermende actie komen wanneer zij de
waarschijnlijkheid en ernst van de situatie hoog inschatten. Dit geldt met name voor de
voorbereiding op mogelijke rampen en crises. Een goede voorbereiding kan echter effectieve
zelfredzaamheid en hulpverlening vanuit burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
tijdens rampen en crises bevorderen (bv. Steelman & McCaffrey, 2013). Ook tijdens de ramp of
crisis is het belangrijk dat burgers de ernst van de situatie goed inschatten om tot
(zelf)beschermende acties over te gaan (zie bv. Fernandes et al., 2011).
De risicoperceptie van burgers in Nederland over mogelijke rampen en crises is over het
algemeen laag volgens zowel de wetenschappelijke als grijze literatuur (Gutteling et al., 2010;
Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Jansen, 2012; Terpstra, 2010). Daardoor zijn burgers niet
gemotiveerd om vooraf tot beschermende actie over te gaan. Uit empirisch onderzoek blijkt
inderdaad dat burgers vooraf weinig voorzorgsmaatregelen treffen om zichzelf en hun
huisgenoten beter te kunnen redden tijdens crisissituaties (Beumer & Brouwer, 2007; MisanaTer Huurne, 2017; Motivaction, Risico- en Crisisbarometer, voorjaar 2019; Terpstra & Gutteling,
2008). Volgens Helsloot en Van ’t Padje (2010) is voor vele risico’s deze lage risicoperceptie
relatief accuraat. Volgens zowel de wetenschappelijke als grijze literatuur worden risico’s voor
overstromingen, kernongevallen, ziektegolf of pandemie en brand in een tunnel echter wel
onderschat (Bakker & Mertens, 2019; Claassen et al., 2016; Helsloot & Van ’t Padje, 2010;
Nationaal Veiligheidsprofiel, 2016; Kievik & Gutteling, 2011). Voor deze risico’s is het van belang
dat de overheid actief communiceert over de daadwerkelijke waarschijnlijkheid en ernst van de
gevolgen van de risico’s om zo de urgentie te vergroten en acties te bevorderen.
Grote campagnes gefocust op de massa zijn hiervoor echter niet altijd effectief (Pol,
Swankhuisen, & Van Vendeloo, 2007; Rijnja, Seydel & Zuure, 2009). Mensen zullen het risico
beter inschatten en worden eerder tot gedragsverandering aangezet door lokale en kleinschalige
voorlichting met een persoonlijke benadering (bv. Jansen, 2012; Rosenthal, 2002; Ruitenberg &
Helsloot, 2004; Steelman & McCaffrey, 2013; Van Stokkum & Toenders, 2009). Dus naast de
manieren waarop de overheid zelfredzaamheid en burgerhulp kan faciliteren, is het tevens
belangrijk te letten op hoe deze manieren vervolgens gecommuniceerd worden.
Ook tijdens rampen en crises is het van belang dat de ernst van de situatie goed gecommuniceerd
wordt. Wanneer deze ernst onderschat wordt, zullen burgers minder snel geneigd zijn om
zichzelf en anderen te beschermen. Bij de orkaan Sandy in 2012 onderschatten bijvoorbeeld met
name ouderen de ernst van de situatie, waardoor velen de evacuatiewaarschuwingen negeerden
(Fernandez e.a., 2011).
Factor 2. Doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag
Hoewel burgers veelal gemotiveerd zijn om zichzelf en andere mensen en dieren te helpen, blijkt
uit empirisch onderzoek dat veel burgers, bedrijven en organisaties niet weten op welke manier
zij zelfredzaam kunnen zijn en hulp kunnen verlenen, zowel voorafgaand als tijdens een
crisissituatie (Beumer & Brouwer, 2007; Claassen et al., 2016; Denkers, 1993; Gutteling et al.,
2010; Misana-Ter Huurne, 2017; Motivaction, Risico- en Crisisbarometer, voorjaar 2019;
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Terpstra, 2010; Terpstra & Gutteling, 2008; Tierney, 1989). Volgens Denkers (1993) is een
belemmerende factor waarom er niet geholpen wordt dat er verkeerde of onduidelijke ideeën zijn
over wat burgers moeten en mogen ondernemen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat tijdens een
crisissituatie het bieden van een concreet handelingsperspectief met heldere richtlijnen de kans
vergroot dat burgers, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties, zichzelf en anderen
effectief helpen, omdat het hen informeert hoe ze het beste kunnen handelen (bv. Gutteling,
Kerstholt, Terpstra, & Van As, 2014; Verroen, Gutteling, & De Vries, 2012).
Het is dus belangrijk dat de overheid communiceert over verwachtingen wat de burger wel, maar
ook niet moet doen. Dit geldt ook voor de situatie na een crisissituatie. Zo voorkom je dat eigen
initiatieven van burgers geen of zelfs een averechts effect hebben (bv. Stuive & Deelman, 2010;
Twigg & Mosel, 2017). Tevens kunnen beschermende acties bevorderd worden door burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties te voorzien van voorbeelden van zelfredzaamheid en
burgerhulp (Denkers, 1993). Bij het geven van handelingsperspectieven en voorbeelden is het
belangrijk om aan te geven hoe doeltreffend het aanbevolen gedrag is om zelfredzaamheid en
burgerhulp te vergroten (Floyd et al., 2000; Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975). Er dient ook
rekening te worden gehouden met de lengte en duidelijkheid van de informatie. Minder
betrokken burgers of mensen met cognitieve beperkingen zullen de boodschap anders niet goed
meekrijgen (Jansen, 2012; Stel et al., 2017).
Factor 3. Waargenomen zelfredzaamheid (self-efficacy)
Volgens Denkers (1993) is een belemmerende factor waardoor mensen niet helpen, dat ze zich
onbekwaam voelen of zijn. De meest effectieve manier om beschermingsmotivatie te vergroten,
is volgens de meta-analyse van empirische studies van De Ruiter, Kessels, Peters en Kok (2014)
door mensen te laten zien hoe goed zij het aanbevolen gedrag kunnen uitvoeren. Het gevoel van
self-efficacy kan daarnaast vergroot worden door het aanleren van specifieke vaardigheden op
het vlak van zelfredzaamheid bij crisissituaties en daadwerkelijke ervaringen (bv. Van Duin,
2011). Oefeningen en vaardigheids- en gedragstrainingen (bv via lesprogramma’s, serious
gaming, EHBO-cursussen) helpen om mensen zich zekerder te laten voelen over hun handelen
(bv. Bakker & Mertens, 2019; Van Duin, 2011). Het blijkt inderdaad uit de wetenschappelijke
literatuur dat mensen die ervaring hebben met eerdere rampen of crises eerder geneigd zijn om
te helpen en zich tevens voor een langere termijn aansluiten bij een organisatie als vrijwilliger
(Twigg & Mosel, 2017; Whittaker et al., 2015). Naast het aanleren van specifieke vaardigheden en
ervaringen, kan een simpele zin bij de communicatie van een handelingsperspectief ‘jij kan dit
makkelijk uitvoeren’ de overtuiging van self-efficacy (Kievik & Gutteling, 2001) bevorderen.
Daarmee wordt het handelen om zichzelf of andere mensen te helpen in een crisissituatie
succesvoller.
Factor 4. Vermogen om te kunnen handelen en emotionele reacties
Het is belangrijk in acht te nemen dat weten wat te doen niet altijd voldoende is om tot die actie
over te gaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2017) beschrijft in het
rapport ‘Weten is nog geen doen’ dat men naast het denkvermogen rekening moet houden met
het ‘doenvermogen’, zoals het hoofd koel houden, een doel stellen, in actie komen, volhouden,
en om kunnen gaan met tegenslag. Het doenvermogen staat los van intelligentie of kennis, maar
doet een beroep op andere mentale vermogens.

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

31 van 101

Al eerder in dit hoofdstuk is beschreven dat onderzoek laat zien dat er zich tijdens crisissituaties
weinig paniek voordoet en dat personen over het algemeen rationeel handelen. De meeste
mensen reageren adequaat op rampen en crises, gaan actief op zoek gaan naar informatie en
doen wat ze kunnen om met de situatie om te gaan (zie paragraaf 2.2.1). Voor risicoinschattingen en daarop gebaseerd gedrag geldt wel dat wetenschappelijke onderzoeken laten
zien dat emoties van burgers dit gedrag beïnvloeden (Johnson & Tversky, 1983; Eysenck & Calvo,
1992; Lerner & Heltner, 2000; voor een overzicht zie Loewestein, Weber, Hsee & Welch, 2001).
Mensen die angstig zijn, hebben een meer pessimistisch beeld van risico’s (Lerner & Heltner,
2000). Dit kan ervoor zorgen dat zij eerder zelfbeschermende maatregelen zullen nemen (Witte &
Allen, 2000). Dit betekent dat emoties een rol kunnen spelen in de voorbereiding op een ramp of
crisis. Er is echter weinig bekend in hoeverre emoties een rol spelen in de beslissingen die
mensen nemen tijdens rampen en crises.
Factor 5. Acceptatie van aanbevolen gedrag
Naast deze psychologische factoren die spontane (zelf)redzaamheid afzwakken of bevorderen, is
het van belang rekening te houden met factoren die beïnvloeden of burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties de faciliterende en bevorderende rol van de overheid zullen
accepteren. Volgens Denkers (1993) is het ten eerste van belang om hen niet direct aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid, ethische plicht of moreel. In plaats van ‘moeten’ zou de nadruk
beter kunnen liggen op ‘kunnen’; dat is het gevoel controle te hebben en meer te kunnen dan
men denkt. Dit uiteraard binnen de grenzen van wat mensen daadwerkelijk kunnen. Kaulingfreks
(1996) sluit zich aan bij Denkers dat men niet het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen moet
benadrukken, maar vindt dat men moet communiceren in termen van ‘zorg’. Zorg geeft zowel
verbondenheid aan en geeft de mensen een keuze in hun gedrag. Ten tweede geeft Denkers aan
dat het voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties duidelijk moet zijn dat het
verzoek tot meer (zelf)redzaamheid geen gevolg is van bezuinigingen of efficiëntieslagen.
De good practices van risicocommunicatie, zodat mensen meer bereid zijn om over te gaan tot
actie, zijn samengevat:
• een-op-een interacties, of op zijn minst meetings met de gemeenschap;
• met overheidspersoneel (vertrouwen en geloofwaardigheid van de boodschap);
• met informatie die betrekking heeft op de lokale context en lokale middelen;
• open en transparante besluitvormingsprocessen;
• continue communicatie (voor, tijdens en na een crisis);
• benadrukken hoe waarschijnlijk en ernstig de dreiging is.
2.4.2
Invloed van situationele factoren
Naast psychologische factoren van individuen, spelen ook situationele factoren een rol bij met
name hulpverlening vanuit burgers. Deze zijn:
1. duidelijkheid van de ernst van de situatie;
2. de behoeften van de betrokkenen;
3. twijfel of hulpverlenende instanties de situatie aankunnen;
4. intensieve media-rapportage;
5. social capital;
6. trauma;
7. culturele aspecten.
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Faciliterende factoren
Meer mensen bieden hun hulp vrijwillig aan wanneer:
1. het heel duidelijk is dat hulp nodig is door de ernst van de situatie en de behoeften van de
betrokkenen;
2. er intensief in de media verslag over wordt gedaan en/of
3. er een vakantieperiode is.
(Atsumi & Golts, 2014; Shaw & Goda, 2004; Tierney, 1997; Tierney & Goltz, 1997)
Volgens Dynes (1994) zullen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties tevens eerder
assisteren in een situatie waarin slachtoffers zijn ontstaan en wanneer mensen twijfelen of de
verantwoordelijke instanties het aankunnen om hiermee om te gaan (zie ook Twigg & Mosel,
2017). Dit kan zijn omdat professionele hulpverlening en/of het nemen van beslissingen te lang
duurt of de behoefte die gecreëerd is door de noodsituaties te groot is voor de professionele
hulpverlening om aan te kunnen (Drabek & McEntire, 2003; Neal, Wood, Labrecque & Lally, 2011;
Rodríguez, Trainor & Quarantelli, 2006; Stallings & Quarantelli, 1985; Quarantelli, 1993;
Whittaker et al., 2015). Om zelfredzaamheid en burgerhulp te bevorderen, lijkt het daarmee
belangrijk dat de overheid de medeverantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties blijft benadrukken en niet de indruk wekt alle crisissituaties altijd
onmiddellijk onder controle te hebben (zie ook Boutellier & Van Steden, 2010; Jansen, 2012;
Helsloot, 2010; Sent, 2010).
Er vindt ook meer hulpverlening plaats bij meer social capital. Social capital refereert aan de
manier waarop individuen in een gemeenschap toegang hebben tot middelen, zoals sociale steun
(Bourdieu, 1986; Cox & Perry, 2011). Belangrijke elementen van social capital zijn sociale relaties,
groepslidmaatschappen, (in)formele sociale netwerken, normen van wederkerigheid en inzet
voor de gemeenschap (Dekker & Uslaner, 2001; Uslaner 2001). Het blijkt dat social capital met
name invloed heeft op geboden hulp in de herstelfase van een ramp of crisis (Aldrich, 2012),
hoewel meer onderzoek nodig is (Twigg & Mosel, 2017).
Remmende factoren
Hulpverlening door spontaan hulpverlenende burgers komt minder (snel) op gang wanneer de
ramp of crisis een traumatisch effect heeft op de omstanders (Comfort, Tekin, Pretto, Kirimli, &
Anges, 1998). Dit traumatisch effect kan ontstaan wanneer de slachtoffers er zeer slecht aan toe
zijn, zich in zware omstandigheden bevinden of nauw verwant zijn aan de omstanders. Ook
culturele aspecten kunnen een rol spelen in (zelf)redzaamheid. Wanneer crisissituaties worden
gezien als persoonlijk falen, lijkt er in mindere mate spontane hulpverlening plaats te vinden.
2.4.3
Ruimte en beperkingen juridisch kader
Een veelgehoorde vrees van de hulpverlenende diensten wanneer zij helpende burgers
ondersteunen, betreft de aansprakelijkheid van de acties van de helpende burger (Ruitenberg &
Helsloot, 2004). Gezien de onervarenheid en het missen van kennis, zou een burger fouten
kunnen maken in de hulpverlening, die aan de slachtoffers, henzelf, en/of materialen schade zou
kunnen brengen (Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Hol, 2010; Oosterling, 2009; Twigg & Mosel,
2017). In deze paragraaf gaan we daarom in op de ruimte en beperkingen van het juridisch kader.
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Juridisch kader voor burgers
Ten eerste is het van belang te noemen dat in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen dat,
onder bepaalde voorwaarden, burgers verplicht zijn om te helpen: “Hij die, getuige van het
ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te
verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen
duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt,
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie”
(artikel 450).
Deze hulpplicht geldt dus alleen wanneer een ander zich in onmiddellijk levensgevaar bevindt en
de burger zelf geen gevaar loopt. Bij de meeste rampen en crises zijn burgers dus niet verplicht te
helpen. Zij doen dit zelf wel spontaan en deze hulpverlening blijkt van levensbelang.
Als de burger spontaan bijspringt zonder gevraagd te zijn door een overheid of dienst, dan wordt
hij/zij alleen aansprakelijk gehouden voor de gevolgen wanneer hij of zij tekortschiet ten
opzichte van wat je van een redelijk persoon mag verwachten onder de omstandigheden (Alst,
2011; Hol, 2010; Claassen et al., 2016). In situaties van rampen en crises waarbij de burger met de
beste intenties doet wat hij of zij kan, zal een vervolging niet snel voorkomen. Wanneer een
slachtoffer schade ondervindt door het handelen van een spontaan helpende burger, dekt de
verzekering van de helpende burger deze schade. Een burger met een geldig EHBO-diploma is
verzekerd bij het Oranje Kruis (Alst, 2011; Claassen et al., 2016). Als een spontaan reddende
burger zelf schade oploopt, kan hij/zij zich beroepen op zaakwaarneming (artikel 6: 198 BW;
Claassen et al., 2016).
De juridische positie voor burgers die door de overheid of hulpverleners gevraagd wordt om te
helpen, is echter wel onduidelijk. Wanneer zij zelf schade oplopen bij het bieden van hulp op
verzoek dan biedt de wet een aantal aanknopingspunten, maar geen eenduidige oplossing (Hol,
2010). Tevens hangt het af van de situatie waarin de burger verkeert (Alst, 2011). Burgers hebben
meestal ook zelf verzekeringen die eventuele schade aan de persoon of materialen zouden
kunnen dekken. Het ontlasten van burgers op dit punt kan ervoor zorgen dat burgers niet
ontmoedigd worden om te helpen (Hol, 2010). Wanneer burgers zelf voor de schade moeten
opdraaien terwijl de overheid hen vraagt te helpen, zullen ze minder snel bereid zijn dit te doen.
Juridisch kader voor professionele hulpdiensten en de overheid
In hoeverre kan de overheid geconfronteerd worden met schadeclaims wanneer zij burgers inzet
in noodsituaties? Overheden en professionele hulpdiensten kunnen aansprakelijk worden gesteld
wanneer zij onverantwoord burgers inzetten voor werkzaamheden die zij niet kunnen uitvoeren
of er geen voorzorgsmaatregelen voor nemen (Claassen et al., 2016). Niettemin is het te
rechtvaardigen dat in een noodsituatie vrijwilligers door hulpdiensten en hun individuele
medewerkers worden ingezet, mits het een weloverwogen keuze is en ze zich houden aan
richtlijnen en protocollen (Claassen et al., 2016; Hol, 2010). Er wordt in de rechtspraak rekening
gehouden met wat van een redelijk handelend persoon mag worden verwacht. Een burger kan,
ondanks dat hij of zij gevraagd is om te helpen, ook aansprakelijk worden gehouden wanneer hij
of zij onzorgvuldig gehandeld heeft (Alst, 2011; Claassen et al., 2016). Wanneer de burger
zorgvuldig gehandeld heeft, is degene die hem of haar gevraagd heeft (diensten, overheid,
gemeente, veiligheidsregio) aansprakelijk. Bij vrijwilligers is de organisatie bij wie ze zich
aangesloten hebben verantwoordelijk (Helsloot & Van Melick, 2016).
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Benodigd juridisch kader ter bevordering van (zelf)redzaamheid
Om de inzet van burgers te faciliteren, is nodig dat er duidelijke richtlijnen komen voor de inzet
van burgers door overheid en hulpdiensten, dat er goede financiële dekkingen komen en dat
burgers ondersteund worden wanneer zij schade ondervinden (Claassen et al., 2016). Volgens de
analyse van Helsloot en Van Melick (2016) is er nu geen ruimte om burgerinitiatieven buiten het
juridische vlak van algemene wet- en regelgeving te houden. Een combinatie van een
Rijksverzekering voor burgerinitiatieven en een algemene vrijstelling voor het moeten voldoen
aan professionele normen, is volgens hen de beste manier om de huidige problemen wat betreft
aansprakelijkheid op te lossen.
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Deel B. Empirisch onderzoek
In dit deel van het rapport worden de uitkomsten van de empirische onderzoeken gepresenteerd,
die in het kader van deze studie zijn uitgevoerd. Het gaat om een enquête onder een
representatieve groep Nederlanders, een online focusgroep met burgers, een media-analyse en
interviews met professionals bij vier veiligheidsregio’s.
In de enquête onder burgers zijn vragen gesteld over zelfredzaamheid en burgerhulp in het
algemeen en daarnaast zijn specifieke vragen gesteld over de actuele coronacrisis. Omdat iedere
inwoner van Nederland op een bepaalde manier hierbij betrokken is of door beïnvloed wordt,
leent de coronacrisis zich goed als casus voor zelfredzaamheid en burgerhulp.
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3

Ervaringen van burgers

3.1

Inleiding

Er is in het kader van dit onderzoek een online enquête gehouden onder 2.659 burgers. Deze
uitkomsten geven en beeld van de mate waarin inwoners van Nederland zelfredzaam zijn tijdens
rampen en crises en de mate waarin ze in die situaties hulp hebben verleend aan anderen.

3.2

Persoonlijke ervaringen met crisissituaties

Zes van de tien Nederlanders hebben in de afgelopen vijf jaar een situatie meegemaakt waarvan is
ingeschat dat er gevaar dreigde voor de persoon zelf of voor naasten en/of bezittingen. Een groot
deel van hen had daarbij de coronacrisis voor ogen, getuige de hoge percentages voor uitbraak
ziektegolf en bedreiging volksgezondheid (tabel 3.1). Ook de maatschappelijke onrust die
daarmee gepaard gaat, staat in de top 5. Op de tweede plek staat extreme weersomstandigheden.
Veel Nederlanders hadden hierbij een van de hittegolven2 in de zomers van 2018, 2019 en/of 2020
in gedachten. Getrainde burgers 3, 4 hebben vaker met een of meerdere situaties te maken gehad
dan niet-getrainde burgers, respectievelijk 63 en 55 procent.
Tabel 3.1 - Heeft u in de afgelopen 5 jaar (een van de) onderstaande situatie(s) in Nederland meegemaakt
waar u, uw naasten of uw bezittingen direct gevaar liepen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Uitbraak ziektegolf onder bevolking

45%

Aardbevingen

1%

Extreme weersomstandigheden

17%

Verstoring van rioolwaterafvoer en

1%

afvalzuivering
Bedreiging volksgezondheid

10%

Overstromingen

1%

Verstoring telecommunicatie en ICT

8%

Paniek in menigten

1%

Incidenten op land

6%

Verstoring van afvalverwerking

1%

Verstoring energie- en drinkwatervoorziening

5%

Natuurbranden

1%

Brand in woning, gebouw of omgeving

5%

Luchtvaartincidenten

1%

Verstoring openb. orde/maatschappelijke onrust

5%

Incidenten op of onder water

1%

Vrijkomen brandbare, explosieve of giftige stoffen

3%

Instorten grote gebouwen of kunstwerken

<1%

Terrorisme / ernstige criminaliteit

2%

Incidenten met kernenergie

<1%

Uitbraak plagen of dierziekten

2%

Anders, namelijk

Verstoring van voedselvoorziening

2%

Geen van deze

1%
40%

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Van de Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar een situatie als in tabel 3.1 meemaakten, geeft
circa een van de vijf (18%) aan enige moeite en/of problemen te hebben gehad om zichzelf in
veiligheid te brengen en bij drie procent is dat niet helemaal gelukt of goed gegaan (figuur 3.1).

2

Hittegolf van 5 tot en 17 augustus 2020. Bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven.
Op basis van respondenten die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze door middel van opleidingen, trainingen, of beroep
kennis en vaardigheden hebben opgedaan over hoe te handelen tijdens een ramp of crisis. Het gaat om 46 procent van de
Nederlanders; 53 procent heeft geen kennis en vaardigheden en 1 procent wil het niet zeggen.
4
In bijlage 1 wordt inzicht gegeven in de samenhang van het wel of niet getraind of opgeleid zijn met persoonlijke kenmerken.
3
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Kwetsbare Nederlanders5, 6 hebben vaker enige moeite en/of problemen om zich in veiligheid te
kunnen brengen dan niet-kwetsbare Nederlanders, respectievelijk 28 en 15 procent. Het aandeel
binnen beide groepen dat aangeeft dat dit niet helemaal is gelukt, is vrijwel gelijk (3%). Getrainde
Nederlanders hebben – opvallend genoeg - vaker enige moeite en/of problemen om zich in
veiligheid te kunnen brengen dan niet-getrainde Nederlanders, respectievelijk 20 en 17 procent.
Het aandeel binnen beide groepen dat aangeeft dat dit niet helemaal is gelukt, is vrijwel gelijk
(3%).
Figuur 3.1 - Heeft u zichzelf (en uw naasten) in (een van) deze situatie(s) in veiligheid kunnen brengen?
(n=1.549; basis: respondenten die in de afgelopen vijf jaar minimaal een situatie hebben meegemaakt)
13%

Ja, zonder al te veel problemen
11%

Ja, met enige moeite en/of problemen
Nee, dat is niet (helemaal) gelukt / niet goed
gegaan

3%
56%

18%

Anders namelijk:
Geen antwoord

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Tabel 3.2 laat zien dat de zelfredzaamheid groter is bij rampen of crises waarop men zich kan
voorbereiden (v.b. verstoring van nutsvoorziening: 63% was zelfredzaam), waar er niet op een
professionele hulpverlener kan worden gewacht (v.b. brand in een woning) en/of die in principe
geen acuut karakter hebben. Dat – zoals uit de literatuur naar voren komt - de zelfredzaamheid
kleiner is bij rampen waar het handelingsperspectief onduidelijk is en/of die een grote schaal
hebben (v.b. incidenten met kernenergie, instorten van grote gebouwen of kunstwerken,7
aardbevingen en luchtvaartincidenten) is vanwege de lage aantallen niet aan te tonen.

5

Op basis van respondenten die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze zich op dit moment kwetsbaar voelen. Het gaat om 19
procent van de Nederlanders; 75 procent voelt zich niet kwetsbaar en 6 procent weet het niet of wil het niet zeggen. Bij de vraag is
de volgende toelichting getoond: Er wordt wel eens gesproken over kwetsbare personen. Hiermee worden dan mensen bedoeld
die te maken hebben met een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Denk aan (hoge) leeftijd,
chronische ziekte, vaardigheden en eenzaamheid. Een kleine verandering, zoals een val of infectie, kan het evenwicht verstoren
en leiden tot een opeenvolging van complicaties zoals (ziekenhuis)opnames en beperkingen om aan ‘het leven’ deel te nemen.
6
In bijlage 1 wordt inzicht gegeven in de samenhang van het wel of niet kwetsbaar zijn met persoonlijke kenmerken.
7 Bij het opstellen van de vragenlijst hadden we hier infrastructurele kunstwerken voor ogen, zoals bruggen en tunnels. Deze
toevoeging ontbrak echter in de definitieve vragenlijst. Het is niet zeker dat een respondent dit als een infrastructureel kunstwerk
heeft geïnterpreteerd.
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Tabel 3.2 - Heeft u zichzelf (en uw naasten) in (een van) deze situatie(s) in veiligheid kunnen brengen? 8
(n=1.549; basis: respondenten die in de afgelopen vijf jaar minimaal een situatie hebben meegemaakt)

Uitbraak van ziektegolf bevolking (n=1.188) en
uitbraak van plagen en dierziekten (n=50)

zonder al

met enige

niet helemaal

anders/ geen

of niet goed

antwoord

te veel

moeite en/of

problemen

problemen

56%

20%

3%

21%

Bedreiging volksgezondheid (n=255)

52%

22%

5%

21%

Extreme weersomstandigheden (n=458)

61%

20%

2%

17%

56%

27%

2%

15%

55%

20%

2%

23%

63%

19%

2%

16%

Incidenten op land (n=148)

53%

20%

6%

21%

Brand in een woning, gebouw of omgeving (n=126)

66%

15%

2%

17%

59%

20%

5%

16%

Verstoring openbare orde / maatschappelijke
onrust / terrorisme / ernstige criminaliteit (n=170)
Verstoring van telecommunicatie en ICT (n=220)
Overige verstoring van nutsvoorzieningen

Verstoring energie- en drinkwatervoorziening (n=127)/
voedselvoorziening (n=45)/ rioolwaterafvoer en
afvalzuivering (n=35) en afvalverwerking (n=26)

Overige fysieke rampen en crises

Incidenten waarbij brandbare, explosieve stoffen of
giftige stoffen vrijkomen (n=74)/ Aardbevingen (n=34)/
Overstromingen (n=31)/ Paniek in menigten (n=30) /
Natuurbranden (n=25)/ Luchtvaartincidenten (n=14)/
Incidenten op of onder water (n=13)/ Instorten van grote
gebouwen/ kunstwerken (n=8) / Incidenten met
kernenergie (n=7)

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

3.3

Bereidheid tot en daadwerkelijk verlenen van burgerhulp

Twee derde van de Nederlanders geeft aan dat het in zijn of haar karakter zit om anderen te
helpen tijdens een ramp (figuur 3.2). Onder getrainde burgers ligt dit aandeel aanzienlijk hoger
dan onder niet-getrainde burgers, respectievelijk 76 procent en 58 procent.
Figuur 3.2 – Stelling: ‘Het zit in mijn karakter om anderen te helpen tijdens een ramp’
1%
4%

Helemaal mee eens

5%

16%

Mee eens
Neutraal

24%

Mee oneens
50%

Helemaal mee oneens
Weet ik niet / niet van toepassing
Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

8

De percentages in de tabel betreffen een niet geheel zuivere weergave van de zelfredzaamheid per ramp of crisis. Respondenten
kunnen meerdere rampen/crises voor ogen hebben gehad.
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Een zeer klein deel van de Nederlanders geeft aan dat het niet in zijn karakter zit om anderen te
helpen tijdens een ramp (figuur 3.2) of is niet bereid daartoe (figuur 3.3). Ook is niet iedereen in
staat om anderen te helpen. Voor een van de zeven Nederlanders geldt dat zij dat niet kunnen
vanwege leeftijd, gezondheid en dergelijke. Een van de drie Nederlanders is bereid om hulp te
verlenen totdat professionele hulpverleners ter plaatse zijn, en een iets groter aandeel van
44 procent is ook bereid om daarna nog hulp te blijven verlenen. Dit aandeel is onder getrainde
burgers met 56 procent significant hoger dan onder niet-getrainde burgers (36%) en dat geldt
ook voor de algemene bereidheid tot hulpverlenen (respectievelijk 88% en 70%).
Figuur 3.3 – Welk standpunt geeft het beste uw mening weer?

7%

Ik ben niet bereid hulp te verlenen tijdens
rampen en crises

2%

14%

33%

Ik ben bereid hulp te verlenen tijdens rampen
en crises, totdat de professionele hulpverleners
ter plaatse zijn
Ik ben bereid hulp te verlenen tijdens rampen
en crises, ook nadat de professionele
hulpverleners ter plaatse zijn

44%
Ik ben niet in staat anderen te helpen tijden
rampen en crises (bijvoorbeeld door (hoge)
leeftijd, chronische ziekte(n)
Weet ik niet

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het hulpverlenen bij een ramp of crisis voordat
professionele hulpverlening ter plaatse is (figuur 3.4): (1) er moet een handelingsperspectief voor
de burgerhulpverlener zijn (door 57% genoemd) en (2) de eigen veiligheid moet gegarandeerd
zijn (door 42% genoemd). Andersom geredeneerd zou dat betekenen dat bijna zes van de tien
Nederlanders niet direct nadenken over de eigen veiligheid bij het verlenen van hulp bij een ramp
of crisis. Bij het hebben gehad van een speciale training of het hebben van een EHBO-diploma als
randvoorwaarde voor hulpverlenen, is geen onderscheid waargenomen tussen getrainde en nietgetrainde burgers. Met andere woorden: voor niet-getrainde burgers draagt het ontvangen van
een speciale training of EHBO-diploma niet méér bij aan de bereidheid tot hulpverlenen dan voor
getrainde burgers. In totaal is door acht procent bij ‘anders, namelijk’ een andere voorwaarde
genoemd. De andere genoemde voorwaarden zijn9:
• 112 bellen en instructies volgen;
• afhankelijk van de situatie;
• als ik in staat ben (niet blokkeren);
• veiligheid naasten gegarandeerd;
• als er niemand anders is;

9

De hier getoonde antwoorden geven een willekeurig overzicht van de verschillende vormen. Hier kunnen geen kwantitatieve
conclusies aan worden verbonden.
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•
•
•
•
•

geen voorwaarden (altijd helpen);
binnen de persoonlijke mogelijkheden;
professionele hulpverlener;
wanneer ik in de buurt ben;
wanneer ik tijd heb.

Figuur 3.4 – Onder welke voorwaarden zou u bereid zijn te helpen bij een ramp of crisis voordat
professionele hulpverlening ter plaatse is? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Wanneer ik weet hoe ik het beste kan helpen,
anders niet
Wanneer mijn eigen veiligheid gegarandeerd is,
anders niet
Wanneer ik een speciale training heb gehad over
wat en hoe te handelen, anders niet
Wanneer een slachtoffer familie of een bekende
is, anders niet
Wanneer ik een EHBO diploma heb/zou hebben,
anders niet

57%
42%
8%
8%
7%

Wanneer ik daarvoor de tijd heb, anders niet

6%

Anders, namelijk

8%

Ik wacht met helpen totdat de professionele
3%
hulpverlening ter plekke is
Ik ben niet in staat anderen te helpen
Weet ik niet

9%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Twee van de vijf Nederlanders (40%) vinden hulpverlenen aan anderen tijdens een ramp meer de
verantwoordelijkheid van professionals dan van henzelf (score 1, 2 of 3 op een schaal van 1-7,
waarbij 1= professionele hulpverleners volledig verantwoordelijk en 7=ikzelf volledig
verantwoordelijk), tegenover 21 procent dat het zwaartepunt bij de eigen verantwoordelijkheid
legt (score 5, 6 of 7). Kwetsbare burgers en niet-getrainde burgers leggen de
verantwoordelijkheid meer bij professionele hulpverleners dan niet-kwetsbare burgers en
getrainde burgers (figuur 3.5).
Figuur 3.5 – In hoeverre vindt u dat het verlenen van hulp aan anderen tijdens een ramp of crisis de
verantwoordelijkheid is van uzelf en/of de professionele hulpverleners? (1= professionele hulpverleners, 7=
zelf verantwoordelijk)
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Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)
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Ruim een van de drie Nederlanders (36%) heeft in de afgelopen drie jaar hulp verleend tijdens
een andere ramp of crisis dan de coronacrisis (figuur 3.6). Van deze groep geeft acht procent aan
dat daarbij een uitleg of instructie is geweest van een professionele hulpverlener; dit is circa twee
procent van alle Nederlanders.
Het doneren van geld komt het meeste voor als vorm van hulpverlening bij rampen. Uit de
vervolgvraag naar de ramp of crisis waarvoor geld is gedoneerd, komt naar voren dat het in veel
gevallen om een buitenlandse ramp of crisis ging. Burgerhulp beperkt zich niet tot Nederland.
De genoemde noodsituaties waarbij men betrokken raakte (als burgerhulpverlener of als
professional), zijn voor een groot deel niet aan te merken als ramp of crisis volgens de definitie
van de wet Veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een woningbrand. Een
handjevol was dat wel: aardbeving (Groningen) en verstoring openbare orde (Damschreeuwer) 10.
Figuur 3.6 - Heeft u de afgelopen 3 jaar hulp verleend tijdens een andere ramp of crisis? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
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Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

In totaal is door twee procent bij ‘anders, namelijk’ een andere vorm van hulp verlenen genoemd.
De andere vormen van verleende hulp zijn11:
• aanbieden hulp;
• professionele hulpverlener;
• doneren kleding;
• vrijwilligersorganisatie opzetten;
• vrijwillige inzet EHBO/Rode
• inzamelingsactie opzetten;
Kruis/burgerhulpverlener;
• nabuurschap;
• opzetten andere manier van
• reanimatie;
communiceren;
• klussen doen;
• bezoek/attentie brengen;
• schuldhulp;
• financiële en juridische kennis gebruiken
• opruimen.
voor derden;

10

De vraagstelling is niet valide gebleken voor het inventariseren van het daadwerkelijke aandeel burgerhulpverleners in de
bevolking, maar heeft wel een functie gehad om respondenten gericht te benaderen voor een vervolggesprek.
11
De hier getoonde antwoorden geven een willekeurig overzicht van de verschillende vormen. Hier kunnen geen kwantitatieve
conclusies aan worden verbonden.
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Twee procent van de Nederlanders heeft in de afgelopen drie jaar bij een ramp of crisis (niet
corona gerelateerd) hulp aangeboden bij professionele hulpverleners zonder dat daarvan gebruik
is gemaakt. Onder getrainde burgers is dat aandeel (2,7%) significant hoger dan onder nietgetrainde burgers (1,2%). Dit sluit aan bij de uitkomsten van deze deelpopulaties hiervoor en laat
zien dat de potentie voor hulpverlening onder getrainde burgers groter is dan onder nietgetrainde burgers.
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4

Ervaringen van professionals

4.1

Inleiding

Om inzicht te krijgen in de ervaringen en visies van professionele hulpverlening met betrekking
tot zelfredzaamheid en burgerhulp en de aandacht die aan zelfredzaamheid en burgerhulp op
beleidsmatig niveau wordt besteed, zijn interviews gehouden met professionals. Het gaat om
hulpverleners en personen met een beleidsfunctie of combinatie daarvan. In bijlage E staat een
verantwoording met een overzicht van de geïnterviewde personen.

4.2

Houding ten aanzien van zelfredzaamheid en burgerhulp

De geïnterviewden hanteren voor burgerhulp voornamelijk het begrip (samen)redzaamheid, als
beschrijving voor hulp van burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Samen- en
zelfredzaamheid worden door de geïnterviewden ook vaak in één verband genoemd.

4.2.1

Zelfredzaamheid
Er bestaat onder de geïnterviewden een gedeeld beeld dat burgers over het algemeen zelfredzaam
zijn en dat deze zelfredzaamheid niet voor belemmeringen van de professionele hulpverlening
zorgt. Omstanders en betrokkenen bij een incident kunnen volgens hen rationeel handelen, er is
geen sprake van angst of ongecontroleerd gedrag. De enige problemen die zich op dit gebied
volgens hen voordoen, zijn verminderde zelfredzaamheid onder bepaalde groepen, waardoor
deze personen zich niet goed in veiligheid kunnen brengen. De geïnterviewden zien vooral het
belang van het versterken van zelfredzaamheid en niet zozeer het voorkomen van averechtse
effecten, omdat deze averechtse effecten zich, in hun ogen, niet of nauwelijks voordoen.

4.2.2

Burgerhulp
Burgerhulp wordt als mogelijke ondersteuning gezien van de professionele hulpverlening, maar
de professionals zien ook mogelijke belemmeringen en uitdagingen. Deze uitdagingen komen
vooral voort uit het feit dat de professionele hulpverlening op iemand moet vertrouwen die men
niet kent en waarbij niet duidelijk is wat de capaciteiten van deze persoon zijn. Zeker op het
gebied van medische of risicovolle handelingen heerst bij sommige geïnterviewden een
terughoudendheid bij het inzetten van ‘vreemden’.
De visie van de professionals is deels gevormd op basis van hun praktijkervaringen, maar ook
onder professionals die geen (negatieve) ervaringen met burgerhulp hebben, is er soms sprake
van een terughoudende houding. Deze houding komt voort uit een ‘hypothetische’
risicoafweging (wegen de mogelijke kosten op tegen de mogelijke baten) en een bepaalde
terughoudendheid in het uit handen geven van de eigen verantwoordelijkheden. De
praktijkervaringen die de professionals hebben met burgerhulp en zelfredzaamheid bestaan
vooral uit kleine, veelvoorkomende incidenten.
Ondanks de beperkte praktijkervaring met burgerhulp en de terughoudende houding, zien de
professionals meerwaarde in deze vorm van hulpverlening. Bepalend hierin is ook het
toekomstperspectief van de professionals; door verwachte capaciteitsproblemen moet men
mogelijk in de toekomst meer terugvallen op hulpverlening vanuit burgers. De meerwaarde ziet
men vooral op het vlak van ondersteuning in praktische handelingen en bij rampen en crises die
langer duren, waarbij er tijd is om burgers een rol te geven in de crisis. Bij deze soorten crises
gaat capaciteitstekort van de professionele hulpverlening ook een rol spelen. Voorbeelden van dit
soort ‘sluipende’ of langdurigere crises zijn de vluchtelingencrisis of een dijkdoorbraak of
krachtige aardbeving, waarbij de effecten van de ramp op verschillende domeinen doorwerken.
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4.3

Praktijkvoorbeelden zelfredzaamheid

Positieve voorbeelden
De ervaringen van de geïnterviewde professionals met zelfredzaamheid van personen gedurende
incidenten, zijn over het algemeen positief. Betrokkenen weten zich volgens hen in veiligheid te
brengen, al dan niet met hulp van anderen. Deze ervaringen zijn voornamelijk op het vlak van de
wat kleinere, veelvoorkomende incidenten, zoals branden in woningen en wooncomplexen. Over
het algemeen kunnen bewoners zich tijdig in veiligheid brengen en het pand op tijd verlaten, ook
vinden deze mensen zelfstandig onderdak in hun sociale omgeving.
Een praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat betrokkenen rationeel gedrag vertonen bij een groter
incident waarbij sprake is van een chaotische situatie, is het incident met de monstertruck in
Haaksbergen (september 2014). Een professional die betrokken was bij dit incident geeft aan dat
er geen angst en paniek heerste onder de aanwezigen die niet direct in het pad van de
monstertruck stonden; er was sprake van rationeel handelen. Mensen gingen van het gevaar weg
en de mensen die wel naar het gevaar toe gingen, deden dit om te helpen.

Verminderde zelfredzaamheid en ‘averechtse’ effecten
De geïnterviewden geven wel aan dat, ondanks dat mensen over het algemeen zelfredzaam zijn,
dit niet voor iedere persoon geldt. Er is bij sommige mensen sprake van verminderde
zelfredzaamheid, door psychische en lichamelijke belemmeringen en/of door ouderdom. De
professionals zijn zich ervan bewust dat er bij elk incident sprake kan zijn van verminderd
zelfredzame personen, die extra ondersteuning nodig hebben vanuit de professionals. Ook
hebben de professionals het gevoel dat dit in de toekomst een groter probleem wordt, doordat
ouderen en personen met psychische en/of lichamelijke problemen steeds meer thuis (blijven)
wonen en niet in speciale verzorgingstehuizen of opvang zijn gehuisvest.
De geïnterviewden ervaren in de praktijk nauwelijks ‘averechtse effecten’ van zelfredzaamheid,
in de zin dat mensen verkeerd handelen en zich zo hierdoor in onveilige situaties brengen. Een
voorbeeld dat zich in sommige gevallen voordoet, is dat mensen naar het gevaar toe bewegen, uit
nieuwsgierigheid of dat men zich niet bewust is van het gevaar. Dit komt voornamelijk voor als
het gevaar ‘onzichtbaar’ is, zoals incidenten met giftige stoffen. Mensen kunnen zichzelf dan
onbewust in gevaar brengen.

4.4

Praktijkvoorbeelden burgerhulp

De geïnterviewde professionals hebben op het vlak van burgerhulp voornamelijk te maken gehad
met kleine aantallen omstanders of bewoners, die tijdens wat kleinere, veelvoorkomende
incidenten te hulp schoten of al hulp hadden verleend voordat de professionele hulpverlening
aanwezig was. Dit gaat dan voornamelijk om (woning)branden waarbij deze personen eerste hulp
verlenen, buren informeren en andere bewoners of aanwezigen helpen met het verlaten van een
pand of woning. Ook geven de geïnterviewden aan dat het bij een incident regelmatig voorkomt
dat er vanuit de samenleving opvanglocaties worden georganiseerd. Op deze initiatieven wordt
door de professionals aangesloten.
Een ander voorbeeld waarbij professionals aansluiten op acties georganiseerd vanuit burgers is
zoekacties naar vermiste personen. Burgers kunnen via Facebook acties organiseren. De politie
pikt deze acties op, of wordt door de organisator ingelicht, en is aanwezig om deze actie in goede
banen te leiden.
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Averechtse en belemmerende effecten burgerhulp
Er is vooral een risico op averechtse effecten van burgerhulpverlening wanneer er grotere
groepen mensen bij elkaar komen. Een geïnterviewde bij de politie die betrokken was bij
zoekacties, wijst op het mogelijke risico dat burgers onbedoeld bewijsmateriaal kunnen
vernietigen. Een ander, niet zozeer averechts maar wel negatief aspect is dat de burgers niet op
de goede plekken zoeken. Ook wordt door de geïnterviewde op het risico gewezen dat de
personen die helpen met zoeken heftige situaties kunnen aantreffen, waar ze mogelijk psychisch
niet goed mee om kunnen gaan. Wanneer de politie van deze zoekacties op de hoogte is, worden
deze ook door de politie begeleid, om zo de bovenstaande aspecten zoveel mogelijk te
voorkomen.
Een voorbeeld van massale toestroom van burgers en organisaties, wat vanwege verschillende
aspecten moeilijk in goede banen te leiden was, is het incident met de olietanker Bow Jubail in de
Rotterdamse haven (juni 2018). Op basis van de bevindingen van professionals die bij het
incident betrokken waren en informatie uit een evaluatierapport van het IFV is in onderstaande
kader deze casus beschreven.
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Bow Jubail 2018
Wat is er gebeurd? Op 23 juni 2018 vaart de olietanker Bow Jubail tegen de steiger in de haven van Rotterdam.
Hierdoor ontstaat een lekkage van stookolie uit de tanker. De olie verspreidt zich verder, onder andere via de
Nieuwe Waterweg, richting zee. Door dit grote effectgebied wordt opgeschaald naar GRIP-2. Veel vogels,
waaronder veel zwanen, raken besmeurd met olie. Op 28 juni kan de Derde Petroleumhaven volledig worden
vrijgegeven, echter duurt het nog een aantal maanden voordat de oevers en de kades volledig schoon zijn.
Rol en effecten burgerhulp. Via sociale media worden berichten verspreid over de met olie besmeurde zwanen,
met de oproep om te komen helpen de zwanen te redden. Dit trekt grote groepen mensen, waaronder
dierenambulances maar ook veel burgers. De betrokken partijen zien dit niet aankomen en worden erdoor
overvallen. Naast dat er een grote toestroom is van hulp, is deze ook ongecontroleerd. Ook ontstaan
gevaarlijke situaties: mensen gaan het water op waar het niet kan en komen in aanraking met de giftige olie.
Toegangswegen voor hulpdiensten zijn geblokkeerd. Deze factoren zorgen ervoor dat het incident groter
wordt dan deze in eerste instantie was.
Te veel (ongetrainde) mensen. Het incident leidde tot een massale toestroom van burgers en vrijwilligers van
voornamelijk dierenambulances (en reddingsbrigades). Deze mensen kwamen vanuit heel het land naar het
incident; sociale media speelden hierin een belangrijke rol. De professionele hulpverlening werd overvallen
door deze grote toestroom (men had het niet verwacht). Een belangrijk averechts effect dat door deze
toestroom ontstond, was de belemmering van de toegangswegen door de grote toestroom van auto’s.
Hierdoor kon moeilijk opgeschaald worden door hulpdiensten. De ongetraindheid van de mensen die kwamen
helpen, had ook belemmerende effecten doordat deze mensen zichzelf in gevaarlijke situaties brachten: het
water ingaan met kleine bootjes waar het eigenlijk niet kan en de stookolie aanraken terwijl die giftig is.
Inefficiënte hulp door bedrijven en organisaties. Ook kwamen er dierenambulances uit het hele land op het
incident af, die niet met elkaar in contact stonden en die niet op de hoogte waren van elkaars handelen. Hierbij
was dus sprake van een overlap van hulp door organisaties, wat ertoe leidde dat deze hulp inefficiënt was en
tot gevaarlijke situaties leidde.
Samenkomst aangeboden hulp. Doordat tijdens het incident gelijktijdig professionele hulpverlening én
maatschappelijke organisaties én burgers kwamen helpen, was dit niet meer te coördineren door de
professionals. Er werd via sociale media getracht contact te leggen met burgers, maar dit had maar beperkt
effect. Ook was er geen overzicht van alle dierenambulances die naar het incident toekwamen, onderlinge
communicatie tussen deze instanties ontbrak. Een bijkomende belemmerende factor in de coördinatie en
communicatie was dat het een heel groot gebied betrof waar het incident zich afspeelde. Hierdoor lukte het
niet om overzicht te houden.

Meerwaarde burgerhulp
Een ander voorbeeld van een grootschalig incident dat veel burgers en organisaties op de been
bracht om te helpen, was de containercalamiteit aan de Waddenkust in 2019. Deze grote
toestroom heeft ervoor gezorgd dat de stranden in enkele dagen grotendeels schoon waren.
Volgens een geïnterviewde professional was het enthousiasme om te helpen zó groot, dat het
afgeremd moest worden omdat hulp niet meer nodig was.
Op basis van het evaluatierapport van het IFV en een interview met een professional betrokken
bij het incident, wordt deze calamiteit in onderstaande tekst beschreven.
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Containercalamiteit Waddengebied 2019
Wat is er gebeurd? Het containerschip MSC Zoe komt in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in een storm
terecht. Hierdoor verliest het een aantal containers. Op 2 januari spoelt een deel van deze containers aan
op Terschelling en Vlieland. Het containerschip heeft in totaal 342 containers verloren, in de Duitse en
Nederlandse Noordzee. Een deel van deze containers spoelt aan op de Waddeneilanden: Terschelling,
Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog. Het is aan het begin van de calamiteit nog onduidelijk om hoeveel
containers het gaat en waar de inhoud van de containers precies uit bestaat. Mogelijk bevat een aantal
containers giftige stoffen. Er blijken uiteindelijk maar drie containers met gevaarlijke stoffen te zijn. Na de
acute fase wordt er opgeschaald van GRIP-2 naar GRIP-4, om zo de nafase te borgen.
Rol burgerhulp. Bewoners van de eilanden, maar ook inwoners uit de rest van Nederland, komen naar de
eilanden om te helpen met het schoonmaken van de stranden. De acties worden ondersteund door lokale
ondernemers en gecoördineerd door gemeenten en andere instanties (o.a. Staatsbosbeheer,
Zeehondencentrum Pieterburen). Er wordt ook een burgerinitiatief HelpWad gestart. Dit initiatief geeft
aan waar hulp nodig is. De veiligheidsregio Friesland springt hierop in door het initiatief mee te nemen in
haar communicatie. De hulp die vanuit burgers werd geboden, had een duidelijke meerwaarde. De
aangespoelde spullen werden in korte tijd opgeruimd. Deze hulp werd door verschillende personen
aangeboden en liep van bewoners tot toeristen en beroepsgroepen (vissers en vervoersmaatschappijen).
Ook waren er instanties die vooral een faciliterende rol vervulden: Zeehondencentrum Pieterburen en
Stichting de Noordzee. Ook het initiatief HelpWad is hier een voorbeeld van. Dit burgerinitiatief zorgde
voor een digitale kaart waarop te zien was op welke plekken hulp het meest van waarde was.
Echter was deze hulp niet zonder risico’s. Aan het begin van de calamiteit, toen nog onduidelijk was wat er
in de containers zat, was er het risico op een grote hoeveelheid containers met giftige stoffen. Later was er
risico op storm, wat voor gevaarlijke situaties voor de vrijwilligers kon zorgen. Ook begaven sommige
vrijwilligers zich op risicovolle plekken, zoals kwelders en dijken. Een klein deel van de personen die op de
calamiteit afkwam, vertoonde ‘antisociaal gedrag’ door te jutten op de kwelders of door op plekken te
komen waar men niet mag komen (Rapportage IFV).

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

48 van 101

Een ander voorbeeld waar hulp van burgers een meerwaarde heeft, is omstanderhulp tijdens een
groot incident. Omstanders kunnen van nut zijn voordat de professionele hulpverlening ter
plekke is, maar ook wanneer de professionals ter plekke zijn. Een praktijkvoorbeeld dat dit
illustreert, is het incident met de monstertruck in Haaksbergen (september 2014).

Monstertruck Haaksbergen 2014
Wat is er gebeurd? Tijdens het ‘Auto- en Motorsportief’ evenement in Haaksbergen op 28 september 2014 is er
een afsluitend programmaonderdeel met een monstertruck. Bij het evenement zijn meer dan 1.000 mensen
aanwezig. De monstertruck rijdt over autowrakken. Het gaat mis, de monstertruck rijdt in het publiek. Er
raken 28 mensen gewond, drie mensen overlijden. Op het evenement is maar beperkte hulpverlening
aanwezig. Omstanders verlenen eerste hulp. De ambulance, politie en brandweer zijn, na alarmering, wel snel
ter plekke. Er wordt in korte tijd opgeschaald naar GRIP- 3, waardoor het Gemeentelijk Beleidsteam
bijeenkomt.
Rol burgerhulp. Doordat er veel bezoekers op het evenement af waren gekomen, zijn er veel omstanders die
eerste hulp konden verlenen. Onder hen zijn ook personen met medische kennis. Er wordt een opvanglocatie
ingericht in een spoorwegmuseum, gerund door vrijwilligers. Hier komen huisartsen uit de omgeving helpen.
De aanwezige bezoekers verleenden eerste hulp voordat de professionals ter plekke waren. Uit de interviews
met betrokken professionele hulpverleners blijkt dat gedurende het incident in eerste instantie de reactie was
om de ‘leken’ van de professionals te scheiden. Dit werd ook tijdens het eerste COPI-overleg afgesproken. Al
snel werd besloten om hiervan af te zien, omdat er onder deze ‘leken’ veel mensen met medische kennis
waren. Volgens de geïnterviewde professionals is dit ook een leerpunt geweest en is men er zich in de
organisatie nu bewust van dat burgers niet per definitie ‘achter het lintje’ moeten worden gezet.

4.5

Bevorderen en faciliteren van zelfredzaamheid en burgerhulp

Deze paragraaf beschrijft op wat voor manieren volgens de geïnterviewde professionals ingezet
wordt op zelfredzaamheid en burgerhulp en hoe deze onderwerpen gestimuleerd en gefaciliteerd
worden. Het wordt beschreven vanuit de praktijkervaringen van de geïnterviewde personen. Uit
de interviews blijkt dat zelfredzaamheid en burgerhulp thema’s zijn die de laatste jaren steeds
meer onder de aandacht komen. De geïnterviewde personen die werkzaam zijn binnen een aantal
veiligheidsregio’s geven aan dat hierin een ontwikkelslag is gemaakt. Waar voorheen de focus
vooral lag op incidentbestrijding en repressie, is dit steeds meer opgeschoven naar preventie. De
manieren die worden genoemd om zelfredzaamheid en hulp vanuit burgers tijdens een ramp of
crisis te bevorderen en te faciliteren, zijn dan ook vooral preventief van aard.
4.5.1

Preventieve bevordering en facilitering van zelfredzaamheid en burgerhulp

Voorlichting en informatie
De geïnterviewden geven aan dat een belangrijk deel van de bevordering van zelfredzaamheid
bestaat uit het voorlichten van inwoners. Deze voorlichting is deels algemeen en gericht op alle
inwoners van de regio. Daarnaast is er aandacht voor specifieke doelgroepen, voornamelijk
kinderen en ouderen en specifieke thema’s, zoals brandveiligheid (Brandveilig Leven) of
aardbevingsrisico’s. Bij deze thema’s wordt rekening gehouden met de kans dat deze voorkomen
en het effect dat deze incidenten op inwoners kunnen hebben.

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

49 van 101

Ook wordt ingespeeld op de actualiteit: wanneer een incident zich heeft voorgedaan of dreigt
voor te doen, wordt voorlichting gegeven. Hierdoor is communicatie en voorlichting niet primair
gericht op de grote rampen en crises, maar ook op veelvoorkomende vormen van incidenten
(o.a. woningbranden). Deze aanpak komt ook terug in de literatuurstudie, in de vorm van
algemene instructies en informatiecampagnes. Uit de interviews blijkt dat de veiligheidsregio’s
deze voorlichting verder specificeren naar doelgroep en/of thema.

Trainingen en oefeningen
Uit de interviews blijkt dat de veiligheidsregio’s waar we professionals hebben geïnterviewd,
trainingen en oefeningen organiseren. De oefeningen bestaan bijvoorbeeld uit
ontruimingsoefeningen in wooncomplexen. Tijdens deze oefeningen wordt nagegaan in
hoeverre de bewoners zelfredzaam zijn, maar ook of ze hun medebewoners in veiligheid kunnen
brengen. Deze trainingen en oefeningen spelen dus in op zelfredzaamheid en burgerhulp.
Een andere oefening georganiseerd door een veiligheidsregio is de aardbevingsoefening in
Groningen. Hierbij is een aardbeving gesimuleerd, waarbij burgers in eerste instantie op zichzelf
waren aangewezen. Het doel hiervan was het vergroten van het bewustzijn van zelfredzaamheid
in deze situatie. In een later stadium van de simulatie waren hulpdiensten betrokken.
Een voorbeeld van het daadwerkelijk trainen van vrijwilligers is het opleiden van een
Bewonershulpverlening (BHV) in wooncomplexen in de regio Rotterdam. Dit zijn complexen
waar ouderen wonen, maar waar de faciliteiten ontbreken die normaal in een verzorgtehuis
aanwezig zijn. Deze ‘BHV’ers’ hebben een rol tijdens een incident, maar ook een preventieve
functie: ze signaleren mogelijk (brand)gevaarlijke situaties in het gebouw.
Het verschil tussen oefenen en daadwerkelijk trainen dan wel opleiden, is dat de oefeningen vaak
eenmalig van aard zijn en dat de burgers die deelnemen aan oefeningen niet worden ingezet of
opgeroepen als vrijwilliger. Het trainen van burgers tot daadwerkelijke vrijwilligers (een
voorbeeld hiervan is Bewonershulpverlening) vergt een investering van zowel de veiligheidsregio
als de burgers zelf. Dit is ook de belemmering die een aantal regio’s ziet. Wegen de kosten wel op
tegen de baten? Het trainen van burgers vergt namelijk inspanning en investering vanuit de
organisatie (veiligheidsregio) en burgers, in de vorm van onderhouden van kennis en
verantwoordelijkheid. Ook vergt het een bepaalde mate van onderhoud: deze mensen moeten
betrokken en getraind blijven, omdat je ze anders verliest of omdat ze niet meer weten hoe ze
moeten handelen. Ook is het voor regio’s onduidelijk hoe vaak deze mensen daadwerkelijk
kunnen worden ingezet en hoeveel burgers er dan daadwerkelijk komen helpen.
4.5.2

Omgaan met zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens een incident

Zelfredzaamheid
De geïnterviewden bevestigen de uitkomsten van de literatuurstudie dat er tijdens incidenten
over het algemeen sprake is van zelfredzaam gedrag van burgers. De geïnterviewde professionals
constateren bijvoorbeeld dat in situaties waarin dat nodig is, bewoners zelf hun huis verlaten en
onderdak zoeken bij vrienden en familie. Hier wordt door de professionals gestuurd op het
zelfredzaam vermogen. Mensen worden gestimuleerd om zelf opvang te zoeken en er wordt
minder bij voorbaat voor mensen geregeld. In tegenstelling tot wat in het verleden wel gebeurde,
is er geen structurele registratie van personen. In crisiscommunicatie wordt aandacht aan
zelfredzaamheid besteed, zodat de overheid en de hulpverleners zich op de verminderd
zelfredzamen kunnen focussen.
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Burgerhulp
De geïnterviewde professionals hebben vanuit hun dagelijkse praktijk weinig directe ervaring
met het stimuleren en bevorderen van burgerhulp tijdens calamiteiten en grotere incidenten. De
ervaring beperkt zich tot kleinschalige incidenten, waarbij in praktische zin geen extra
ondersteuning nodig is vanuit burgers of andere organisaties. Er is zelden sprake van
capaciteitsproblemen bij de professionele hulpverlening en als dat al zo is, kan worden
teruggevallen op collega’s. Hier gaat bij de meeste geïnterviewde professionals over het
algemeen ook de voorkeur naar uit. Men weet wat men aan elkaar heeft en er wordt via dezelfde
processen en protocollen gewerkt. De inzet van burgers is dan ook (nog) niet opgenomen in
protocollen of planvorming.
Soms worden omstanders wel door de geïnterviewden ingezet. De professionals maken zelf een
inschatting wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Dit hangt af van verschillende factoren,
namelijk de aard van het incident (in hoeverre het veilig is), welke handelingen er verricht
kunnen worden en of de persoon naar hun idee geschikt hiervoor is. De geïnterviewden geven aan
dat er een spanningsveld is of burgers kunnen worden ingezet; zeker wanneer dit tot grote
risico’s of gevaarlijke situaties kan leiden. Als ze burgers een taak geven, zijn dit meestal handen spandiensten in een veilig gebied. Soms wordt dit ook gewoon gedaan om iemand het gevoel
te geven ‘nuttig te zijn’.
De geïnterviewden geven aan dat er onder professionals de neiging heerst om het incident over te
nemen en alle omstanders weg te sturen, terwijl hier mogelijk wel potentieel tussen kan zitten
waar dan niet gebruik van wordt gemaakt. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is volgens
hen om meer aandacht te besteden aan hulp vanuit burgers in de opleidingen van professionals
en dit ook vaker mee te nemen in de trainingen en oefeningen. In de trainingen en oefeningen
wordt hier nog maar in beperkte mate aandacht aan besteed, in de opleidingen komt dit thema
volgens hen nog niet terug.
Het incident met de monstertruck in Haaksbergen (september 2014) is een praktijkvoorbeeld
waarbij de eerste reactie was om de omstanders die hulp verleenden, te scheiden van de
professionele hulpverlening. Men kwam er echter achter dat onder deze omstanders ook veel
personen met medische kennis waren. Er werd besloten van scheiding af te zien. Dit is volgens de
geïnterviewde professionals een leerpunt geweest. Men is er zich in deze veiligheidsregio nu van
bewust dat het scheiden van leken en professionals niet altijd nodig is.
Bij de containercalamiteit in het Waddengebied (januari 2019) nam de veiligheidsregio Friesland
vooral een faciliterende rol op het gebied van burgerhulp. Er werd niet coördinerend of sturend
opgetreden. Het idee hierachter was dat burgers het beste vrij worden gelaten, in plaats van dat
de overheid hen vertelt wat ze moeten doen. Te veel sturing zou ervoor zorgen dat de energie
vanuit de mensen verloren gaat (blijkt zowel uit het interview als uit de rapportage van het IFV).

Voorkomen van averechtse of belemmerende effecten burgerhulp
Het grootste deel van de respondenten heeft in beperkte mate ervaring met (grootschalige)
averechtse effecten van burgerhulp. Wanneer het minder goed loopt, kan snel worden
bijgestuurd om zo averechtse effecten te voorkomen. Ondanks de beperkte praktijkervaring is
men zich wel bewust van deze mogelijke gevolgen. De geïnterviewde personen zien vooral het
nut van duidelijke aanwijzingen en communicatie naar burgers om zo te voorkomen dat burgers
verkeerd handelen.
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Men is zich er ook van bewust dat men bij de burger moet blijven om te controleren of deze wel
de goede dingen doet en dat het niet verstandig is om hen zomaar hun gang te laten gaan. Een
voorbeeld van het coördineren en ondersteunen van burgers in hun acties is door burgers
opgezette zoekacties naar vermiste personen. De politie is zich ervan bewust dat ze deze acties
niet kunnen tegenhouden. Wanneer een actie zich voordoet, is de politie hierbij aanwezig en
coördineert en ondersteunt ze de burgers zo goed als mogelijk hierbij. Dit wordt gedaan door
burgers van tevoren een briefing te geven en ze te begeleiden gedurende de zoekacties.

Bow Jubail
Het incident met de olietanker Bow Jubail (juni 2018) is een duidelijk praktijkvoorbeeld van
averechtse effecten van hulpverlening vanuit burgers en andere organisaties. De professionals
werden ‘overvallen’ door de goedwillendheid van deze personen. Tijdens het incident werd
geprobeerd de toestroom van mensen zoveel mogelijk te beperken door de mensen die nog
aankwamen bij de toegangswegen weg te laten sturen door de politie, en via sociale media te
communiceren om niet meer te komen. De communicatie via sociale media hierover heeft
waarschijnlijk maar beperkt effect gehad, aldus betrokken professionals. Mensen zijn op dat
moment niet meer met sociale media bezig, maar willen hun bijdrage leveren. Ook was het lastig
om contact te leggen met de al aanwezige burgers die aan het helpen waren en hen te vertellen
over de gevaren die het helpen met zich meebracht.
De dierenambulancevrijwilligers die er al waren om te helpen, werden door de brandweer zoveel
mogelijk voorzien van beschermende middelen om zo goed mogelijk hun werk te doen.
De dierenambulances werden door de veiligheidsregio verzocht met de achterban te
communiceren. Deze organisaties bleken echter geen onderling contact te hebben; er was geen
overkoepelend netwerk. Op Rijksniveau wordt afgestemd over een landelijk
samenwerkingsverband met de dierenambulances.

Containercalamiteit
Tijdens de containercalamiteit was er niet zozeer sprake van averechtse effecten van
burgerhulpverlening maar wel van mogelijk gevaarlijke situaties voor de burgers die kwamen
helpen. Vanuit de veiligheidsregio Friesland is vooral door middel van communicatie geprobeerd
burgers zoveel mogelijk over de risico’s op de hoogte te stellen en ze hier zo bewust van te
maken. Op de eilanden werden vrijwilligers ook opgevangen en begeleid. Maar doordat het gebied
waar mensen gingen helpen zo uitgestrekt was, was het onmogelijk om overal te controleren of
mensen niet in gevaarlijke situaties terechtkwamen.
De veiligheidsregio gaf ook aan dat er ook een eigen verantwoordelijkheid bij de helpende
burgers ligt. Ze werden zo goed mogelijk ingelicht over de mogelijk gevaarlijke situaties, maar
het is de eigen verantwoordelijkheid van de toegestroomde burgers of ze hiernaar handelen.
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5

Zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens de
coronapandemie

5.1

Inleiding

Om meer inzicht te verschaffen in zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens de coronapandemie is
een media-analyse uitgevoerd, een enquête onder 2.659 burgers gehouden en een online
discussie over dit onderwerp gevoerd met een tiental burgers. De uitkomsten van deze drie
onderdelen van het onderzoek zijn in de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 weergegeven.

5.2

Uitkomsten media-analyse

Het doel is om inzicht te krijgen in de hulpverlening vanuit burgers tijdens de coronacrisis. Er
wordt gekeken naar de hoeveelheid initiatieven, oproepen en hulpvragen door Nederlandse
burgers en de manieren waarop hulp werd gevraagd en aangeboden. In bijlage B is een
verantwoording opgenomen van methode en zoektermen.
5.2.1
Verleende hulp vanuit burgers
In de periode van 13 februari 2020 tot en met 13 mei 2020 zijn er in de frequentieanalyse van
berichten met initiatieven en oproepen op Nederlandse sociale media, websites en fora 564.929
berichten gevonden12, 13. Wanneer alleen coronazoektermen worden gebruikt, komt er naar voren
dat hulpgedrag 15 procent uitmaakt van alle coronaberichten (N = 3.714.937).
In Figuur 5.1 is er vanaf 8 maart 2020 een stijging in de frequentie van berichten te zien met een
eerste hoge piek van 11.458 berichten op vrijdag 13 maart 2020. Op die dag zijn er 264
geregistreerde coronabesmettingen in Nederland. In de periode erna is er op 17 maart 2020 een
tweede hoge piek te zien met 17.829 berichten, hierbij volgt ook een stijging naar 1.705
geregistreerde coronabesmettingen. Daarna volgt er een periode met frequentieschommelingen
van berichten, die eindigt op 13 mei 2020 met 5.089 berichten. Op 13 mei 2020 zijn er 43.211
geregistreerde coronabesmettingen in Nederland.
Figuur 5.1 - Aantal berichten op sociale media, websites en fora van de gecombineerde zoektermen in de
periode van 13 februari 2020 tot en met 13 mei 2020

*Aantal geregistreerde coronabesmettingen in Nederland (cumulatief)

12

Bijlage B geeft het aantal hits per zoekterm weer.
Door de combinatie van de zoektermen corona*/COVID-19 en help* zijn ook enkele Engelstalige berichten meegenomen. Na
een analyse om Engelstalige berichten eruit te filteren, blijkt dat een kleinschalige selectie van Engelse berichten is meegenomen
in de onderzoeksperiode (15% van alle help* berichten), wat betekent dat een grote meerderheid van de berichten
Nederlandstalig is. Er is voor gekozen om deze zoekterm te behouden binnen de analyse om de relevante berichten omtrent
13

hulpgedrag te behouden.
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5.2.2
Manieren van burgerhulp
Door middel van een trending topic analyse zouden de verschillende manieren van burgerhulp
naar voren kunnen komen. In Tabel 5.1 is te zien dat er aan de hand van de top 10 van de trending
topics geen inzicht kan worden gegeven in de manieren van helpen. Dit geldt tevens voor de top
50 van trending topics, zie bijlage B.
Tabel 5.1 - Top 10 van trending topics in de periode van 13 februari 2020 tot en met 13 mei 2020
Trending topic met
zoekterm:

Aantal gevonden corona

Percentage van alle gevonden corona

gerelateerd berichten

gerelateerde berichten

1

Corona*

561.862

99%

2

Coronavirus

224.833

40%

3

Vraag

126.714

22%

4

Mensen

146.465

26%

5

Coronacrisis

143.811

25%

6

Nederland

87.426

15%

7

Maatregelen

76.709

14%

8

Tijd

85.151

15%

9

Jaar

73.037

13%

10

Steun

59.867

11%

564.929

100%

Totaal

*Aantallen verkregen door trending topic toe te voegen aan de zoekopdracht

Wanneer binnen de trending topics naar berichten wordt gekeken, komt de volgende hulp veel
voor:
• aanbod van allerlei hulp door individuen, met name gefocust op kwetsbare groepen;
• aanbod van allerlei hulp door instanties;
• het starten van initiatieven om hulpaanbod en hulpvraag op elkaar af te stemmen;
• het aansporen om lokale ondernemingen financieel te ondersteunen, met name zzp’ers en de
horeca.
De manieren waarop hulp wordt aangeboden, zijn vooral: oppassen op kinderen van ouders met
onmisbare beroepsgroepen, het doen van boodschappen voor kwetsbare anderen, het inzamelen
van tablets voor eenzamen en kaartjes bezorgen bij eenzame mensen. Daarnaast komen ook
voor: donaties voor vaccinontwikkeling, tips om de coronatijd goed door te komen met kinderen
die thuis zijn, verrassingsoptredens in verzorgingstehuizen en het aanbieden van hulp aan
andere landen. Ten slotte komt er in de loop van mei 2020 een thema binnen de berichten bij dat
gaat over initiatieven voor de toekomst wanneer de maatregelen versoepeld worden. In tabel 5.2
zijn verschillende voorbeelden van aangeboden hulp gepresenteerd.
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Tabel 5.2 - Voorbeelden van berichten van burgerhulp tijdens de coronacrisis
Type hulp

Voorbeeld

Individuele hulp

“Ik wil ook graag helpen. Is het voor jezelf of mensen in je omgeving (grootouders,
ouders, vrienden oid) lastig of niet mogelijk bepaalde dingen te doen voor de
verspreiding van het virus, stuur me vooral een bericht. Wellicht kan ik iets doen.
#coronahulp”
“Sinds vorige week maandag is er ruim 13.500 keer gebeld naar de Rode Kruis Hulplijn.
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of
thuisisolatie zit? Neem contact op: 070-4455 888 #coronahulp”
“@Brittjje komt in actie voor ouderen die eenzaam zijn door de strenge maatregelen
rond het coronavirus. Zij roept iedereen op zijn of haar oude tablet in te leveren bij een
verzorgingstehuis in de buurt! #DWDD”
“Wat goed! Mochten jullie meer hulp kunnen gebruiken van (oud)-verpleegkundigen:
meld je dan aan voor de LinkedIn groep ‘COVID-19 extra handen aan het bed’. Daar
wordt nu gezocht naar match tussen vraag en aanbod, veel (oud)-verpleegkundigen
willen graag helpen!”,
“De vraag rijst dan meteen of huurders ook ondersteuning krijgen als ze de huur door
de corona crisis niet meer kunnen betalen, zoals zzp-ers en minima die toch al weinig
hebben?! ‘Meer steun voor huiseigenaren in nood’ https://t.co/pfmEd8auPc via
@Telegraaf
“Hoe ziet het onderwijs er post-corona uit? Hoe ga je anderhalvemeteronderwijs
vormgeven? Help je mee om samen beter inzicht te krijgen in belangrijke
vraagstukken? Vul de vragenlijst in en krijgt inzicht in de bevindingen. #onderzoek
#onderwijs #postcorona”.

Hulp door instanties

Starten van burgerinitiatieven
Starten van hulpgroepen

Steun lokale ondernemingen

Toekomst

Daarnaast zijn krantenartikelen gevonden die specifieke manieren van hulp door en voor
Nederlandse burgers hebben onderzocht. De Volkskrant14 heeft hier onderzoek naar gedaan en
beschrijft dat er een “riant” aanbod is van oppassers voor kinderen van ouders met onmisbare
beroepsgroepen, zoals zorgmedewerkers en politieagenten. Daarnaast is er een “enorme”
hoeveelheid burgers dat bereid is om boodschappen te doen voor kwetsbare ouderen. Dit wordt
ook bevestigt door het AD15. Zij noemden ook dat mensen helpen met het aanbieden van diverse
praktische klusjes, zoals honden uitlaten, in de tuin werken en kaartjes en tekeningen bezorgen
bij mensen die weinig sociaal contact hebben in de coronacrisis. Het blijkt dat er uit verschillende
opgerichte hulpgroepen met name veel hulp wordt aangeboden, maar niet veel wordt
afgenomen.
Deze social media-analyse heeft enig inzicht geboden in de hulp door burgers tijdens de
coronacrisis. In de periode tussen half maart en half mei 2020 zijn in totaal 564.929 berichten
hierover gevonden. Dit is 15 procent van alle coronagerelateerde berichten. Op basis hiervan kan
gesteld worden dat er in korte tijd veel hulp wordt aangeboden. De aangeboden hulp startte op
het moment dat het aantal geregistreerde coronagevallen in Nederland toenam.
Uit deze resultaten blijkt dat Nederlandse burgers veelvuldig hulp hebben aangeboden tijdens de
coronacrisis en dat er veel initiatieven zijn opgestart om deze hulp in goede banen te leiden.

14

Volkskrant (2020). #coronahulp: veel aanbod, weinig vraag. Geraadpleegd op https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/coronahulp-veel-aanbod-weinig-vraag~bb783608/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
15
AD (2020). Van alle kanten komt #coronahulp op gang: tekeningen voor ouderen, boodschappen voor zieken. Geraadpleegd op
https://www.ad.nl/binnenland/van-alle-kanten-komt-coronahulp-op-gang-tekeningen-voor-ouderen-boodschappenvoor-zieken~ab3f5c8c/?referrer=https://www.google.com/
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5.3

Uitkomsten burgerenquête

In deze tijdens de coronacrisis uitgevoerde burgerenquête is ingegaan op de verleende en
ontvangen hulp door inwoners van Nederland.
5.3.1
Burgerhulp
Bijna zeven van de tien Nederlanders (69%) hebben tijdens de coronacrisis hulp verleend aan
anderen (die voorafgaand aan de coronacrisis niet werd verleend). Zogenaamde ‘getrainde’
burgers hebben met 74 procent weliswaar significant vaker hulp verleend tijdens de coronacrisis
dan niet-getrainde burgers, maar ook voor de niet-getrainde burgers geldt dat een aanzienlijk
deel van hen (66%) hulp heeft verleend.
Er is een duidelijke top 4 van verleende hulp, bestaande uit: (1) bij kwetsbare personen
checken/vragen of alles goed gaat, (2) steunen van lokale ondernemers, (3) een kaart naar
iemand sturen en (4) boodschappen doen (figuur 5.2). In totaal is door zes procent bij ‘anders,
namelijk’ een andere vorm van hulpverlenen tijdens de coronacrisis genoemd. Het gaat dan om: 16
• (telefonisch) contact onderhouden, bijvoorbeeld met eenzame mensen;
• beschermende middelen verstrekken, mondkapjes naaien;
• vertalen;
• adviezen geven / informatie verstrekken;
• attentie geven;
• financiële steun aan anderen;
• iemand in huis nemen (huisvesting);
• schoonmaken / hulp in huishouden / vervoer / extra mantelzorg / koken;
• voedsel doneren;
• thuisonderwijs verzorgen;
• hulp verlenen als zorgprofessional.

16

De hier getoonde antwoorden geven een willekeurig overzicht van de verschillende vormen. Hier kunnen geen kwantitatieve
conclusies aan worden verbonden.
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Figuur 5.2 - Heeft u tijdens de coronacrisis hulp verleend aan anderen? We bedoelen hulp die u voor de
corona-uitbraak nog niet verleende. (Meerdere antwoorden mogelijk)
Welzijn checken bij kwetsbare personen

43%

Steunen van lokale ondernemers

34%

Kaart verstuurd naar iemand

28%

Boodschappen doen

27%

Geld gedoneerd

9%

Iemand verzorgen

6%

Gratis oppassen op kinderen

6%

Delen van kennis (social media en websites)

5%

Beschermingsmiddelen voor hulpverleners

2%

Huisdieren van een ander verzorgen

3%

Vrijwilliger bij hulporganisatie/verpleeghuis

1%

Verspreiden van informatieflyers

<1%

Anders, namelijk

6%

Nee, ik heb geen hulp verleend
Weet ik niet

30%
1%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Van de Nederlanders die een ander hebben geholpen tijdens de coronacrisis geven ruim zeven
van de tien aan dat het in hun karakter zit om een ander te helpen, en ruim de helft voelde zich
verplicht om een ander te helpen. Onder degenen die geen hulp hebben verleend, is die morele
verplichting die wordt gevoeld en/of aanwezigheid van bepaalde karaktereigenschappen
aanzienlijk minder (tabel 5.3).
Ongeveer een op de acht burgers die tijdens de coronacrisis hulp hebben verleend
(‘hulpverleners’), geeft aan anderen te hebben geholpen hoewel ze niet precies wisten wat
verstandig was. Circa een op de vijf heeft behoefte aan meer informatie. Dat is onder
hulpverleners en niet-hulpverleners ongeveer gelijk. Voor een van de vijf Nederlanders die geen
hulp hebben verleend, geldt dat dit komt doordat ze niet goed wisten wat ze moesten doen.
Gepercenteerd op de gehele bevolking van 18 jaar en ouder gaat het om zes procent. Dit wijst in
kwantitatieve zin niet op een aanzienlijke gemiste potentie van burgerhulpverleners tijdens de
coronacrisis.
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Tabel 5.3 – Overwegingen om wel of niet te helpen tijdens de coronacrisis
Stellingen (percentage (helemaal) eens)

Het zit in mijn karakter om anderen te helpen
tijdens een ramp
Ik voel/voelde mij verplicht om anderen te
helpen tijdens de coronacrisis
Ik zou anderen tijdens deze coronacrisis
hebben geholpen als ik zelf geen gevaar liep

Personen die wel hulp

Personen die geen hulp

hebben verleend

hebben verleend

n=1.834

n=793

72%

52%

66%

53%

16%

41%

32%

31%

31%

26%

32%

27%

20%

15%

19%

15%

4%

12%

8%

19%

11%

Totaal

Tijdens deze coronacrisis vind ik mijn eigen
veiligheid belangrijker dan de veiligheid van
anderen
Ik wil graag meer informatie over hoe ik
anderen kan helpen tijdens deze coronacrisis

Ik help/hielp anderen in deze coronacrisis
hoewel ik niet precies weet wat verstandig is
Omdat ik niet goed weet wat ik moet doen,
help/hielp ik anderen niet tijdens deze
coronacrisis

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Drie van de tien Nederlanders vinden dat de overheid hulp aan anderen tijdens de coronacrisis
niet voldoende stimuleert (score 1, 2 of 3 op een schaal van 1-7, waarbij 1=helemaal niet en 7=in
zeer sterke mate), tegenover 44 procent die aan de andere kant van de schaal zit (score 5, 6 of 7;
figuur 5.3). Laagopgeleiden geven een hogere waardering voor de rol van de overheid dan
middelbaar en hoogopgeleiden, maar zij vinden ook vaker ten opzichte van middelbaar en
hoogopgeleiden dat de overheid nog meer moet doen. Ook voor ouderen (ten opzichte van
jongeren) en vrouwen (ten opzichte van mannen) geldt dat zij de inzet van de overheid rondom
het stimuleren van hulp meer waarderen, en zij vragen niet meer inzet van de overheid. In totaal
vindt 43 procent van de Nederlanders dat de overheid meer moet doen om de hulp aan anderen
tijdens de coronacrisis te stimuleren (score 5, 6 of 7 op een schaal van 1-7, waarbij 1=overheid
moet niet meer doen en 7=overheid moet veel meer doen), tegenover 28 procent die daar
terughoudender of afwijzend in staat (score 1, 2 of 3). Kwetsbare personen vinden vaker dan nietkwetsbare personen dat de overheid meer moet doen.
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Figuur 5.3 – Mening over de rol van de overheid ten aanzien van stimuleren van hulp tijdens de coronacrisis
(gemiddelde; exclusief weet ik niet)
In hoeverre vindt u dat de overheid het aanbieden
van hulp aan anderen tijdens de coronacrisis
stimuleert? (1=helemaal niet; 7 =in zeer sterke mate)

4,2

4,1

niet-kwetsbaar
kwetsbaar

In hoeverre vindt u dat de overheid meer moet doen
om hulp aan anderen tijdens de coronacrisis te
stimuleren? (1=overheid moet niet meer doen;
7=overheid moet veel meer doen)

4,1

4,6
1

2

3

4
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6

7

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Aan de 239 respondenten die vinden dat de overheid meer moet doen (score 5, 6 of 7), is in een
open vraag gevraagd op welke manier de overheid hulp aan anderen tijdens de coronacrisis kan
stimuleren. De antwoorden zijn te clusteren naar algemeen coronabeleid, communicatie,
organisatie, randvoorwaarden en overige manieren (tabel 5.4).
Tabel 5.4 –Manieren waarop de overheid hulp aan anderen tijdens de coronacrisis meer kan stimuleren
Cluster

Manier

Algemeen

Aandacht geven aan mensen (i.p.v. financiële belangen laten prevaleren)
Aandacht voor negatieve effecten op langere termijn (o.a. welbevinden)
Consequente richtlijnen
Meer en sneller testen

Communicatie

Aandacht besteden aan de boodschap: hoe kan je hulp verlenen met inachtneming eigen veiligheid
Bewustwording situatie in ziekenhuizen/verpleeghuizen
Communicatie: persconferenties, spotjes radio/TV, websites Rijksoverheid/GGD, social media, flyers
Concrete boodschap, geen woorden maar daden
Delen van goede voorbeelden
Verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen (benadrukken wat wel kan)

Organisatie

Matchen vraag en aanbod via regionale platforms vrijwilligersbank, app
Lokale sociale netwerken inzetten zoals kerken
Sociale wijkteams
Vrijwilligersbank, app
Zelf goede voorbeeld geven door ambtenaren die hulp verlenen
Zichtbaarder zijn in de wijk en proactief buurtbewoners benaderen

Randvoorwaarden

Belastingvoordeel
Beschermingsmiddelen aanbieden
Faciliteren lokale initiatieven
Financiële incentive
Onkosten kunnen vergoeden
Zorgverlof geven

Overig

Rode Kruis inzetten
Sociale dienstplicht
Werklozen inzetten

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)
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Er vindt (in september 2020) minder burgerhulp plaats dan aan het begin van de coronacrisis
(tabel 5.5). Een van de drie Nederlanders die tijdens de coronacrisis hulp verleende aan anderen
verleent nu minder hulp, tegenover een op de twaalf die meer hulp verleent. Een op de zeven
burgerhulpverleners geeft aan dat de hulpverlening in de loop van de coronacrisis is veranderd
doordat ze een andere vorm van hulp verlenen en/of andere personen helpen. Voor bijna de helft
van de hulpverleners is de verleende hulp niet veranderd in de loop van de coronacrisis.
Tabel 5.5 - Is de hulp die u verleent in de loop van de coronacrisis veranderd? (Meerdere antwoorden
mogelijk) (n=1.834; basis: respondenten die tijdens de coronacrisis hulp hebben verleend aan anderen)
Is de hulp die u verleent in de loop van de coronacrisis

%

veranderd?
Ik verleen nu minder hulp dan in het begin

32%

Ik verleen nu meer hulp dan in het begin

8%

Ik verleen nu een andere vorm van hulp dan in het begin

9%

Ik help nu andere personen dan in het begin

3%

De hulp die ik verleen is op een andere manier veranderd, namelijk

2%

Nee, de hulp die ik verleen is niet veranderd

48%

Weet ik niet

3%

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

5.3.2
Het ontvangen van hulp van andere burgers
Een van de tien Nederlanders heeft tijdens de coronacrisis hulp gekregen van anderen, voor de
meesten van hen was de ontvangen hulp voldoende (figuur 5.4). Van de kwetsbare burgers
ontving 22 procent hulp, tegenover acht procent van de niet-kwetsbare burgers.
Een kleine groep van in totaal drie procent van de Nederlanders heeft geen of onvoldoende hulp
ontvangen tijdens de coronacrisis terwijl die behoefte er wel was. De genoemde redenen waarom
de hulp onvoldoende was en de problemen die ontstonden, zijn als volgt in te delen:
• zorg en ondersteuning kwamen te laat of was onvoldoende
“Ik moest mijn 90-jarige zelfstandig wonende moeder verzorgen en mijn invalide man, en fulltime
werken”;
• gebrek aan sociale contacten leidt tot psychische problemen welke niet zichtbaar zijn
“Het kwam te laat en het was te afstandelijk. Eenzaamheid is een groot probleem voor mijn
stoornissen, daarnaast het gevoel dat het leven aan mij ontglipt. Ik ben nu heel ver teruggezakt in
de stoornissen en dat is mede omdat ik niemand kon zien”;
• financiële problemen voor ondernemers als gevolg van uitval personeel en dichte scholen
“Ik heb alsnog een groot deel van de crisis zelf op mijn kinderen moeten passen. Hierdoor kon ik
maar 20 uur per week werken en liep het voortbestaan van mijn bedrijf gevaar”;
• zorg/overheid waren onvoldoende voorbereid op de pandemie
“Zorgverleners waren totaal niet voorbereid op deze crisis. Er kon op het moment dat ik ziek werd
niet eens vastgesteld worden of ik corona had. Men kon niets voor mij doen. Ik ben hier nog steeds
kwaad over en ben mijn vertrouwen in de overheid verloren”.
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Figuur 5.4 - Heeft u tijdens de coronacrisis hulp gekregen van anderen. We bedoelen hulp die u vóór de
corona-uitbraak nog niet nodig had. En was die hulp voldoende?
Nee, ik heb geen hulp gekregen
maar had die wel nodig
Nee, ik heb geen hulp gekregen
maar had deze ook niet nodig
Weet ik niet
1%
86%

9%

10%

Ja, ruim voldoende
Ja, net genoeg

2%

Ja, net te weinig
1%

Ja, veel te weinig

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Voor de Nederlanders die tijdens de coronacrisis hulp ontvingen, was er een duidelijke top drie
wat betreft het soort ontvangen hulp: 1) het doen van dagelijkse boodschappen, 2) het
vragen/checken of alles goed gaat en 3) het ontvangen van een kaartje (tabel 5.6). In totaal is
door 14 procent bij ‘anders, namelijk’ een andere vorm van ontvangen hulp genoemd. De andere
vormen van ontvangen hulp17 betreffen:
• beschermende middelen ontvangen;
• faciliteren thuiswerken;
• koken;
• kopen bij lokale ondernemer;
• financiële steun;
• woonruimte/huis aanbieden;
• klussen;
• sociale contacten/emotionele steun;
• vervoer;
• noodopvang.

17

De hier getoonde antwoorden geven een willekeurig overzicht van de verschillende vormen. Hier kunnen geen kwantitatieve
conclusies aan worden verbonden.
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Tabel 5.6 - Waaruit bestond de hulp die u tijdens de coronacrisis heeft gekregen van anderen, die u voor de
corona-uitbraak nog niet nodig had? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=291; basis: respondenten die
tijdens de coronacrisis hulp hebben gekregen van anderen)
Waaruit bestond de hulp die u tijdens de coronacrisis heeft
gekregen van anderen, die u voor de corona-uitbraak nog niet
nodig had?
Hulp bij het doen van boodschappen

71%

Anderen hebben aan mij gevraagd/gecheckt of alles goed gaat

54%

Kaart ontvangen van iemand

30%

Anderen ondersteunden mij in dagelijkse verzorging

8%

Gratis oppassen op mijn kinderen

5%

Het zorgen voor mijn huisdieren

3%

Anders, namelijk

14%

Weet ik niet

1%

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

Onder de burgers die geen hulp hebben ontvangen maar dit wel nodig hadden, was het
belangrijkste gemis dat anderen niet hebben gevraagd of alles goed met hen gaat, gevolgd door
het niet hebben ontvangen van hulp bij het doen van boodschappen en het ontvangen van een
kaart (tabel 5.7). En er werden bij ‘anders, namelijk’ veel andere vormen van gemiste hulp
benoemd:
• sociaal contact;
• financiële hulp;
• eten koken;
• ondersteuning zorgprofessionals;
• dingen regelen, zoals aanvragen;
• huishoudelijke hulp;
• thuisonderwijs;
• medische zorg (uitstel niet-acute zorg, beschikbaarheid huisarts);
• ondersteuning bij mantelzorg;
• informatie;
• begrip werkgever;
• compensatie verlies inkomen;
• vervoer.
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Tabel 5.7 - Welke hulp van anderen had u tijdens de coronacrisis graag gehad maar niet gekregen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Heeft u tijdens de coronacrisis hulp gekregen van
anderen? We bedoelen hulp die u vóór de corona-uitbraak
nog niet nodig had.
Welke hulp van anderen had u tijdens de

Ja, ik heb hulp gekregen

Nee, ik heb geen hulp gekregen

coronacrisis graag gehad maar niet gekregen?

(n=291)

maar had die wel nodig (n=55)

Anderen die aan mij vragen of alles goed gaat

8%

42%

Hulp bij het doen van boodschappen

3%

21%

Kaart ontvangen van iemand

3%

15%

1%

6%

Gratis oppassen op mijn kinderen

1%

6%

Het zorgen voor mijn huisdieren

1%

2%

Anders, namelijk

9%

32%

Ik had geen andere hulp nodig

71%

7%

Weet ik niet

8%

2%

100%

100%

Ondersteuning in dagelijkse verzorging van
mijzelf (en mijn gezin)

Totaal

Bron: Enquête zelfredzaamheid, burgerhulp en risicocommunicatie (I&O Research, 2020)

5.4

Uitkomsten online focusgroep

5.4.1
Inleiding
Van midden tot eind april 2020 is een groep van 15 burgers bevraagd over hun beleving van de
coronacrisis. In deze online gesprekken lag de focus op de thema’s zelfredzaamheid, burgerhulp
en de communicatie vanuit overheid en media. Hieronder worden de resultaten beschreven. Deze
worden, waar relevant ondersteund met citaten uit dit online platform. In bijlage D is de
uitvoering van deze stap in het onderzoek beschreven.
5.4.2
Zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens coronacrisis
Een groot deel van de burgers is tijdens de coronacrisis goed in staat om zichzelf te redden. Aan
het begin van de coronacrisis gebeurde dit vooral door massaal levensmiddelen in te slaan en
afstand van elkaar te houden. Doordat de situatie zo onzeker was, voelde dit voor burgers als het
enige wat ze konden doen om zichzelf en hun directe omgeving zo veilig mogelijk te houden. Dit
had voor hen ook de grootste prioriteit. ‘Je denkt toch eerst aan de veiligheid van jezelf en je gezin.
Het is helaas niet anders’.
Burgers die zichzelf als kwetsbaar beschouwen, hadden meer moeite om zelfredzaam te zijn.
Vooral omdat hulpverlening vanuit burgers nog vorm moest krijgen in het begin van de crisis.
Hierdoor hadden burgers het gevoel dat ze op zichzelf waren aangewezen en dus wel risico’s
moesten nemen om een veilige omgeving te creëren. ‘Ik ga één keer per week naar de supermarkt.
Mijn vrouw kan dat niet, die is erg kwetsbaar. Daarom ga ik naar de frontlinie’.
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Waar de eerste periode vooral in het teken stond van jezelf in veiligheid brengen, ontstonden er
al gauw daarna spontaan initiatieven om de kwetsbaardere burgers te ondersteunen. Zo keken
burgers in hun directe woonomgeving extra om naar mensen van wie ze dachten dat ze hulp
konden gebruiken en ontstonden er al snel groepen op social media waar men hulp kon
aanbieden. Deze initiatieven ontstonden vaak spontaan vanuit burgers.
Een belangrijke reden waarom burgerhulpverlening later op gang kwam, is de beperkte mate van
contact door social distancing. Hierdoor kwamen burgers in een dilemma terecht. Aan de ene kant
wilden ze zoveel mogelijk helpen, maar aan de andere kant wilden ze zich ook zo goed mogelijk
aan de maatregelen houden. ‘Wat is hulp bieden tijdens deze crisis? Als je je aan de maatregelen
houdt help je eigenlijk ook al. Want zo bescherm je de kwetsbare groep. Aan de andere kant wil je voor
de kwetsbare mensen juist wat meer betekenen’. Dit dilemma zorgde ervoor dat het voor burgers
onduidelijk was, wat kon en wat niet kon. Op dit vlak, hadden burgers meer sturing verwacht
vanuit de overheid. Op de momenten dat gedurende de persconferenties de ‘spelregels’
verduidelijkt werden en initiatieven binnen deze spelregels gecomplimenteerd, kwamen
initiatieven vanuit de burgers sneller op gang. Dit kwam doordat burgers zich zo gestimuleerd en
gesterkt voelden in hun initiatieven.
5.4.3
Faciliteren en stimuleren van zelfredzaamheid en burgerhulp
Het tijdig en vooral helder communiceren naar burgers was in de beginfase van de crisis cruciaal
om zelfredzaamheid en burgerhulp in goede banen te leiden. Hoewel de situatie voor iedereen
(ook voor de overheid) onduidelijk was, is gebleken dat juist in deze situatie burgers behoefte
hadden aan aansturing. Burgers verwachtten van de overheid bepaalde kaders waarin ze zich
konden bewegen. Wat kan wel en wat kan niet? Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau was
hier behoefte aan. ‘Eigenlijk zouden lokale overheden moeten faciliteren en informeren. In mijn
gemeente heb ik niks gehoord’. De coördinerende en faciliterende rol die van de lokale overheid
door respondenten verwacht werd, bleef in hun perceptie te lang uit of het was onduidelijk of de
gemeente deze rol vervulde.
Om burgerhulp een kickstart te geven, is het van belang dat informatie naar burgers toe komt en
niet dat burgers op zoek moeten naar informatie. In de beginfase van de crisis hadden burgers
het gevoel dat de communicatie vooral gericht was op hetgeen niet meer kon en niet zozeer op
handelingen die burgers konden activeren om te helpen. ‘Je wilt wel helpen, maar ik zou niet weten
wat ik kan doen. Als dat duidelijk is, wil iedereen denk ik wel helpen’.
Burgers gaven aan dat ze op een gegeven moment de noodzaak misten om hulp aan te bieden. Op
dat moment waren er veel (dezelfde) initiatieven, waardoor ze zich afvroegen of hun hulp enige
toegevoegde waarde kon bieden. In de periode van halverwege april tot eind april 2020, het
moment dat het online platform (online focusgroep) liep, was er nog weinig oog voor de
neveneffecten van de coronacrisis. In deze fase ging het vooral om hulp bieden om in de eerste
levensbehoeften te voorzien. Eenzaamheid en vervreemding van de samenleving waren nog geen
zichtbare problemen. Waar er op dat moment genoeg initiatieven waren om ervoor te zorgen dat
mensen in hun eerste levensbehoeften konden voorzien, waren er nog weinig initiatieven om de
neveneffecten van de crisis tegen te gaan. Aangezien de bereidheid om te helpen volop aanwezig
is, kan je als overheid sturen op de fronten waarop de inspanning vanuit burgers nog ontbreekt,
zoals het tegengaan van eenzaamheid.
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Deel C. Beantwoording van de onderzoeksvragen
In dit deel van het rapport geven we op systematische wijze antwoord op de gestelde
onderzoeksvragen. Daarbij zijn de uitkomsten van het theoretische en empirische onderzoek
(zoals beschreven in respectievelijk Deel A en Deel B) geïntegreerd. Daar waar nodig is een
verwijzing opgenomen naar de paragraaf waarop de uitspraken in dit hoofdstuk zijn gebaseerd.
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6

Mate van zelfredzaamheid en burgerhulp

6.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de mate waarin Nederlanders zelfredzaam zijn en hulp verlenen. Het
geeft antwoord op de onderzoeksvragen:
1a. In hoeverre zijn burgers zelfredzaam en verlenen zij burgerhulp?
1b. In welke mate en in welke situaties schiet zelfredzaamheid tekort en/of komt
hulp niet op gang of was juist contraproductief?

6.2

Mate van zelfredzaamheid en burgerhulp

6.2.1
Zelfredzaamheid bij rampen en crises
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat de meeste mensen zelfredzaam gedrag vertonen door
het in huis hebben van voorraden en hulpmaterialen, het zoeken naar informatie en evacueren
als dat nodig is (zie par. 2.2). Tijdens rampen en crises blijken burgers over het algemeen
rationeel te handelen en er doet zich tijdens crisissituaties weinig paniek voor. Met uitzondering
van rampen en crises in menigten, reageren mensen doorgaans adequaat op rampen en crises.
Wanneer een ramp of crisis zich voordoet, ontwikkelt zich naast de professionele hulpverlening
ook spontane hulpverlening vanuit burgers, groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Mensen helpen zowel zichzelf als anderen.
Vanuit de literatuur komen verder in beperkte mate voorbeelden naar voren van burgers die
inadequaat of ongewenst gedrag laten zien. In dit verband wordt wel het naar de rampplek
toekomen genoemd, het onbedoeld belasten van infrastructuur en het belemmeren van
hulpverleners.
Verschillen in mate van zelfredzaamheid
Ondanks dat Nederlanders over het algemeen zelfredzaam zijn, geldt dat niet voor iedereen. Er is
bij sommige mensen sprake van verminderde zelfredzaamheid. Er is hierin een samenhang met
het begrip kwetsbaarheid. Uit de burgerenquête blijkt echter dat niet iedere kwetsbare persoon
verminderd zelfredzaam is bij een ramp of crisis, net zo min als geldt dat niet-kwetsbaren in elke
crisissituatie volledig zelfredzaam zijn (zie paragrafen 3.1.1 en 5.3.2).
Ervaringen met crises waarbij een beroep werd gedaan op zelfredzaamheid
Afgezien van de coronapandemie die zich tijdens het onderzoek afspeelde, hebben maar weinig
Nederlanders een ramp of crisis meegemaakt. Uit de representatieve burgerenquête blijkt circa
een van de vijf Nederlanders in de afgelopen vijf jaar een situatie te hebben meegemaakt waarin
een beroep werd gedaan op de eigen zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat er naar eigen
inschatting gevaar dreigde voor de persoon zelf of voor naasten en/of bezittingen én waarin hij of
zij enige moeite en/of problemen heeft gehad met het zichzelf in veiligheid brengen (zie
paragraaf 3.1.1). De meeste gevallen hadden betrekking op de coronapandemie en de extreme
weersomstandigheden als gevolg van de hittegolf van augustus 2020. Het aantal dat een
andersoortige ramp meemaakte, is beperkt.
Nederlanders die zichzelf als kwetsbaar beschouwen, hadden vaker enige moeite en/of
problemen om zich in veiligheid te brengen. Opvallend is dat ‘getrainde’ burgers (die kennis en
vaardigheden hebben opgedaan over hoe te handelen tijdens een ramp of crisis) in het algemeen
niet per se meer zelfredzaam zijn. Een verklaring is dat ze vaker in de situatie komen waarin
gevaar dreigde voor de persoon zelf of voor naasten en/of bezittingen.
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Mate van zelfredzaamheid hangt samen met tal van factoren
De zelfredzaamheid is groter bij rampen of crises waarop men zich kan voorbereiden
(v.b. verstoring van voedselvoorziening), waar er niet op een professionele hulpverlener kan
worden gewacht (v.b. brand in een woning) en/of die in principe geen acuut karakter hebben
(v.b. overstromingen). De zelfredzaamheid is kleiner bij rampen waar het handelingsperspectief
onduidelijk is (v.b. incidenten met kernenergie) en/of die een grote schaal hebben
(v.b. luchtvaartincidenten, instorten van grote gebouwen of constructies).
6.2.2
Burgerhulp bij rampen en crises
Uit de literatuurstudie blijkt dat bij rampen en crises burgerhulp in veel gevallen spontaan op
gang komt. Hierbij gaat het om activiteiten als het zoeken, redden, opvangen, troosten en
verzorgen van slachtoffers, het ondersteunen van hulpverleners, het vervoeren van mensen van
en naar de rampplek, het aanbieden van opvang, het vervoeren, distribueren, uitdelen en/of
toesturen van goederen, het repareren van spullen, het helpen bij bergingsoperaties, het doneren
van geld en bloed, het delen van kennis over de crisissituatie op sociale media en websites en het
zorgdragen voor elkaars huisdieren. Deze hulpverlening is met name van belang in de fase dat de
professionele hulpverlening nog op gang moet komen en er sprake is van slachtoffers. Uit de
analyse van 36 verschillende rampen en crisissituaties, voornamelijk flitsrampen, kwamen geen
situaties naar voren waarin er geen hulp werd verleend. Uit voorbeelden en statistieken van
mensen die zichzelf en anderen helpen tijdens rampen en crises is te concluderen dat burgers
zich relatief zeer goed kunnen redden door zichzelf en anderen te helpen (zie par. 2.2).
Bereidheid hulp te verlenen is groot onder burgers
Mensen hebben een sterke wil om anderen te helpen in geval van een ramp of crisis, ook nadat
professionele hulpverlening ter plaatse is. Uit de enquête onder de Nederlandse bevolking blijkt
dat vrijwel niemand zegt dat het niet in zijn/haar karakter zit of dat er anderszins geen
bereidheid is om anderen te helpen (zie par. 5.3.1). Wel is er een groep van circa 15 procent die
aangeeft niet te kunnen helpen vanwege leeftijd, gezondheid en dergelijke. Deze groep bestaat
voor twee derde uit personen die zichzelf als kwetsbaar beschouwen; oftewel burgers die in geval
van een ramp of crisis mogelijk minder zelfredzaam zijn. Via de burgerenquête is geen zicht
verkregen op daadwerkelijke hulpverlening van burgers tijdens rampen en crises in het
algemeen. Wel is er een patroon zichtbaar dat de potentie voor het verlenen van hulp onder
getrainde burgers groter is. Naast de persoonlijke gesteldheid is dat een tweede element van het
vermogen om te kunnen helpen. Hier is nog winst te behalen. Minder dan de helft van de
Nederlanders heeft door middel van opleidingen, trainingen, of hun beroep kennis en
vaardigheden opgedaan over hoe te handelen tijdens een ramp of crisis.
Ervaringen van professionals met burgerhulpverleners
De ervaringen van professionals met burgerhulpverleners zijn over het algemeen positief.
Betrokkenen weten zich volgens hen in veiligheid te brengen, al dan niet met hulp van anderen.
Zeker waar het gaat om kleinere, veel voorkomende incidenten zoals branden in woningen en
wooncomplexen. Uit de literatuurstudie bleek dat er maar weinig voorbeelden zijn van dat er zich
tijdens crisissituaties paniek voordoet (zie par. 2.2). Vaak houden mensen het hoofd koel en
handelen zij rationeel. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin in een menigte een deel van de
mensen geen uitweg meer ziet en in paniek raakt (zoals bij de Love Parade in Duisburg in 2010).
Bij het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen in 2014, ontstond er nauwelijks angst of
paniek onder de aanwezigen die in het directe pad van de monstertruck stonden; er was eerder
sprake was van rationeel handelen. Mensen gingen van het gevaar weg en de mensen die wel naar
het gevaar toegingen, deden dit om te helpen.
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Kader: Zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens de coronacrisis
De coronacrisis heeft laten zien dat een groot deel van de burgers goed in staat is om zelfredzaam te zijn.
Tijdens het begin van de crisis gebeurde dit vooral door afstand van elkaar te houden en zich aan andere
gedragsregels te houden. Het inslaan van extra levensmiddelen (en met name toiletpapier) is te zien als een
vorm van doorgeslagen zelfredzaamheid die negatief uitpakt voor anderen. Doordat de situatie onzeker
was, voelde dit voor burgers als het enige wat ze konden doen om zichzelf en hun directe omgeving zo veilig
mogelijk te houden. Tijdens de eerste piek van de coronacrisis hebben zeven van de tien Nederlanders hulp
verleend aan anderen, zo blijkt uit de burgerenquête die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd. Dat
het aanbieden van hulp direct op gang kwam, blijkt uit het aantal meldingen en oproepen via sociale media
die direct online kwamen, op het moment dat het aantal geregistreerde coronagevallen in Nederland
toenam (zie media-analyse in par. 5.2.1). Er is in korte tijd veel hulp aangeboden en er zijn veel initiatieven
opgestart om deze hulp in goede banen te leiden. Het ging met name om:
1.

aanbod van allerlei vormen van individuele hulp gericht op kwetsbare groepen;

2.

aanbod van allerlei vormen van hulp door instanties;

3.

het starten van initiatieven om hulpaanbod en aanvraag op elkaar af te stemmen;

4.

aansporen om lokale ondernemingen financieel te ondersteunen, met name voor zzp’ers en de horeca.

Uit de enquête (zie par. 5.3.1) komen vergelijkbare verleende hulp naar voren. Het meest genoemd zijn:
1.

bij kwetsbare personen checken/vragen of alles goed gaat;

2.

het steunen van lokale ondernemers;

3.

een kaart naar iemand sturen;

4.

boodschappen doen.

Dit zijn vormen van hulp waarvoor geen kennis of vaardigheden nodig zijn en die qua belasting niet zwaar
ingrijpen op de hulpverlener. Het sluit ten dele aan op de aangeboden hulp. Er zijn geen aanwijzingen dat er
een enorme gemiste potentie is bij de groep die geen hulp heeft verleend. Het heeft vooral met de wil te
maken. Niettemin is er een groep burgers die niet wist wat ze kon doen, maar wel graag had geweten wat ze
had kunnen doen. Na verloop van tijd is de verleende hulp minder geworden, men is anderen gaan helpen of
de hulp is op een andere manier veranderd (zie par. 5.3.1).
Een op de tien Nederlanders heeft tijdens de coronacrisis hulp gekregen van anderen. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat onduidelijk is in hoeverre deze hulp een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de
zelfredzaamheid van de ontvangende partij. Het gaat immers naast het geven van aandacht en zorg aan
kwetsbare personen, bijvoorbeeld ook om het sturen van een kaart en het doen van boodschappen. Hoe goed
bedoeld en welkom dit ook is, het is van een andere orde dan het verlenen van fysieke hulp bij een acute en
hevige ramp waarbij mensenlevens in gevaar zijn. Uit dit verschil blijkt hoe breed en divers het begrip
zelfredzaamheid is op te vatten.
Van de kwetsbare Nederlanders heeft een groter aandeel hulp ontvangen tijdens de coronacrisis dan nietkwetsbaren. Ook is de aard van de hulp anders en bij kwetsbaren meer gericht op welbevinden, dagelijkse
ondersteuning en verzorging. De effecten van de coronacrisis zijn echter voor iedereen voelbaar; ook voor
gezinnen, studenten, ondernemers, zorgprofessionals, thuiswerkers et cetera. Ook onder de zogenaamde
‘niet-kwetsbaren’ heeft een niet onaanzienlijke groep hulp ontvangen. Zij worden bijvoorbeeld geholpen
met boodschappen, oppas voor de kinderen, verzorgen van huisdieren, financiële steun,
beschermingsmiddelen en tijdelijke woonruimte. Niettemin hadden kwetsbare burgers aan het begin van de
crisis meer dan anderen het gevoel dat ze op zichzelf waren aangewezen en dus risico’s moesten nemen om
te blijven functioneren.
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6.3

Tekortschietende zelfredzaamheid en ineffectieve hulp

Tekortschietende zelfredzaamheid bij rampen en crises
De meeste mensen ondernemen van tevoren relatief weinig acties om zichzelf te kunnen redden
tijdens rampen en crises en zijn vaak ook niet goed op de hoogte welke risico’s in hun omgeving
spelen. Dit neemt niet weg dat de meeste mensen zichzelf en anderen goed weten te redden als de
nood aan de man is (zie par. 2.2).
Hoewel mensen over het algemeen zelfredzaam zijn, geldt dit niet voor iedereen. Er is bij
sommige mensen sprake van verminderde zelfredzaamheid, door psychische en/of lichamelijke
belemmeringen en/of door ouderdom.
Professionals zijn zich ervan bewust dat er bij elk incident sprake kan zijn van verminderd
zelfredzame personen, die extra ondersteuning nodig hebben. Het gevoel bestaat dat dit een
groter probleem wordt, doordat ouderen en personen met psychische en/of lichamelijke
problemen steeds meer thuis (blijven) wonen en niet in speciale verzorgingstehuizen of opvang
zijn gehuisvest (zie par. 4.1.2).

Niet effectief of ongewenst zelfredzaam gedrag
Verder is het denkbaar dat acties van burgers tijdens rampen en crises niet efficiënt of zelfs
ongewenst kunnen zijn. Professionals ervaren echter in de praktijk nauwelijks ‘averechtse
effecten’ van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld doordat mensen verkeerd handelen en zich zo juist
in onveilige situaties brengen (zie par. 4.3.1).
Vanuit de literatuur zijn maar weinig voorbeelden bekend dat burgers ongewenst gedrag
vertonen in relatie tot hun eigen zelfredzaamheid. Er worden voorbeelden genoemd dat mensen
naar het gevaar toe bewegen. De bronnen geven echter geen uitsluitsel of dit is vanwege
onduidelijkheid bij burgers over wat ze moeten doen, of dat het voortkomt uit de wens om ter
plaatse hulp te bieden of dat het wellicht vanuit nieuwsgierigheid of sensatiezucht gebeurt.
Een ander voorbeeld vanuit de (internationale) literatuur is dat bij evacuaties vanuit het
rampgebied een massaliteit aan mensen en een diversiteit aan gedragingen voorkomt, waardoor
de evacuatie minder efficiënt verloopt en tevens de infrastructuur en de hulpverleners worden
belemmerd. Een laatste en recent voorbeeld is wanneer zelfredzaamheid ontaardt in hamsteren,
wat zich lokaal tijdens het begin van de coronacrisis voordeed.

Ineffectieve of contraproductieve burgerhulp bij rampen en crises
Redenen waarom burgerhulp ineffectief kan zijn
Uit casestudies van rampen en crises blijkt dat hulp door burgers op een inefficiënte en
ineffectieve manier kan worden geboden. Een terugkerend probleem is dat er in die situaties te
veel hulp is en/of de verkeerde soort hulp. Er kan op vier manieren sprake zijn van een mismatch:
• Teveel aan (ongetrainde) mensen. Veel mensen willen helpen bij een ramp of crisis. Een grote
toestroom aan helpers zorgt niet alleen voor communicatie- en coördinatieproblemen om
deze toestroom te hanteren, maar kan ook de professionele hulpverlening in de weg gaan
staan en contraproductief werken. Spontaan hulpverlenende burgers missen doorgaans de
materialen en het technisch begrip dat nodig is om mensen te helpen. Dit kan ervoor zorgen
dat zij de verkeerde hulp geven. Ook komen spontaan hulpverlenende burgers vaak zonder
eten, drinken en onderdak om te helpen, wat weer op de middelen drukt die voor slachtoffers
zijn bedoeld.
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•

•

•

Teveel aan goederen. Naast mensen is er tijdens en na rampen en crises veelal een overschot
aan goederen, bijvoorbeeld door ongevraagde donaties. Daarmee kunnen de infrastructuren
voor transport en communicatie overbelast worden en wordt er geld en tijd verspild aan de
coördinatie.
Inefficiënte hulp door bedrijven en organisaties. Zo is er overlap in de aangeboden hulp en is
er hulp die door niemand gegeven wordt. Verder zijn er organisaties die bureaucratisch
werken, waardoor hulp traag of helemaal niet op gang komt. Het omgekeerde kan ook
voorkomen. Bedrijven die (te) snel willen helpen, kunnen gehinderd worden door regels.
Samenkomst aangeboden hulp. Het gevaar dat zowel hulpverleners, vrijwillige burgers,
mensen uit bedrijven en maatschappelijke organisaties, aangeboden goederen en diensten
tegelijkertijd bij elkaar komen. Dit kan voor chaos in de communicatie en coördinatie zorgen,
zeker als er niemand is die dit in goede banen zou kunnen leiden (wat meestal het geval is)
en/of als er verwarring is over wie hiervoor verantwoordelijk zou moeten zijn.

Ineffectieve hulp in de praktijk
Een recent voorbeeld uit de Nederlandse praktijk is de massale toestroom van vrijwillige burgers
en organisaties om te helpen met het redden van besmeurde zwanen bij een incident met
stookolie in de Rotterdamse haven in 2018. Er zijn veel zwanen gered met name door
(semi-)professionele hulp van dierenambulances. De toegestroomde hulp was echter zo groot dat
dit leidde tot een teveel aan ongetrainde mensen. Het lukte onvoldoende om de inzet van burgers
te coördineren of af te remmen en er was onvoldoende afstemming tussen organisaties die
kwamen helpen.
Mismatch in burgerhulp tijdens de coronacrisis
Een op de tien Nederlanders heeft tijdens de coronacrisis hulp gekregen van anderen. Voor de meeste van
hen was de ontvangen hulp voldoende. In totaal heeft drie procent van de Nederlanders geen of
onvoldoende hulp ontvangen tijdens de coronacrisis terwijl die behoefte er wel was. Dat is een relatief klein
deel van de bevolking, maar het gaat om een derde van alle Nederlanders die hulp hebben ontvangen of daar
behoefte aan hadden. Zij hebben de volgende problemen ervaren:
•

zorg en ondersteuning kwamen te laat of waren onvoldoende;

•

gebrek aan sociale contacten leidt tot psychische problemen welke niet zichtbaar zijn;

•

geen/onvoldoende financiële compensatie voor ondernemers als gevolg van uitval personeel en dichte
scholen (kinderen thuis);

•

zorg/overheid waren onvoldoende voorbereid op de gevolgen van de coronapandemie.

Hoewel er voldoende Nederlanders waren die wilden helpen, was er toch sprake van een bepaalde
(kwalitatieve) mismatch tussen aanbod van en vraag naar hulpverlening. Dat lag voor een deel in de
weerbarstigheid van het opzetten van een passende coördinatie. Het blijkt dat opgerichte hulpgroepen wel
veel aanbieden, maar dat lang niet alle geboden hulp is afgenomen. Uit de focusgroep komt verder naar
voren dat er een mismatch was in de timing van de hulpverlening in de coronacrisis.
De eerste periode van de coronacrisis stond voor veel mensen in het teken van het beschermen van zichzelf
en de directe omgeving. Op het moment dat hulp bieden aan de orde kwam, zorgde de beperkte mate van
contact door het beleid van social distancing ervoor dat de hulp niet altijd snel kon worden geboden. Aan de
ene kant wilde men zoveel mogelijk helpen, maar aan de andere kant wilde men zich ook zo goed mogelijk
aan de maatregelen houden. Dit dilemma zorgde ervoor dat het voor burgers onduidelijk was wat wel kon en
wat niet. Op het moment dat de ‘spelregels’ verduidelijkt werden, kwamen de initiatieven sneller op gang.
Zo keken burgers in hun directe woonomgeving extra om naar mensen van wie ze dachten dat ze hulp
konden gebruiken en ontstonden er al snel groepen op social media waar men hulp kon aanbieden. Deze
initiatieven ontstonden vaak spontaan vanuit de burgers.
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7

Bevordering zelfredzaamheid en burgerhulp

7.1

Inleiding

Uit de literatuur blijkt dat het bevorderen van zelfredzaamheid en hulpverlening vanuit burgers,
in het geval van een ramp of crisis vele vormen kan aannemen. De rol die de overheid kan kiezen,
hangt niet alleen samen met de aard en urgentie van de crisissituatie, maar ook met de aard van
het burgerinitiatief. De overheid gaat in de rampenbestrijding en crisisbeheersing uit van
medeverantwoordelijkheid van de samenleving in de vorm van (zelf)redzaamheid. In essentie
houdt bevorderen daarom in dat de overheid aansluit bij de al spontaan bestaande
zelfredzaamheid en burgerhulp, in plaats van deze in de weg te gaan staan en/of nieuwe
maatregelen te bedenken (zie par. 2.3).
Dit hoofdstuk gaat in op de condities en de wijzen waarop burgerhulp en zelfredzaamheid in het
geval van een ramp of crisis door de overheid effectief en tijdig gefaciliteerd en bevorderd
kunnen worden. Het geeft antwoord op de onderzoeksvraag:
Onder welke condities en op welke wijze kan de zelfredzaamheid en de hulpverlening door burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van een ramp of crisis door de overheid effectief
en tijdig worden gefaciliteerd en bevorderd?
Deze vormen van stimuleren en faciliteren en de effectiviteit ervan komen in dit hoofdstuk aan
de orde. Aan de andere kant zijn er ook situaties waarin zelfredzaamheid en burgerhulp
ineffectief, ongewenst, of zelfs onwettig is. In die gevallen ligt afremmen meer voor de hand. Het
tegengaan van die ongewenste effecten wordt in hoofdstuk 8 behandeld.

7.2

Stimulerende en faciliterende rol van de overheid

Uit de literatuurstudie blijkt dat de overheid zowel voorafgaande als tijdens rampen en crises kan
bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers door hen bijvoorbeeld te stimuleren om voorraden
en hulpmaterialen in huis te hebben, meer te informeren over welke rampen en crises zouden
kunnen ontstaan en wat ze moeten doen wanneer deze inderdaad ontstaan.
Voor burgerhulp kan de overheid de spontane activiteiten door individuen en groepen faciliteren
of, wanneer dat aan de orde is, deze stimuleren of juist afremmen. De ondersteuning die door de
overheid geboden kan worden, is uiteraard afhankelijk van de aard van de ramp. Een flitsramp
waarbij slachtoffers vallen en de tijdsdruk hoog is, vraagt om andere vormen van ondersteuning
dan een langer lopende crisis waarin een meer structurele aanpak op zijn plaats is (zie par. 2.3).
Hieronder worden de mogelijke interventies beschreven aan de hand van de verschillende fasen
van een ramp of crisis.
7.2.1
Preventieve bevordering
Een deel van de facilitering en stimulering is preventief. Vanuit de literatuur en ook op basis van
de interviews met professionals gebeurt dat in de praktijk op meerdere manieren, die zijn onder
te verdelen in: (1) voorlichting en informatie, (2) versterken van sociale netwerken en (3) door
het houden van oefeningen en trainingen. De gedachte hierbij is dat door burgers goed voor te
bereiden, de kans wordt vergroot dat ze weten hoe adequaat te handelen wanneer een ramp of
crisis zich voordoet.
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Voorlichting en informatie
Instructies en informatiecampagnes worden gezien als een belangrijke manier om burgerhulp en
zelfredzaamheid te stimuleren. In de praktijk richt deze voorlichting zich vooral op het
bevorderen van zelfredzaamheid. In deze voorlichting wordt ingezet op specifieke doelgroepen
en specifieke thema’s. Bij deze thema’s wordt rekening gehouden met de kans dat deze
voorkomen en het effect dat deze incidenten op inwoners kunnen hebben. Ook wordt ingespeeld
op de actualiteit: wanneer een incident zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen, wordt
voorlichting gegeven. Bij de literatuurstudie zijn overigens weinig onderzoeken gevonden die de
relatie konden onderbouwen tussen preventieve inzet door de overheid en zelfredzaam gedrag
van burgers tijdens rampen en crises.
Trainingen en oefeningen met burgers
Een andere manier die overheden toepassen met het oog op stimulering van zelfredzaamheid en
hulpverlening vanuit burgers, is het geven van trainingen en oefeningen. Het achterliggende idee
hierbij is dat het bezitten van kennis en vaardigheden om te kunnen helpen, een stimulans zijn
voor het daadwerkelijk helpen in noodsituaties.
In de praktijk is er zowel aandacht voor trainingen als oefeningen met burgers, waarbij het
accent op oefeningen ligt. Het verschil tussen oefenen en trainen is dat oefeningen vaak eenmalig
van aard zijn en de burgers die deelnemen aan oefeningen niet worden ingezet of opgeroepen als
vrijwilliger bij een ramp of crisis. Belangrijke redenen waarom in de praktijk de nadruk niet op
trainen ligt, is dat dit veel investering van zowel de overheid (veiligheidsregio) als de burgers zelf
vraagt. Ook is het onduidelijk hoe vaak deze vrijwilligers daadwerkelijk kunnen worden ingezet
en hoeveel er dan komen helpen. Een praktijkvoorbeeld waarbij vrijwilligers wel opgeleid en
getraind worden, is ‘Bewonershulpverlening’ (BHV) in wooncomplexen. Dit zijn complexen waar
ouderen wonen zonder de faciliteiten die normaal in een verzorgtehuis aanwezig zijn. Deze
‘BHV’ers’ hebben een rol tijdens een incident, maar ook een preventieve functie: ze signaleren
mogelijk (brand)gevaarlijke situaties in het gebouw.
Uit de burgerenquête blijkt een verband tussen het volgen van opleidingen of trainingen en de
bereidheid te helpen bij rampen en crises. Getrainde vrijwilligers zijn meer bereid om te helpen
en blijven vaker helpen; ook wanneer de professionele hulpverlening inmiddels ter plekke is. Ook
geven burgers zelf aan dat het bezitten van kennis en vaardigheden hoe ze kunnen helpen de
belangrijkste voorwaarde voor hen is om te helpen. Toch is de richting van dit verband
onduidelijk. Het kan zijn dat personen door het volgen van trainingen meer zelfvertrouwen
hebben, maar het kan ook zijn dat personen die al interesse hebben in hulpverlening daarvoor
een training gaan volgen.
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Versterken van onderlinge contacten en sociale netwerken
De overheid kan als voorbereiding op crisissituaties ook inzetten op het versterken van
onderlinge contacten tussen burgers. Het idee hierachter is dat een sterkere sociale structuur
ervoor zorgt dat burgerhulp eerder op gang komt en/of beter verloopt. Daarnaast bestaat het idee
dat het risico op een ramp of crisis kleiner is wanneer mensen meer naar elkaar omkijken (zie
par. 2.3.1). Ook in de interviews met professionals wordt onderkend dat de sociale cohesie in de
buurt of wijk medebepalend is voor het op gang komen van burgerhulp. In hechtere buurten of
wijken zullen mensen eerder geneigd zijn te helpen en voor elkaar klaar te staan en de
hulpdiensten te ondersteunen. Betrokkenen bij hulpdiensten geven ook aan dat het beïnvloeden
van de sociale cohesie niet eenvoudig is en dat het ook niet hun primaire taak is. Zij zien hierin
meer een rol voor gemeenten en maatschappelijke instanties.
Bij het versterken van de onderlinge contacten valt verder nog te denken aan het ondersteunen
en/of opzetten van vrijwilligersnetwerken. Een voorbeeld vanuit de praktijk is het initiatief van
buurtvaders en –moeders die toezicht houden en mensen aanspreken op ongewenst gedrag. Een
ander voorbeeld is het opzetten van een buddysysteem, waarbij kwetsbare personen worden
gekoppeld aan een vrijwilliger die hen informeert en helpt tijdens een crisis of ramp.
7.2.2
Bevordering en facilitering tijdens incidenten
Tijdens een ramp of crisis wordt de wijze van overheidsoptreden gericht op zelfredzaamheid en
burgerhulp behalve door het gedrag van burgers, in sterke mate bepaald door de aard van de
ramp of crisis zelf. Een onverwachte en heftige ramp met slachtoffers vraagt bijvoorbeeld iets
anders van de wijze waarop de overheid burgers tegemoet treedt dan de uitval van
nutsvoorzieningen of een pandemie. De mogelijkheden en omstandigheden voor burgers om
hulp te bieden, zijn per ramptype ook verschillend (zie par. 2.3.2).
Gegeven deze diversiteit van mogelijke noodsituaties waarbij burgers al dan niet hulp kunnen
verlenen, zijn meerdere manieren voor het bevorderen van zelfredzaamheid en burgerhulp
denkbaar. Vanuit de literatuurstudie en de interviews komen de volgende manieren van het
stimuleren of faciliteren van zelfredzaamheid en hulp naar voren:
1. speciale zorg voor de minder zelfredzamen;
2. faciliteren van hulpverlening vanuit burgers door regulering, coördinatie en beschikbaar
stellen van middelen;
3. stimuleren van hulp door actief burgers te benaderen en te betrekken.
Zorg voor verminderd zelfredzamen
Ondanks dat het algemene beeld is dat burgers doorgaans goed in staat zijn zichzelf in veiligheid
te brengen, verdienen personen die ‘verminderd zelfredzaam’ zijn en die extra ondersteund
moeten worden specifieke aandacht. Uit de interviews blijkt dat professionals hiermee
regelmatig te maken krijgen en dat het deel uitmaakt van het protocol. Uit de burgerenquête,
gehouden in het kader van dit onderzoek, blijkt dat twee op de tien Nederlanders zich op een
bepaalde manier (psychisch, lichamelijk en/of sociaal) kwetsbaar voelen. Dit gaat dus om een
aanzienlijke groep die mogelijk bij een ramp of crisis verminderd zelfredzaam is.
Faciliterend optreden
Faciliterend optreden kan op verschillende manieren. In de eerste plaats door het ter beschikking
stellen van middelen bij een ramp of crisis. Vanuit de internationale literatuur zijn er
voorbeelden waarbij de overheid kort na het uitbreken van de noodsituatie (medisch) materiaal
beschikbaar stelde aan burgers nabij de ramp die in meer of mindere mate geschoold zijn. Een
andere vorm van faciliteren is het coördinerend of regulerend optreden.
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Hierbij valt met name te denken aan het coördineren van de aangeboden hulp en bijvoorbeeld het
reguleren van verkeer bij evacuaties. Een Nederlands voorbeeld van een faciliterende rol was het
optreden van de veiligheidsregio Friesland ten tijde van de containercalamiteit begin 2019. Er
werd niet coördinerend of sturend opgetreden, maar bewust gekozen voor het innemen van een
faciliterende rol: te veel sturing zou ervoor zorgen dat de energie die vanuit de mensen kwam
verloren ging, wat mogelijk averechts zou werken. De initiatieven die vanuit de samenleving
ontstonden, werden ondersteund.
Stimulerend optreden door actief benaderen van burgers
Om tijdens een ramp of crisis burgerhulp en zelfredzaamheid goed te laten verlopen, is het niet
alleen van belang dat de burger goed is voorbereid en weet hoe hij of zij moet handelen. Ook de
functionarissen die een rol hebben bij de bestrijding van de ramp of crisis, dienen voorbereid te
zijn op mogelijk optreden van burgers. Op basis van de interviews met professionele
hulpverleners die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd, is er in de praktijk in beperkte
mate aandacht voor het omgaan met, c.q. bevorderen van zelfredzaamheid en burgerhulp. Er is
zelden expliciet beleid en in de interviews wordt gezegd dat het in de huidige situatie soms
persoonsafhankelijk is of burgers een rol krijgen in de hulp rond een ramp of crisis. Dat geldt in
ieder geval voor flitsrampen en andere acute dreigingen. De terughoudendheid van professionals
om burgers in te zetten, hangt mede samen met de twijfel van professionals over de
deskundigheid van burgers en ook omdat zij vrezen dat burgers ‘het misschien wel overnemen’
van de professionele hulpdiensten. Medewerkers van hulpdiensten zien wel een manier om het
gebruik van spontane hulp te vergroten, door het onderwerp een meer structurele plek te geven
binnen de crisisstructuur.
Niettemin zijn er ook praktijkvoorbeelden - zo blijkt uit de interviews – waarbij professionals
gebruik maken van de hulp van omstanders. Zeker wanneer grotere groepen mensen aanwezig
zijn, is de kans reëel dat er ook mensen zijn die over kennis of ervaring beschikken die van nut is
bij het verlenen van hulp. Het stimuleren en faciliteren bestaat hier uit het aanspreken van
burgers en ze duidelijke taken geven. Professionals maken zelf een inschatting of ze deze
personen kunnen inzetten. Dit hangt af van verschillende factoren, namelijk de aard van het
incident (in hoeverre het veilig is), welke handelingen er verricht kunnen worden, en of de
persoon naar hun idee geschikt hiervoor is. Er is echter wel een spanningsveld of burgers kunnen
worden ingezet; zeker wanneer dit tot grote risico’s of gevaarlijke situaties kan leiden.
7.2.3
Structurele aandacht
Vanuit de literatuur en interviews met professionals werkzaam in veiligheidsregio’s kwamen
aanknopingspunten naar voren om burgerhulp en zelfredzaamheid een meer structurele plek te
geven in de crisisorganisatie. Dit kan volgens hen op een aantal manieren:
• in crisisplannen zelfredzaamheid en burgerhulp opnemen;
• in opleiden, trainen en oefenen (OTO) van professionals aandacht besteden aan burgerhulp
en zelfredzaamheid;
• het aanstellen van coördinatoren die bij een ramp of crisis verantwoordelijk zijn voor
burgerhulp;
• burgers betrekken bij interventies en planvorming, zodat ze meegenomen worden bij het
proces en zelf kunnen aangeven op wat voor manieren ze kunnen en willen bijdragen.
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7.3

Bepalende factoren voor effectiviteit

Vanuit de literatuur komen tal van voorbeelden naar voren van manieren waarop de overheid in
uiteenlopende situaties zelfredzaamheid en burgerhulp kan bevorderen. Als voorbereiding op
rampen en crises worden onder meer genoemd: het verschaffen van informatie, het
ondersteunen van sociale contacten en sociale netwerken en het trainen van vrijwilligers. De
stimulerende en faciliterende acties tijdens een ramp of crisis betreffen onder meer het
regulerend optreden en het ter beschikking stellen van middelen. De wijze van optreden gericht
op zelfredzaamheid en burgerhulp tijdens een ramp of crisis wordt behalve door het gedrag van
burgers uiteraard in sterke mate bepaald door de aard van de ramp of crisis (zie par. 2.3.2). Uit de
literatuur blijkt echter ook dat de condities waaronder deze interventies effectief zijn, zelden
systematisch op casusniveau zijn onderzocht.
Wel komen vanuit de literatuur in algemene zin factoren naar voren die bepalend zijn voor de
manieren waarop de overheid hulpverlening vanuit burgers en zelfredzaamheid kan faciliteren
en bevorderen (zie par. 2.4). Dat zijn:
• psychologische factoren (met name de wil en het vermogen van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties);
• situationele factoren (aard van de ramp/crisis, gelegenheid van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties, etc.);
• het beschikbare instrumentarium (o.a. interventies ter plaatse, communicatie en juridisch
kader).
Om de effectiviteit van interventies gericht op zelfredzaamheid en burgerhulp te beoordelen, is
gekeken naar psychologische en situationele factoren en naar de mogelijkheden en beperkingen
van het juridische kader.
7.3.1
Psychologische factoren
De overheid is in het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid en burgerhulp afhankelijk
van burgers en andere partijen. Dat betekent dat psychologische factoren een rol spelen bij het
stimuleren of faciliteren van gedrag. Vanuit de literatuur komen de volgende factoren naar voren:
1. perceptie van de waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging;
2. de perceptie van de doeltreffendheid van het eigen gedrag;
3. de waargenomen zelfredzaamheid (self-efficacy);
4. het vermogen om te kunnen handelen: het ‘doenvermogen’ en emotionele reacties;
5. de acceptatie van het door de overheid aanbevolen gedrag.
In onderstaande tekst worden deze factoren uit de literatuur geïntegreerd met de uitkomsten van
het empirische onderdeel van het rapport. Wat leidt tot de volgende factoren:
De perceptie van de waarschijnlijkheid en ernst van de ramp of crisis
Wanneer burgers (en bedrijven en maatschappelijke instanties) de kans en de ernst van een ramp
of crisis hoog inschatten, zullen ze maatregelen nemen om zichzelf hiertegen te beschermen. Op
basis van wetenschappelijke literatuur en studies blijkt dat de risicoperceptie bij burgers over het
algemeen niet heel hoog is, waardoor ze niet veel maatregelen nemen om zichzelf te beschermen
tegen rampen en crises (zie par. 2.2). Uit de burgerenquête blijkt dat burgers op de vraag of ze
‘wel eens stilstaan bij rampen en crises die zich in hun omgeving kunnen voordoen’ een derde
aangeeft hierbij ‘zelden of nooit’ stil te staan.

Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen

75 van 101

Degenen die wel eens stilstaan bij mogelijke rampen en crises denken daarbij met name aan
branden in woningen, uitbraken van ziektegolven onder de bevolking en extreme
weersomstandigheden (zie Bouwmeester et al., 2021). Deze onderwerpen worden ook het meest
genoemd als de typen risico’s waarover men wel eens informatie heeft gezocht. Van de personen
die hier informatie over hebben opgezocht of ontvangen, onderneemt de meerderheid ook actie.
Waargenomen zelfredzaamheid en doeltreffendheid van het eigen gedrag
Naast de perceptie van de waarschijnlijkheid en ernst is het gevoel van bekwaam zijn, het idee
hebben te weten hoe men moet handelen, bepalend of men gaat helpen. Dit wordt in de
wetenschappelijke literatuur ook wel self-efficacy genoemd: het gevoel hebben bekwaam te zijn.
Dit beeld wordt ondersteund door de uitkomsten van de burgerenquête. Hierin is gevraagd onder
welke voorwaarden burgers bereid en/of in staat zijn om te helpen. Het blijkt dat in de fase van
een ramp of crisis waarin de professionele hulpverlening nog niet ter plekke is, kennis over hoe
men iemand moet helpen, de belangrijkste voorwaarde is om anderen te helpen. Personen die
vanuit hun werk, opleiding of door training relevante kennis en ervaring hebben, zijn meer
geneigd hulp te blijven verlenen als de professionele hulpverlening arriveert (zie par. 3.1.2).
Het vermogen om te kunnen handelen
Naast het ‘denkvermogen’ is het ‘doenvermogen’ ook van belang (WRR, 2017; Bakker, 2008). Dit
doenvermogen heeft onder andere betrekking op het hoofd koel houden en niet in paniek raken.
Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit de ervaringen van de geïnterviewde professionals
blijkt dat mensen over het algemeen het hoofd koel houden en rationeel handelen. Dit gebeurt
zowel bij kleinere incidenten, als grotere, chaotische situaties, zoals het incident met de
monstertruck in Haaksbergen. De geïnterviewde professionals betrokken bij dit incident zagen
vooral omstanders die rationeel gedrag vertoonden en anderen hielpen; er was hier geen sprake
van paniek.
De acceptatie van het aanbevolen gedrag
Een andere belangrijke voorwaarde voor facilitering en bevordering van zelfredzaamheid en
burgerhulp is dat burgers en instanties de faciliterende rol en maatregelen van de overheid
accepteren. Uit de literatuurstudie komen enkele elementen naar voren die aan deze acceptatie
kunnen bijdragen: (1) burgers niet aanspreken op hun verantwoordelijkheid, ethische plicht of
moreel, maar de nadruk leggen op het ‘kunnen’, (2) burgers het gevoel geven controle te hebben
en meer te kunnen dan men denkt, (3) communiceren in termen van ‘zorg’ en het bieden van een
keuze om die te verlenen, (4) duidelijk maken dat het verzoek tot meer (zelf)redzaamheid geen
gevolg is van bezuinigingen of efficiëntieslagen en (5) benadrukken dat het niet de bedoeling is
dat burgers in permanente staat van waakzaamheid moeten zijn.
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7.3.2
Situationele factoren
Naast psychologische factoren spelen ook situationele factoren een rol. Deze zijn:
1. de aard van de ramp of crisis;
2. de ernst van de situatie;
3. de afwezigheid van professionele hulpverlening;
4. de invloed van (sociale) media.
Aard van de ramp of crisis
Het soort crisis is bepalend in hoeverre burgerhulp een meerwaarde heeft en een aanvulling kan
zijn op de professionele hulpverlening en in hoeverre mensen zichzelf in veiligheid kunnen
brengen. Er kan een grove tweedeling worden gemaakt naar typen crises.
Aan de ene kant zijn er de flitscalamiteiten, aan de andere kant zijn er de sluimerende of langer
lopende crises zonder acuut karakter.
Bij een flitscalamiteit doet een crisis of ramp zich onverwacht en acuut voor. Hierdoor is er weinig
tijd om mensen te informeren en moeten mensen acuut handelen om zichzelf in veiligheid te
brengen. Hierdoor worden omstanders en betrokkenen gedwongen om direct in actie te komen.
De hulp van betrokkenen kan hierbij cruciaal zijn, zeker als de professionele hulpverlening nog
niet ter plekke is. Echter blijkt in de praktijk dat als de professionele hulp ter plekke is, de
omstanders vaak weg worden gestuurd of opzij worden gezet, ook omdat een flitscalamiteit vaak
gevaarlijke situaties voor burgers met zich meebrengt.
Langlopende, sluimerende crises zoals bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis en corona. Ook zijn er
crises die een langere aanlooptijd hebben, zoals overstromingen. Deze zijn, volgens professionals
uit de praktijk, meer geschikt om burgers in te zetten. Burgers kunnen bij deze vormen van crises
meer een rol vervullen die ondersteunend is aan de professionele hulpverlening. Wanneer een
incident langer duurt, kunnen er ook capaciteitstekorten zijn bij de professionele hulpverlening
waar burgers op in kunnen spelen. Uit enquêtes blijkt dat burgers verwachten het meest
zelfredzaam te kunnen zijn bij rampen en crises waar men zich op kan voorbereiden en die geen
acuut karakter hebben. Zo is bijvoorbeeld het aandacht geven aan kwetsbaren ten tijde van de
coronacrisis voor velen meer voor de hand liggend dan het verlenen van hulp aan slachtoffers bij
een ramp.
Ernst van de situatie
Uit de in het kader van dit onderzoek bestudeerde literatuur blijkt dat veel mensen van nature
geneigd zijn hulp te bieden (zie par. 2.4.1). Uit de literatuur komen maar nauwelijks voorbeelden
naar voren waarbij de spontane hulp niet op gang komt. De ernst van de situatie kan ertoe leiden
dat burgers zich (nog meer) geroepen voelen hulp te verlenen. Hoe duidelijker de ernst van de
situatie, hoe meer personen zich geroepen voelen tot het verlenen van hulp.
De aanwezigheid van slachtoffers is een aspect dat de ernst van de situatie kan versterken,
waardoor de hulp op gang komt. Dit kunnen menselijke slachtoffers zijn, maar ook dieren zoals
blijkt uit het incident met de olietanker Bow Jubail in de haven van Rotterdam (2018), dat veel
hulpverlenende burgers en organisaties op de been bracht. Verder kan de binding met een
bepaald gebied de perceptie van de ernst van een noodsituatie versterken. Dit bleek toen MSC Zoe
een flink deel van zijn lading verloor in het Waddengebied (2019). Dit leidde tot veel spontaan
aangeboden hulp bij het opruimen van de rommel (zie par. 4.3.2).
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De ernst van de situatie kan ook averechts werken. Een ramp of crisis kan hierdoor te risicovol
zijn voor niet-professionals om hulp te verlenen. Deze risico’s kunnen zich bevinden op
lichamelijk vlak, maar ook psychisch. Burgers kunnen in situaties terechtkomen waar ze
mogelijk moeilijk mee om kunnen gaan.
Afwezigheid van professionele hulpverlening
Wanneer men genoodzaakt is zelfredzaam te zijn of hulp te verlenen doordat de professionele
hulpverlening (nog) niet aanwezig is, komt deze hulp op gang en vertonen mensen zelfredzaam
gedrag. Een praktijkvoorbeeld dat dit ondersteunt, is het incident met de monstertruck in
Haaksbergen. Bij het evenement was weinig professionele hulp aanwezig. Toen het incident zich
voordeed, verleenden omstanders de eerste hulp.
Een andere reden waardoor men zich genoodzaakt kan voelen om hulp te verlenen, is het idee dat
de professionele hulpverlening en de overheid het zelf niet aankunnen en dus hulp nodig hebben
vanuit de samenleving. Het incident met de olietanker Bow Jubail en de containercalamiteit zijn
beide voorbeelden waar dit aspect een rol speelde.
Aandacht via (sociale) media
Wanneer de media inspringen op een incident kan dit leiden tot een impuls van burgerhulp. Wat
vaak ook het geval is, is dat burgers zelf sociale media inzetten om anderen op te roepen tot hulp.
Bij het incident met Bow Jubail en de containercalamiteit op de Waddeneilanden speelden sociale
media een belangrijke rol in de mate van burgerhulp. Via sociale media werd de boodschap breed
verspreid en opgepikt. De verwachting van de professionals uit het veld is dat sociale media
steeds meer een rol gaan spelen bij incidenten en dat hierdoor de toestroom van hulp vanuit
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties groter wordt.
7.3.3
Juridisch kader voor burgerhulp
De facilitering en stimulering van burgerhulp en zelfredzaamheid door de overheid is afhankelijk
van het juridische kader waarbinnen de overheid en ook burgers kunnen opereren/handelen.
Een veelgehoorde vrees van de hulpverlenende diensten wanneer zij helpende burgers
ondersteunen, betreft de aansprakelijkheid van de acties van de helpende burger (zie par. 2.4.3).
Het juridisch kader voor burgers in relatie tot burgerhulp bestaat onder meer uit het volgende:
• een in het Wetboek van Strafrecht opgenomen verplichting onder bepaalde voorwaarden
anderen te helpen. Deze geldt alleen wanneer een ander zich in onmiddellijk levensgevaar
bevindt en de burger zelf geen gevaar loopt. Bij de meeste rampen en crises zijn burgers dus
niet verplicht te helpen;
• als de burger spontaan bijspringt zonder gevraagd te zijn door een overheid of dienst, dan
wordt hij/zij alleen aansprakelijk gehouden voor de gevolgen wanneer hij of zij tekortschiet
ten opzichte van wat je redelijkerwijs mag verwachten onder de omstandigheden;
• in situaties van rampen en crises waarbij de burger met de beste intenties doet wat hij of zij
kan, zal het niet snel tot vervolging komen. De eventueel veroorzaakte schade als gevolg van
het handelen van een spontaan helpende burger is gedekt door de verzekering van de
helpende burger;
• er is enige onduidelijkheid over de juridische positie van burgers die door de overheid
gevraagd zijn om te helpen. Wanneer burgers zelf (het idee hebben) voor de schade moeten
opdraaien terwijl de overheid hen vraagt te helpen, zullen ze minder snel bereid zijn dit te
doen.
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Het juridisch kader voor professionele hulpdiensten en de overheid in relatie tot burgerhulp
bestaat onder meer uit het volgende (zie par. 2.4.3):
• overheden en professionele hulpdiensten kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer zij
onverantwoord burgers inzetten voor werkzaamheden die zij niet kunnen uitvoeren of er
geen voorzorgsmaatregelen voor nemen;
• bij de inzet van vrijwilligers dienen hulpdiensten zich te houden aan richtlijnen en
protocollen. Er wordt in de rechtspraak rekening gehouden met wat van een redelijk
handelend persoon mag worden verwacht. Een burger kan, ondanks dat hij of zij gevraagd is
om te helpen, ook aansprakelijk worden gehouden wanneer hij of zij onzorgvuldig gehandeld
heeft;
• wanneer de burger zorgvuldig gehandeld heeft, is degene die hem of haar gevraagd heeft
(diensten, overheid, gemeente, veiligheidsregio) aansprakelijk. Bij vrijwilligers is de
organisatie bij wie ze zich aangesloten hebben verantwoordelijk.
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8

Voorkomen van ongewenste effecten

Dit hoofdstuk gaat in op de situaties waarin zelfredzaamheid en burgerhulp verkeerd uitpakken
en de wijze waarop ongewenste of averechtse neveneffecten zijn te voorkomen. In dit hoofdstuk
wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag:
Hoe kan worden voorkomen dat zelfredzaamheid en hulpverlening door burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties bij een ramp of crises leidt tot (te grote) ongewenste of zelfs averechtse
neveneffecten in het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding en/of in andere domeinen?

8.1

Ongewenste vormen van zelfredzaam gedrag in de praktijk

Het is denkbaar dat zelfredzaam of hulpverlenend gedrag inefficiënt is en/of leidt tot ongewenste
neveneffecten. In die gevallen zou er aanleiding kunnen zijn om het zelfredzame gedrag of de
spontaan aangeboden hulp af te remmen.
Weinig voorbeelden van averechts zelfredzaam gedrag
Er zijn vanuit de literatuur weinig voorbeelden van zelfredzaam gedrag dat averechtse effecten
veroorzaakt door verkeerd handelen. Ook de geïnterviewden die in de praktijk werkzaam zijn,
hebben hiervan weinig duidelijke voorbeelden. Voor zover er al sprake is van tekortschietende
zelfredzaamheid heeft deze zelden te maken met intentioneel gedrag. Wel zien we zelfredzaam
gedrag waarbij men anderen benadeelt of schaadt. Een voorbeeld hiervan is hamsteren, waardoor
juist schaarste ontstaat. Een ander voorbeeld is dat burgers soms vanuit onwetendheid,
nieuwsgierigheid of wellicht om te helpen naar het gevaar toe gaan en zichzelf zo in gevaar
brengen en/of de hulpverlening hinderen. In de praktijk komt dit echter weinig voor.
Ook averechtse burgerhulp komt weinig voor
Ook bij burgerhulp zijn er weinig voorbeelden waarbij van ongewenst gedrag of
contraproductieve effecten sprake is. Uit tal van casestudies van rampen en crises blijkt dat deze
hulp meestal duidelijke meerwaarde heeft, maar soms ook op een inefficiënte en/of ineffectieve
manier wordt geboden. Als er iets misgaat, komt dat vaak doordat er te veel hulp wordt geboden.
Door een overschot aan geleverde goederen en een te groot aantal (ongetrainde) burgers en
vrijwilligers kan een chaos worden veroorzaakt. Verder zijn er voorbeelden van het bieden van
hulp die niet aansluit bij de behoefte (zie par. 2.3.3 en par. 5.3).
Niettemin zijn er enkele voorbeelden te identificeren met een andere oorzaak van averechtse
hulpverlening. Zo kan het voorkomen dat vrijwilligers tijdens een zoekactie naar een vermist
persoon mogelijk een plaats delict verstoren. Het incident met MSC Zoe die begin 2019 een deel
van de lading verloor, toonde enerzijds aan dat burgerhulp zeer succesvol kan verlopen, maar
anderzijds dat er ook wel iets misging. Zo betraden burgers tijdens het opruimen van de inhoud
van overboord geslagen containers ook kwetsbare kwelders langs de Waddenzeekust. Verder was
er bij deze calamiteit, enige tijd sprake van een mogelijk risico van de aanwezigheid van
containers met giftige stoffen. Later liepen vrijwilligers risico’s vanwege een storm. Een klein
deel van de personen die op de calamiteit afkwam, vertoonde ‘antisociaal gedrag’ door te jutten
op de kwelders of door op plekken te komen waar men niet mag komen.
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8.2

Hoe zijn ongewenste effecten te voorkomen?

Van het bewust afremmen van hulp zijn minder voorbeelden in de wetenschappelijke literatuur
te vinden. Wel zijn er tal van voorbeelden waarin de overheid op het moment dat de problemen
waren opgelost, opriep verdere hulp te staken. Verder zijn er vooral voorbeelden waarbij de
overheid meer in algemene zin spontane hulp en zelfredzaam gedrag in goede banen probeert te
leiden. Om averechtse effecten te voorkomen, gaat het deels om dezelfde acties als bij het
faciliteren en coördineren van hulp vanuit burgers.
Vooraf: door communicatie en training
• Duidelijke communicatie over wat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nu
juist wel en niet moeten doen.
• Aanstellen van coördinatoren die de spontaan toegestroomde hulp in goede banen gaan
leiden. De containercalamiteit was een goed voorbeeld van coördinatie van burgerinitiatief en
het optreden van de autoriteiten (zie par. 4.3.2).
• In de opleidingen en trainingen van hulpverleners aandacht schenken aan deze spontane
hulpverlening van burgers.
• Bedrijven en organisaties kunnen hulpplannen voor een ramp of crisis opstellen en deze
afstemmen met de professionele hulporganisaties, zodat de aangeboden hulp ook een
daadwerkelijke bijdrage kan geven.
• Het ontwikkelen van procedures om de spontane toestroom van mensen en goederen te
geleiden naar een nabije locatie die de hulpverlening op de ramplocatie niet in de weg zit.
Tijdens: ingrijpen in de situatie
• Een overschot aan hulp kan de hulpverlening stagneren. De aangeboden hulp is in principe af
te zwakken door in te spelen op remmende psychologische en situationele factoren, zoals
weinig media-aandacht en de burger het gevoel geven de situatie onder controle te hebben.
Dit geldt alleen voor situaties waarvoor daadwerkelijk al voldoende hulp ter plaatse is.
• Tevens dient men voorzichtig te zijn in het communiceren dat de overheid alles onder
controle heeft, aangezien dit de hulp in de daaropvolgende rampen of crises kan beïnvloeden
terwijl de spontane hulp dan juist van levensbelang kan zijn. Het zou averechts kunnen
werken als de overheid daarin te sturend optreedt; dat zou als te belerend kunnen overkomen
en mensen kunnen weerhouden van een vrijwillige inzet.
• Bij het geven van handelingsperspectieven en voorbeelden is het belangrijk om aan te geven
hoe doeltreffend het aanbevolen gedrag is, om zo zelfredzaamheid en burgerhulp te
versterken en vergroten. Bij een evacuatie moet het voor burgers bijvoorbeeld duidelijk zijn
om wie en om welke gebieden het gaat. Dit om te voorkomen dat onnodige evacuatie de
hulpverlening hindert. Het geven van duidelijke aanwijzingen is niet voldoende om te
voorkomen dat burgers verkeerd handelen. Belangrijk is spontane helpers te blijven
controleren of deze wel de goede dingen (blijven) doen.
• Een voorbeeld van het coördineren en ondersteunen van burgers in hun acties is door burgers
opgezette zoekacties naar vermiste personen. De politie is zich ervan bewust dat ze deze
acties niet kan tegenhouden. Wanneer deze situatie zich voordoet, is de politie hierbij
aanwezig en coördineert en ondersteunt ze de burgers zo goed als mogelijk hierbij. Dit wordt
gedaan door burgers van tevoren een briefing te geven en ze te begeleiden gedurende de
zoekacties.
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•

•

Met name bij flitsrampen wordt veel (ongecoördineerde) hulp aangeboden, in de vorm van
mensen en goederen. Om te voorkomen dat dit tot ongerichte hulp of chaos leidt, kunnen
coördinatoren worden aangesteld die de spontaan toegestroomde hulp in goede banen gaan
leiden. De burgers die naar de rampplek toekomen, zouden op een nabije locatie verzameld
kunnen worden om hen daar gericht in te delen voor verschillende hulptaken op basis van
eventuele kennis en expertise. De ingedeelde burgers kunnen dan vervolgens gecoördineerd
naar de ramplocatie gaan. Dit geldt ook voor aangeboden goederen.
Het snel beschikbaar stellen van medisch materiaal voor burgers nabij de ramp die in meer of
mindere mate medisch geschoold zijn.
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9

Conclusies en slotbeschouwing

Conclusies
Zelfredzaamheid en burgerhulp zijn essentieel bij het beperken van de gevolgen van rampen en crises
• Afgezien van de coronapandemie en een aantal hittegolven hebben slechts weinig inwoners
van ons land persoonlijke ervaring met rampen en crises van enige omvang. Niettemin zijn
zelfredzaamheid en hulp door burgers van groot belang bij rampen en crises en kan het
bepalend zijn voor het aantal slachtoffers en/of de omvang van de schade, zo blijkt uit
nationale en internationale studies. Adequaat handelen - al dan niet op basis van een goede
voorbereiding - is van essentieel belang bij het zichzelf in veiligheid brengen. Ook bij hulp
aan anderen spelen burgers een belangrijke rol. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse en kunnen
slachtoffers helpen of ander nuttig werk verrichten.
Bij rampen en crises vertoont de meerderheid zelfredzaam gedrag
• Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de meeste mensen zelfredzaam gedrag
vertonen bij rampen en crises. Ondanks dat de meeste mensen niet goed op de hoogte zijn van
de risico’s die in hun omgeving spelen, blijkt men zichzelf en anderen goed te redden als de
nood aan de man is. In geval van nood vertoont men adequaat zoekgedrag naar aanvullende
informatie en geeft de grote meerderheid gehoor aan oproepen om te evacueren als dat nodig
is.
• Met uitzondering van rampen en crises in menigten, reageren mensen doorgaans adequaat
op rampen en crises en komt paniek maar beperkt voor. Zelfredzaamheid staat met name
onder druk bij rampen waar het handelingsperspectief onduidelijk is en/of die een grote
schaal hebben. Bij rampen of crises die minder acuut zijn en waarbij men zich dus kan
voorbereiden, is de zelfredzaamheid logischerwijs doorgaans groter. Ook in situaties waar het
wachten op professionele hulpverleners geen optie is, vertonen aanwezigen eerder
zelfredzaam en hulpverlenend gedrag.
• Deze mate van zelfredzaamheid geldt uiteraard niet voor iedereen. Er is sprake van
verminderde zelfredzaamheid bij kwetsbare groepen die extra ondersteuning nodig hebben,
waaronder ouderen, zieken en/of mensen met een beperking.
Mensen helpen zowel zichzelf als anderen
• Mensen hebben een sterke wil om anderen te helpen in geval van een ramp of crisis, ook
nadat professionele hulpverlening op gang is gekomen. Wanneer een ramp of crisis zich
voordoet, ontwikkelt zich naast de professionele hulpverlening eigenlijk altijd ook spontane
hulpverlening vanuit burgers, groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
• Deze burgerhulp kan vele vormen aannemen, uiteraard afhankelijk van de aard van de crisis
of ramp en de behoeften van de getroffenen. Hierbij gaat het om activiteiten als het zoeken,
redden, opvangen, troosten en verzorgen van slachtoffers, het ondersteunen van
hulpverleners, het vervoeren van mensen van en naar de rampplek, het aanbieden van
opvang, het vervoeren, distribueren, uitdelen en/of toesturen van goederen, het repareren
van spullen, het helpen bij bergingsoperaties, het doneren van geld en bloed, het delen van
kennis over de crisissituatie op social media en websites en het zorgdragen voor elkaars
huisdieren.
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Zelfredzaam gedrag en burgerhulp is niet altijd effectief
• Uit de analyse van tal van casussen blijkt dat het nauwelijks voorkomt dat burgers ongewenst
gedrag vertonen, dat tot averechtse effecten zou kunnen leiden. Als de hulp al minder
effectief is, komt dat doordat er te veel hulp en/of de verkeerde hulp wordt aangeboden.
• In de gevallen dat er wél sprake is van inadequaat of ongewenst hulpgedrag, heeft dit
doorgaans een onbedoeld karakter. Zo komt het voor dat burgers zichzelf in gevaar brengen,
te veel of de verkeerde hulp aanbieden en/of door hun aanwezigheid de infrastructuur
belasten en zo de reguliere hulpverlening belemmeren. Verder kunnen er als gevolg van te
veel geboden hulp coördinatieproblemen ontstaan, zeker wanneer er verwarring is over wie
hiervoor verantwoordelijk is.
Meest effectieve rol van overheid ten aanzien van zelfredzaamheid en burgerhulp ligt soms op het
stimuleren en motiveren, maar vooral op faciliteren en reguleren
• Er zijn uiteenlopende manieren waarop overheden zelfredzaamheid en burgerhulp kunnen
stimuleren, faciliteren en indien nodig afremmen. De vorm die de interventie kan aannemen,
wordt onder meer bepaald door de aard en urgentie van de crisissituatie en de fase waarin
deze zich bevindt. Een onverwachte en heftige ramp met slachtoffers vraagt bijvoorbeeld iets
anders van de wijze waarop de overheid burgers tegemoet treedt dan de uitval van
nutsvoorzieningen of een pandemie. Verder speelt de wenselijkheid van vertoond (al dan niet
zelfredzaam) gedrag een rol.
• Vanuit het gegeven dat de meeste mensen uit zichzelf geneigd zijn zelfredzaam gedrag te
vertonen en anderen te helpen, is het voor de overheid in veel gevallen niet nodig om burgers
hiertoe te motiveren of te stimuleren. Het is effectiever aan te sluiten bij de al bestaande
zelfredzaamheid en spontane burgerhulp en deze te faciliteren of te reguleren.
• Waar het gaat om stimuleren, krijgt dit met name vorm door het verschaffen van informatie,
het ondersteunen van sociale netwerken en het trainen van vrijwilligers. De stimulerende en
faciliterende acties tijdens een ramp of crisis betreffen onder meer het regulerend optreden
en het ter beschikking stellen van middelen.
• Soms is afremmen nodig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om onwettig, ongewenst of
contraproductief gedrag, maar bijvoorbeeld ook als de hulpacties onbedoeld de professionele
hulp hinderen.
Er is vanuit de wetenschappelijke literatuur weinig bekend over de condities waaronder
overheidsinterventies gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en burgerhulp effectief zijn.
• Er is op casusniveau weinig systematisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van
overheidsinterventies gericht op zelfredzaamheid en burgerhulp. Wel komen er uit de
literatuur enkele factoren naar voren die in algemene zin bepalend zijn voor de manieren
waarop de overheid zelfredzaamheid en burgerhulp kan faciliteren en bevorderen.
− Dat zijn in de eerste plaats psychologische factoren en dan met name: de perceptie van de
waarschijnlijkheid en ernst van de ramp of crisis; de perceptie van de doeltreffendheid van
het eigen gedrag en van de eigen bekwaamheid om dit gedrag uit te voeren; het vermogen
om te kunnen handelen en de acceptatie van het door de overheid aanbevolen gedrag.
− Verder spelen situationele factoren een rol, zoals de aard van de ramp of crisis, de ernst
van de situatie, de afwezigheid van professionele hulpverlening, en de invloed van
(sociale) media.
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−

Ten slotte kunnen het beschikbare instrumentarium en bijvoorbeeld de
communicatiemogelijkheden bepalend zijn. Ook het juridisch kader stelt grenzen
waarbinnen de overheid en burgers kunnen handelen. Zo kan onduidelijkheid over de
aansprakelijkheid een belemmering vormen voor zowel de burger om zich in te zetten, als
voor de hulpverlener om van burgerhulp gebruik te maken.

Praktijkervaringen met zelfredzaamheid en inzet burgerhulp zijn wisselend
• In de afstemming tussen reguliere, professionele hulpverlening en burgerhulp doet zich een
aantal knelpunten voor. Zo laat de afstemming tussen enerzijds hulpplannen van bedrijven en
instellingen en anderzijds de professionele hulporganisaties wel eens te wensen over, zodat
de aangeboden hulp niet effectief is. Verder bieden opleidingen, procedures en ook de
uitrusting van hulpdiensten niet altijd voldoende ruimte aan de spontaan helpende burgers.
• De beleidsmatige aandacht voor zelfredzaamheid en burgerhulp is relatief gering. In
crisisplannen van veiligheidsregio’s en gemeenten is slechts in beperkte mate aandacht voor
(de omgang met) spontaan hulpverlenende burgers, vrijwilligers, bedrijven en
maatschappelijk organisaties.
Ondanks positieve ervaringen blijken professionals huiverig om gebruik te maken van de hulp van
burgers
• Er zijn veel voorbeelden waarin de inzet van burgerhulp bij rampen en crises effectief was.
Zeker wanneer grotere groepen mensen aanwezig zijn, is de kans reëel dat er ook personen
zijn die over kennis of ervaring beschikken die van nut is bij het verlenen van hulp.
Professionals ervaren echter wel een spanningsveld of burgers kunnen worden ingezet. In de
praktijk zien we soms enige terughoudendheid van professionals om burgers in te zetten. Dit
hangt samen met de twijfel van professionals over de deskundigheid van burgers en/of
vanwege de vrees dat burgers ‘het misschien wel overnemen’ van de professionele
hulpdiensten. Vooral wanneer er sprake is van grotere risico’s of gevaarlijke situaties bestaat
daardoor de neiging af te zien van de inzet van burgers, ook als dat in bepaalde gevallen wel
nuttig zou zijn geweest. Wat hierbij een rol speelt, is dat er bij overheden en hulpdiensten
zelden beleid is voor het stimuleren, faciliteren of anderszins omgaan met zelfredzame en
hulpverlenende burgers bij rampen of crises.
Averechts zelfredzaam gedrag doet zich zelden voor, maar kan wel grote gevolgen hebben
• Hoewel het denkbaar is dat zelfredzaam of hulpverlenend gedrag inefficiënt is en/of leidt tot
ongewenste neveneffecten, zijn concrete voorbeelden hiervan schaars. Voor zover er al sprake
is van averechtse effecten van zelfredzaamheid, hebben deze zelden te maken met
intentioneel gedrag. Wel zien we zelfredzaam gedrag dat anderen hindert, benadeelt of
schaadt, zoals hamsteren of bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid zichzelf in gevaar brengen of
onbedoeld professionals hinderen.
• Averechtse of contraproductieve effecten van burgerhulp doen zich eveneens in beperkte
mate voor en dan met name doordat te veel hulp wordt geboden waardoor chaos kan
ontstaan. Vooral bij fysieke rampen kan dit grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat de
professionele hulpverlening dan veel tijd kwijt is met het reguleren van deze spontane hulp of
zelfs gehinderd wordt in het werk.
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Er is beperkte wetenschappelijke kennis en weinig praktijkervaring hoe ongewenste vormen van
zelfredzaam gedrag zijn te sturen of af te remmen
• De wetenschappelijke kennis biedt slechts enkele algemene inzichten in de mogelijkheden om
zelfredzaam gedrag en spontane hulp in goede banen te leiden en zo averechtse effecten te
voorkomen. Dit betreft hoe de overheid door middel van communicatie in verschillende fasen
van een crisissituatie kan inspelen op remmende psychologische en situationele factoren,
zoals het beperken van media-aandacht en aan te geven dat de situatie onder controle is.
• Ook in de huidige praktijk is er beperkte ervaring bij overheden hoe actief (en succesvol) is te
interveniëren in situaties waarin zelfredzaamheid en burgerhulp ongewenste vormen
aannemen. Wel zijn er tal van voorbeelden waarin de overheid op het moment dat de
problemen waren opgelost, opriep verdere hulp te staken.
• Deze communicatie rond spontane burgerhulp blijkt uit de bestudeerde praktijkvoorbeelden
nogal eens een kwestie van zorgvuldig balanceren. Zo kan te veel sturing ervoor zorgen dat de
energie die vanuit de mensen naar voren komt verloren gaat en zo leidt tot een averechts
effect. Verder kan te vroeg communiceren dat de overheid alles onder controle heeft een
negatieve invloed hebben op de hulpbereidheid in de herstelfase en/of tijdens een volgende
ramp of crisis.

Slotbeschouwing
Uit het onderzoek blijkt dat er - mede doordat er zich in Nederland in beperkte mate
grootschalige, acute rampen en crises voordoen – in beperkte mate kennis en ervaring bestaat
met het stimuleren en reguleren van zelfredzaam gedrag en spontane hulpverlening door
burgers. De wetenschappelijke kennis komt voor een belangrijk deel uit internationaal onderzoek
en heeft betrekking op situaties die in Nederland niet of zeer zelden voorkomen. Een belangrijk
kenmerk van een ramp is nu eenmaal dat deze zich zelden voordoet, maar dat de impact erg
groot kan zijn. Het zich hierop voorbereiden, heeft in ieder geval vanuit het perspectief van
burgers niet de hoogste prioriteit.
Voorafgaande en eens te meer tijdens het onderzoek bleek het onderwerp zelfredzaamheid en
burgerhulp bij rampen en crisis een zeer breed en wijdvertakt thema te zijn. Zo kent zelfredzaam
en hulpverlenend gedrag vele vormen, variërend van het redden van levens tot het halen van
boodschappen voor kwetsbare buurtgenoten tijdens de coronacrisis en het doneren van
hulpgoederen. Het kan daarnaast ook nog eens gaan om uiteenlopende actoren, variërend van
individuele burgers tot bedrijven, instellingen en semiprofessionele vrijwilligersorganisaties.
Ook rampen en crises zijn uitermate divers in schaal, mate van dreiging, urgentie enzovoort.
De onderzoeken en bronnen die in het kader van deze literatuurstudie zijn geraadpleegd, waren
grotendeels gericht op flitsrampen en natuurrampen. De praktijkervaringen die we konden
onderzoeken, hadden daarentegen juist betrekking op kleinschaliger incidenten, calamiteiten
met een relatief lage urgentie en uiteraard de coronacrisis die ten tijde van het onderzoek
heerste. Dit maakt dat het doen van algemene uitspraken over hoe de overheid hierin op
effectieve wijze stimulerend, regulerend, dan wel remmend kan optreden tot een grote uitdaging.
Achteraf moeten we helaas constateren dat deze brede oriëntatie op het onderwerp mogelijk ten
koste is gegaan van de gewenste diepgang van de analyses. Om de reikwijdte van de conclusies te
vergroten, is nader onderzoek over een grotere diversiteit van rampen en crises te overwegen.
Even goed denkbaar is echter om bij een eventueel vervolgonderzoek juist te focussen op
specifieke vormen van zelfredzaam gedrag in nauwer afgebakende crisissituaties, bijvoorbeeld in
de vorm van casestudies.
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Omdat overheidsoptreden ten aanzien van zelfredzaamheid sterk situationeel bepaald wordt, zal
een meer casusgerichte vorm van onderzoek naar verwachting meer licht werpen op de
effectiviteit van de interventies.
Niettemin menen wij dat uit het vele onderzoekswerk dat is uitgevoerd wel een aantal lessen is te
destilleren, die voor de praktijk van hulpverlening, crisiscommunicatie en crisismanagement van
belang kunnen zijn. We presenteren deze bevindingen hieronder in willekeurige volgorde.
Lessen voor zelfredzaamheid en burgerhulp
Er zijn meerdere mogelijkheden voor het vergroten van het gebruik dat overheden maken van de
in principe zinvolle spontane burgerhulp. Een belangrijk punt is het onderwerp een meer
structurele plek te geven binnen de crisisstructuur. We denken aan de volgende lessen:
•

In crisisplannen meer aandacht besteden aan zelfredzame en spontaan hulpverlenende
burgers. Het ontbreekt met name nogal eens aan concrete handelingsperspectieven voor
professionele hulpverleners voor hoe hiermee om te gaan. Verder kunnen opleidingen,
procedures en ook de uitrusting van hulpdiensten worden aangepast om spontaan helpende
burgers ruimte te geven en te faciliteren. Ook is het raadzaam voor bedrijven en organisaties
om hun hulpplannen vast te leggen en af te stemmen met de professionele hulporganisaties,
zodat de aangeboden hulp ook effectief is.

•

Naast aandacht in de crisisplannen op alle niveaus is mogelijk nog verbetering mogelijk in de
coördinatiestructuur. Te denken valt aan het aanstellen van coördinatoren die de spontaan
toegestroomde hulp in goede banen gaan leiden. Aangezien zelfredzaamheid en burgerhulp
verschillen per ramp en burger en aangezien vele factoren van invloed zijn, is het lastig de
hoeveelheid, aard en grootte van de acties van tevoren te bepalen.

•

Voor alle overheidsinterventies gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en burgerhulp
is het belangrijk deze eerst af te stemmen met degenen op wie de interventies gericht zijn.
Burgers ervaren een professionele barrière tussen de ambtelijke cultuur van de overheid en de
actiegerichte cultuur van burgers. Dit zorgt voor ontevredenheid bij burgers, wat de
actiebereidheid verkleint.

•

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulp is dat de overheid nagaat bij burgers
wat zij willen en wat zij kunnen bijdragen en om de maatregelen af te stemmen met de
professionele hulpverleners.

•

Werken aan het vertrouwen dat de professionele hulpverleners hebben in de expertise van
vrijwilligers en de waarde van burgerhulp gaan zien.

•

Bij de communicatie van de faciliterende mogelijkheden werkt het beter te benadrukken dat
het gaat om ‘zorgen en kunnen’ (niet moeten), dat het niet gaat om bezuinigingen of een
efficiëntie-operatie en dat er niet van burgers verwacht wordt dat ze 24/7 paraat staan.

•

Er zijn enkele juridische barrières om burgerinitiatieven te faciliteren en te ondersteunen.
Deze liggen op het terrein van aansprakelijkheid en mate waarin vrijwilligers moeten voldoen
aan professionele normen.
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Bijlage 1. Onderzoeksverantwoording
A. Literatuurstudie
Doel
De literatuurstudie was gericht op het verkrijgen van inzicht in:
• De mate waarin burgers zelfredzaam zijn en hulp verlenen en hoe vaak en in welke situaties
zelfredzaamheid tekort schoot en/of deze hulp niet op gang kwam of juist contraproductief
was.
• Onder welke condities en op welke wijze de zelfredzaamheid en de hulpverlening van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van een ramp of crisis door de overheid
effectief en tijdig kan worden gefaciliteerd en bevorderd.
• Hoe is te voorkomen dat zelfredzaamheid en hulpverlening van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties bij een ramp of crises leidt tot (te grote) ongewenste of zelfs
averechtse neveneffecten in het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
• Manieren om onder kwetsbare groepen zelfredzaamheid en burgerhulp te vergroten.
Bij het uitvoeren van de literatuurstudie is gelet op de aard van de ramp of crisis, voor de wil, het
vermogen en de gelegenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die worden
aangesproken, voor de instrumenten die de overheid kan inzetten, evenals voor de ruimte of juist
beperkingen die het juridisch kader geeft.

Aanpak
In zoekmachine Scopus en PsychInfo zijn de volgende combinaties van zoektermen gebruikt:
Engelse termen
Groep 1
risico gerelateerde woorden
Risk
Crisis/Crises
Disaster
Hazard
Calamity/Calamities
Catastrophy/Catastrophies
Emergent/Emergency/ Emergencies
Physical safety
Public disorder
Social unrest
Social turmoil
Cyber attack
Power outage
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Groep 2
zelfredzaamheid / burgerhulp gerichte woorden
Self-reliant/Self-reliance
Resilience
Help/Helping
Aid
First responder
Assistance
Volunteer
Social capital
Self-efficacy
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Nederlandse termen
Groep 1
risico gerelateerde woorden
Risico
Crisis/Crises
Calamiteit
Catastrofe
Ramp
Nood
Fysieke veiligheid
Publieke ongeregeldheden
Sociale onrust
Cyberaanval
Stroomuitval

Groep 2
zelfredzaamheid / burgerhulp gerichte woorden
Zelfredzaam / Redzaam
Veerkracht
Hulp/help
Steun
Assisteren
Vrijwilliger
Sociaal kapitaal
Zelfeffectiviteit

Deze termen worden gezocht in titels en samenvattingen binnen de sociale wetenschappen. Alle
jaartallen en alle brontypen (artikelen, dissertaties, boeken, etc.) worden meegenomen.
Aangezien deze combinaties tot meer dan 35.734 hits leidden, is er een derde categorie van
emergencies aan toegevoegd en werd gezocht binnen psychologie. Aan de hand van de titel en
samenvatting van de zoekresultaten werd beoordeeld of een artikel relevant voor het onderzoek
was. De overgebleven artikelen werden gelezen en wederom beoordeeld op relevantie. Artikelen
werden als relevant beoordeeld wanneer deze (deels) informatie verschafte over de te
beantwoorden onderzoeksvraag. Naast taal en relevantie zijn er geen andere exclusiecriteria
gehanteerd. Hierdoor bleven 118 hits over als relevant voor het onderzoek. In de tabellen
hieronder wordt weergegeven over welke type rampen en crisis de artikelen gaan, of het een case
studie betreft, in welke landen, en het type onderzoek en type publicatie.
Type ramp/crisis
algemeen/meerdere rampen en crises
natuurlijke rampen algemeen
aardbeving
overstromingen
orkanen
terroristische aanslag
tsunami
natuurbranden
aviaire influenza
gasexplosie
brand
radioactief incident
stroomuitval
medische calamiteit
mensenhandel
TOTAAL
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Aantallen
artikelen

Aantallen
case studies

82
4
11
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
118

7
3
10
3
3
2
2
2
1
1
1
1
36

90 van 101

Land

Aantallen artikelen

Meerdere landen
Europa
Azië
Nederland
Verenigde Staten
Japan
Mexico
Turkije
Haïti
Mumbai
Filipijnen
Thailand
Duitsland
Italië
Iran
Canada
Onbekend
TOTAAL

5
1
2
43
21
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
28
118

Type onderzoek

Type publicatie

Theoretisch
Discussie
Empirisch – kwalitatief & kwantitatief
Empirisch – kwalitatief
Empirisch – kwantitatief
TOTAAL
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TOTAAL

Peer reviewed /
wetenschappelijk

Populair
/ grijs

10
20
9
5
15
59

12
9
5
10
4
40

Boek/
Boekhoofdstuk
10
8
1
0
0
19

32
37
15
15
19
118
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B. Media-analyse
Methode
Met behulp van het programma Coosto is de berichtgeving op sociale media, websites en fora
geanalyseerd. De onderzoeksperiode liep vanaf 13 februari 2020 tot en met 13 mei 2020. Het
startpunt van 13 februari 2020 is gekozen zodat er tevens data wordt verkregen twee weken
voorafgaand van de eerste Covid-19 besmetting in Nederland.
In de onderzoeksperiode is de berichtgeving van nieuwswebsites, fora en social mediakanalen
(bv. de Telegraaf, de Stentor, blogs, reviewsites, fora, Pinterest, Flickr, Blendle, Youtube en
Twitter) geanalyseerd aan de hand van een aantal zoektermen (zie hieronder). Er is gekeken naar
de frequentie van berichten die de opgestelde zoektermen bevatten, maar ook naar de
toonzetting en de veelvoorkomende onderwerpen binnen de berichten.

Zoektermen
Vanwege het doel om inzicht te krijgen in hulpgedrag in Nederland zijn enkel Nederlandse
zoektermen gebruikt om berichten te analyseren. De zoektermen vallen in twee categorieën. De
eerste categorie bevat coronagerelateerde zoektermen. De tweede categorie bevat zoektermen die
te maken hebben met initiatieven en oproepen. De zoektermen zijn in tabel B1.1 weergegeven.
Tabel B1.1 - Gecombineerde zoektermen behorende bij de zoekcategorieën
Corona-termen

Initiatief/oproep-termen

Corona*

Help*

Vrijwilliger

Vraag

Covid-19

Hulp*

Actie

Aanbod

Steun

Initiatief

Gevraagd

Assisteren

Oproep

Gezocht

Binnen beide categorieën wordt gebruik gemaakt van de OR-optie, die ervoor zorgt dat er
minimaal één zoekterm behorende tot de desbetreffende categorie zich bevindt in de berichten.
Voor de analyse worden de twee categorieën gecombineerd door middel van de AND-optie zodat
alleen berichten in de analyse meegenomen worden die zowel een corona-zoekterm als een
initiatief/oproep-zoekterm bevatten.
Om efficiënt om te gaan met de hoeveelheid zoektermen, wordt er gebruik gemaakt van
wildcards door een (*) toe te voegen aan woorden die tevens deel uit kunnen maken van andere
woorden. De wildcards worden toegevoegd aan de zoektermen corona, help, en hulp om zo alle
mogelijke woordcombinaties met deze zoektermen mee te nemen in de analyse (bijvoorbeeld
voor corona*: corona, coronavirus, coronacrisis).
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Tabel B1.2 - Zoektermen met bijbehorende aantallen en percentages in periode 13 -2-2020 - 13 -5-2020
Corona-

Aantal*

termen

%van totaal

Initiatief/oproep-

(N= 564.929)

termen

Aantal**

% van totaal
(N= 564.929)

Corona*

545.334

96,5%

Help*

209.713

37,1%

Covid-19

46.784

8,3%

Hulp*

112.362

19,9%

Steun

59.867

10,6%

Assisteren

492

0,08%

Vrijwilliger

4.522

0,8%

Actie

43.484

7,7%

Initiatief

29.152

5,16%

Oproep

58.597

10,4%

Vraag

126.725

22,4%

Aanbod

15.655

2,8%

Gevraagd

37.392

6,6%

Gezocht

10.906

1,9%

* I.c.m. minimaal één initiatief/oproep-term / **In combinatie met minimaal één corona-term

Tabel B1.3 - Top 50 van trending topics in de periode van 13 februari tot en met 13 mei 2020
Trending topic

Aantal* (percentage

Trending topic

van berichten)

Aantal* (percentage
van berichten)

1.

Corona

561.862 – 99%

26.

Dagen

40.593 – 7,2%

2.

Coronavirus

224.833 – 40%

27.

Situatie

38.920 – 6,9%

3.

Vraag

126.714 – 22%

28.

Huis

38.536 – 6,8%

4.

Mensen

146.465 – 26%

29.

Overheid

37.098 – 6,6%

5.

Coronacrisis

143.811 – 25%

30.

Leven

36.080 – 6,4%

6.

Nederland

87.426 – 15%

31.

Kabinet

36.020 – 6,4%

7.

Maatregelen

76.709 – 14%

32.

Kinderen

35.988 – 6,4%

8.

Tijd

85.151 – 15%

33.

Tijden

34.399 – 6,1%

9.

Jaar

73.037 – 13%

34.

Online

34.369 – 6,1%

10.

Steun

59.867 – 11%

35.

Geld

33.571 – 5,9%

11.

Virus

59.786 – 10,6%

36.

Manier

33.182 – 5,9%

12.

Crisis

59.465 – 10,5%

37.

Patiënten

31.054 – 5,5%

13.

Aantal

58.844 – 10,4%

38.

Nieuws

30.681 – 5,4%

14.

Oproep

58.764 – 10,4%

39.

Financiële

30.301 – 5,4%

15.

Dag

55.019 – 9,7%

40.

Bedrijf

29.947 – 5,3%

16.

Weken

53.058 – 9,3%

41

Informatie

29.841 – 5,3%

17.

Zorg

52.516 – 9,2%

42.

Problemen

29.504 – 5,2%

18.

Covid

52.366 – 9,2%

43.

Initiatief

29.047 – 5,1%

19.

Moment

48.491 – 8,5%

44.

Geval

29.039 – 5,1%

20.

Werk

43.947 – 7,8%

45.

Periode

28.932 – 5,1%

21.

Bedrijven

43.881 – 7,8%

46.

Impact

24.774 – 4,4%

22.

Actie

43.752 – 7,7%

47.

Handen

23.517 – 4,2%

23.

Contact

42.825 – 7,6%

48.

Groep

22.827 – 4,0%

24.

Uur

42.508 – 7,5%

49.

Italië

22.392 – 4,0%

25.

Land

41.388 – 7,3%

50.

Aandacht

8.850 – 3,7%

*Aantallen verkregen door trending topic toe te voegen aan de zoekopdracht: (corona* OR covid-19) (help* OR hulp* OR
steun OR assisteren OR vrijwilliger OR actie OR initiatief OR oproep OR vraag OR aanbod OR gevraagd OR gezocht)
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C. Burgerenquête
Uitvoering
De vragenlijst is opgesteld door onderzoekers van Universiteit Twente en I&O Research, en is na
bespreking in de begeleidingscommissie vastgesteld. De benadering verliep via het I&O Research
Panel bestaande uit 28.000 Nederlanders. Hieruit is een willekeurige bruto-steekproef
geselecteerd van 6.000 panelleden.
De dataverzameling heeft plaatsgevonden van 11 tot en met 27 september 2020 via een online
vragenlijst (CAWI). Om de vragenlijst in de praktijk te testen is op 11 september een zogeheten
‘soft launch’ uitgevoerd waarbij een groep van 300 panelleden uit de bruto-steekproef is
gevraagd om de vragenlijst in te vullen en na afloop enkele feedback-vragen te beantwoorden. Na
verwerking van de feedback is op 17 september de rest van de bruto-steekproef (5.700
panelleden) uitgenodigd. Op 23 september is een rappelmail verstuurd naar subgroepen die
achterbleven in de responsontwikkeling: laagopgeleiden en/of jong dan 50 jaar.
De netto steekproef bedroeg 2.659 respondenten, een responpercentage van 44 procent. Dit is
inclusief de respondenten van de soft launch. Alleen volledig ingevulde vragenlijst zijn meegeteld
als geldige respons. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleiding en
stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, zodat de uitkomsten op deze
achtergrondkenmerken representatief zijn voor alle inwoners van Nederland (18+). Zie tabellen
B1.4 tot en met B1.7 voor de responssamenstelling en de effecten van de weging. In het verlengde
van de enquête is een drietal telefonische interviews uitgevoerd met burgers die zelf directe
ervaring hebben met crisissituaties waarbij burgerhulp (verleend of ontvangen) aan de orde was
en bereid waren deel te nemen aan een verdiepend interview.
Deze drie respondenten zijn geselecteerd op basis van hun ervaringen met crisissituaties. Deze
selectie is gemaakt op basis de aard van de crisis en of professionele hulpverlening bij het
incident betrokken was, dan wel of er een rol voor de overheid was in het incident.

Samenstelling van de respons en weegeffecten
Tabel B1.4 – Respons naar leeftijd
Leeftijd

Ongewogen aantal

Ongewogen %

Gewogen %

18-39

747

28,1%

33,8

40-64

1.132

42,6%

43,9

65+

780

29,3%

22,2

TOTAAL

2.659

100,0%

100,0%

Tabel B1.5 – Respons naar geslacht
Geslacht

Ongewogen aantal

Ongewogen %

Gewogen %

Man

1.307

49,2%

49,3%

Vrouw

1.352

50,8%

50,7%

TOTAAL

2.659

100,0%

100,0%
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Tabel B1.6 – Respons naar opleidingsniveau
Opleidingsniveau

Ongewogen aantal

Ongewogen %

Gewogen %

Laag

668

25,1%

22,0%

Midden

1.019

38,3%

41,5%

Hoog

972

36,6%

36,5%

TOTAAL

2.659

100,0%

100,0%

Tabel B1.7 – Respons naar landsdeel
Landsdeel

Ongewogen aantal

Ongewogen %

Gewogen %

West (UT, NH, ZH)

1.125

42,3%

45,2%

Noord (GR, FR, DR)

271

10,2%

10,1%

Oost (OV, GD, FL)

532

20,0%

20,8%

Zuid (ZL, NB, LB)

731

27,5%

23,9%

TOTAAL

2.659

100,0%

100,0%

Samenhang kwetsbaarheid + getraind/voorbereid met persoonskenmerken
Tabel B1.8 - Samenhang kwetsbaarheid + getraind/voorbereid met persoonskenmerken
Kwetsbaarheid
Wel samenhang

Geen samenhang

Opleidingsniveau (onder laag opgeleiden meer

Stedelijkheid

kwetsbaren dan onder hoog opgeleiden)
Leeftijd (oud meer dan jong)

Etniciteit

Geslacht (vrouw meer dan man)

Landsdeel

Getraind?
Wel samenhang

Geen samenhang

Opleidingsniveau (onder midden/hoog opgeleiden meer

Stedelijkheid

getraind/opgeleid dan onder laag opgeleiden)
Leeftijd (jong/middelbaar meer dan oud)

Etniciteit

Landsdeel (Noord/Oost/West meer dan Zuid)

Geslacht

D. Online focusgroep
Tijdens het begin van de crisis is er gedurende twee weken een groep burgers gevolgd om na te
gaan hoe zelfredzaamheid en burgerhulp tot uiting kwamen.

Verantwoording
Middels een online focusgroep zijn 15 burgers gevolgd. Via dit platform kregen zij dagelijks
vragen die te maken hadden met hun beleving van de coronacrisis. Dit vond allemaal online
plaats. De groep bestond uit burgers die in de risicogroep vallen, burgers met een gezin en
burgers die alleen wonen. De onderwerpen hadden te maken met zelfredzaamheid, burgerhulp en
de rol van de media. De focusgroep liep van midden april tot eind april 2020. De respondenten
zijn geworven via het I&O Research Panel.
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E. Interviews
In totaal zijn 15 interviews uitgevoerd; twee tot zes per veiligheidsregio. In eerste instantie is het
operationele niveau bevraagd, en dan met name Officieren van Dienst. Daarna volgden interviews
met onder meer beleidsadviseurs en leidinggevenden op het gebied op crisisbeheersing (zie lijst
geïnterviewden op de volgende pagina). Gezien de geldende sociale restricties vanwege corona
zijn de interviews telefonisch (c.q. door middel van beeldbellen) uitgevoerd.

Werkwijze
In het kader van het onderzoek naar zelfredzaamheid en burgerhulp zijn interviews gehouden
met een aantal professionals werkzaam bij de veiligheidsregio’s Twente, Utrecht, Groningen en
Rotterdam-Rijnmond en in het kader van het containerincident met MSC Zoe, de
veiligheidsregio Friesland. Deze professionals zijn werkzaam binnen de vier kolommen:
brandweer, politie, geneeskundig en bevolkingszorg (gemeenten). Het uitgangspunt in de
benadering lag bij de Officieren van Dienst in de verschillende kolommen. De keuze voor de
interviews met deze aanvullende respondenten (met een andere functie dan Officier van Dienst)
was gebaseerd op hun betrokkenheid bij bepaalde casussen of doordat ze zich in hun werk
specifiek bezig hielden met burgerhulp en zelfredzaamheid.
De werving en afname van interviews liep van juli tot en met november 2020 en startte met het
vinden van de juiste personen (Officieren van Dienst) binnen de veiligheidsregio’s. Dit is op
verschillende manieren aangepakt: er is een verzoek gedaan bij de hoofden crisisbeheersing van
de betreffende regio’s, door het leggen van contact met de veiligheidsregio via het algemene
nummer en het navragen van contactpersonen binnen het eigen netwerk. Er is gebruik gemaakt
van een ‘sneeuwbalmethode’; via een persoon is contact gelegd met een ander persoon. Dit
leverde een aantal namen op waar interviews met wie zijn gehouden en deze geïnterviewde
personen hielpen met de benadering van andere collega’s die relevant waren om te spreken in het
kader van het onderzoek. De werving en het interviewproces bestreek hierdoor een lange periode;
corona speelde hierin ook een rol. De veiligheidsregio’s en de betreffende respondenten hadden
veel coronagerelateerde werkzaamheden, waardoor men weinig tijd had voor interviews en
moeilijk bereikbaar was. Hieronder een overzicht van de geïnterviewde personen.
Lijst van geïnterviewden
Veiligheidsregio

interviews

functies

Groningen

2

officier van dienst brandweer, beleidsadviseur crisisbeheersing

Rotterdam-Rijnmond

5

officieren van dienst (5x) brandweer, geneeskundig en politie;

Utrecht

3

officieren van dienst bevolkingszorg

Twente

4

officieren van dienst brandweer, bevolkingszorg; adviseur

coördinator crisisbeheersing bevolkingszorg

gemeentelijke crisisbeheersing; wijkagent
Friesland

afdelingshoofd crisisbeheersing, operationeel leider
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