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 Van Soomeren, P. & Van Hoek, A. (2013). Crowd control & smart mobs; Resultaten oriënterende fase. DSP-

groep. 
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Samenvatting 

Grote evenementen brengen aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals gebeurtenissen tijdens de Love 
Parade in Duisburg in 2010 en Pukkelpop 2011 illustreren. Een risicovol evenement wordt wel aan-
geduid als “een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die toegankelijk is voor een verzame-
ling mensen, plaats heeft binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde omgeving en waarbij het 
(zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare vei-
ligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe 
bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken” (NIFV, 2012).  

Bij risicovolle evenementen speelt publiekscommunicatie als onderdeel van crowd management en 
crowd control een belangrijke rol. Desondanks is de kennis op dit gebied gefragmenteerd: weten-
schappelijke kennis is versnipperd en laat zich doorgaans moeilijk vertalen in concrete aanbevelin-
gen, en praktijkkennis is veelal niet vastgelegd in openbare bronnen en vaak impliciet aanwezig in de 
vorm van persoonlijke ervaringen. 

Dit exploratieve onderzoek beoogt daarom de kennis die beschikbaar is in wetenschap en praktijk in 
kaart te brengen, met als doel om partijen als lokale overheden, veiligheidsregio’s, en evenementor-
ganisatoren in staat te stellen  formele en informele communicatie effectiever in te zetten bij grote 
evenementen.  

De onderzoeksvraag luidt derhalve: 

Hoe kan formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het voorkomen van onge-
lukken bij evenementen en – als het toch misgaat- aan het beheersen van de situatie? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is een brede verkenning uitgevoerd van de wetenschappelijke lite-
ratuur op het gebied van (massa)communicatie en  massapsychologie; ook infrastructurele aspecten 
die bij grote evenementen kunnen worden ingezet om gedrag van bezoekers in goede banen te lei-
den komen daarbij aan bod. Door de brede opvatting van het begrip massa- of publiekscommunica-
tie, variërend van inhoud en toonzetting tot communicatiemedia en “communicatie” door gebruik 
van omgevingselementen, is het ondoenlijk om een uitputtende verkenning van wetenschap en prak-
tijk te realiseren; de oriëntatie van dit rapport is dan ook vooral breed van aard. 

Een deel van de literatuurverkenning is gewijd aan enkele gedocumenteerde casussen (te weten 
Halloween in Madison, de “Vredeseenheid”, , de verschillende nieuwjaarsvieringen in Nederland, de 
Love Parade in Duisburg van 2010, Pukkelpop 2011, Dicky Woodstock 2012 en Project “X” Haren). 
Vervolgens werd door middel van 16 expertinterviews met evenementen-organisatoren, overheden 
en hulpverleningsdiensten, voor een belangrijk deel toegespitst op specifieke cases aangevuld met 
enkele generieke experts, geprobeerd om de kennis en inzichten uit de evenementenpraktijk in kaart 
te brengen. Hierbij kwamen casussen aan de orde als het Zwarte Cross Festival (Lichtenvoorde), Ap-
pelpop (Tiel), de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, de Koninginnedagviering in Amsterdam en Serious 
Request in Enschede. 

 

Het meest in het oog springende verschil tussen de theorie en de praktijk betreft het niveau van 
praktische toepasbaarheid en detail. Zoals verwacht bracht de verkenning van de wetenschappelijke 
literatuur vooral inzichten aan het licht die in algemene zin van belang zijn voor effectieve inzet van 
publiekscommunicatie, maar die zich moeilijk laten vertalen in praktische handreikingen. De resulta-
ten van de interviews daarentegen waren vooral praktisch van aard. Tegelijkertijd leverden de inter-
views ook veel informatie op die weliswaar zeer nuttig is voor het voorkomen en beheersen van inci-
denten, maar die strikt genomen verder reikt dan communicatie. In dit rapport zullen deze resultaten 
als zodanig worden aangemerkt. 
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Voorkomen 

Uit de analyse van wetenschap en praktijk komt naar voren dat een planmatige aanpak van crowd 
management van belang is. Dit betekent dat verantwoordelijken (zoals organisatoren, gemeente, 
politie en veiligheidsregio’s) aandacht hebben voor een risk assessment, het ontwikkelen van contin-
gentieplannen en onderling overleg hebben voorafgaand aan het evenement. 

Op basis van deze assessment wordt gekozen voor inzet van middelen en maatregelen. Duidelijk is 
dat een assessment van de communicatieve inzet onderdeel moet zijn van crowd management. 
Daarin moeten nieuwe ontwikkelingen, zoals de rol van sociale media, worden meegenomen. Com-
municatieve aspecten waarmee blijkens de interviews rekening moet worden gehouden zijn pu-
bliekscommunicatie, interne communicatie, infrastructurele aspecten (smalle doorgangen en trap-
pen, et cetera), afstemming met ondernemers (horeca, et cetera), afstemming met vervoerders 
(voor de aan- en afvoer van het publiek) en de houding ten opzichte van de pers. 

Verder zou als onderdeel van een planmatige aanpak van crowd management vooraf in kaart moeten 
worden gebracht wat men kan verwachten met betrekking tot de bezoekers aan de hand van typolo-
gieën. In de literatuur beschreven typologieën onderscheiden bijvoorbeeld de volgende aspecten: 
doel van de bezoekers, duur van het evenement, grootte van de menigte, locaties en bewegingen 
van bezoekers, sfeer van het evenement en de samenstelling en omvang van verschillende groepen. 
Resultaten van de expertinterviews vertonen grote overlap hiermee.  

Meer en meer worden zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het zich 
voorbereiden op een veilig evenement door de geïnterviewden genoemd als uitgangspunt; ook in de 
literatuur op het gebied van risico- en crisiscommunicatie wordt dit als belangrijk ervaren. Met name 
in de praktijk ervaart men dat bezoekers van evenementen in het algemeen heel goed in staat zijn 
zichzelf te redden in situaties waarin het mis dreigt te gaan. Daarbij is het hulp bieden aan anderen 
eerder regel dan uitzondering. De keuze om burgers te beschouwen als weldenkende volwassenen, 
door ze goed te informeren en zelf beslissingen te laten nemen, benadrukt het belang van communi-
catie (als alternatief voor louter repressie) en van middelen om de zelfredzaamheid van burgers te 
bevorderen, alsmede zelfcontrole en medeverantwoordelijkheid voor een goed verloop van het eve-
nement. Communicatie met het publiek voorafgaand aan het evenement hoort ook bij het faciliteren 
van zelfredzaamheid, zodat men “de spelregels” en de consequenties die verbonden zijn aan het 
overtreden van die regels kent en zich goed voorbereidt op het evenement. 

Evenementenorganisaties en overheid/hulpdiensten spelen in de aanloop naar een evenement (ook 
vooral wat betreft de massacommunicatie) primaire rollen door de vereiste vergunningsverlenings-
procedure, zoals door sommige van de geïnterviewden wordt opgemerkt. Grote evenementen verei-
sen een juiste balans tussen een strakke regie (vooral door grote gemeenten en grote evenementen), 
gebruik van expertkennis en intuïtie, maar ook buiten de lijnen durven te kleuren (vooral de organi-
satoren). 

Inzet van media en communicatiekanalen. Tijdens evenementen kan gebruik worden gemaakt van 
een scala aan communicatiemiddelen, van flyers en omroepsystemen tot lichtkranten en sociale 
media. Tegenwoordig gaat veel aandacht uit naar nieuwe media: zo wordt gebruik gemaakt van 
apps, sociale media (bijvoorbeeld Facebook), microblogs (bijvoorbeeld Twitter), SMS-alerts en websi-
tes. Desondanks hebben de meer traditionele middelen volgens de experts een onverminderd be-
langrijke functie. 

Het monitoren van nieuwe media en microblogs voorafgaand aan een evenement kan de organisatie 
van crowd management helpen te anticiperen op ontwikkelingen rondom een evenement. Als een 
groot voordeel van sociale media wordt verder genoemd dat meerdere informatiestromen ontstaan, 
van organisatie naar publiek, tussen het publiek onderling en van publiek richting organisatoren. De 
praktijk blijkt overigens ook kritisch wat betreft de inzet van sociale media; zo worden vraagtekens 
omtrent gebruik er van tijdens een evenement genoemd, alsmede gevoeligheid voor overbelasting 
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en uitval. Dit vraagt om de inzet van alternatieven als dat nodig is, bijvoorbeeld meer traditionele 
communicatiemiddelen. 

 

Beheersen 

Problemen kunnen ontstaan op momenten dat het te druk wordt op plaatsen die de drukte niet kun-
nen verwerken, en moderatoren in werking treden die de orde en veiligheid in menigten kunnen 
verstoren. Dit kan volgens zowel de literatuur als de experts betrekking hebben op operationele om-
standigheden (het niet verschijnen van artiesten), sociale spanningen in het publiek (“wij versus zij”) 
of plotselinge extreme weersomstandigheden (onweer). Communicatieve maatregelen kunnen er 
dan voor zorgen dat dergelijke situaties niet uit de hand lopen en het evenement beheerst verloopt. 
Zowel wetenschap als praktijk stellen dat de bejegening van het publiek door de autoriteiten om 
escalatie te voorkomen hierbij eveneens een belangrijke rol speelt.  

Stijl en sfeerbeheer. Er wordt geconstateerd dat sinds de jaren ’80 politie zich tijdens evenementen 
steeds meer terughoudend opstelt. Wetenschap en praktijk zijn zich er van bewust dat optreden van 
politie en aanwezigheid van ME (de “Blauwe muur”) reactantie en frictie kan oproepen bij het pu-
bliek. “Platte petten” en een vriendelijke open en tegelijkertijd strenge houding is tegenwoordig het 
credo. Daarbij is het wel belangrijk dat een open en vriendelijke toonzetting zowel in verbale als non-
verbale zin wordt ingezet. 

Geleiden van bezoekersstromen speelt daarbij een belangrijke rol. Infrastructurele maatregelen kun-
nen invloed hebben op het gedrag van bezoekers, en communicatie kan helpen een efficiënte voet-
gangersstroom op gang te brengen (of te houden). Infrastructurele maatregelen (zoals bijvoorbeeld 
het “afhekken” van locaties of aanbrengen van zichtlijnen) en communicatie via lichtkranten zijn 
voorbeelden van middelen die hiertoe in de praktijk worden ingezet.  

Bewegwijzering kan bezoekers helpen zich beter te oriënteren. Volgens enkele geïnterviewden is het 
effectief mensen simpelweg duidelijk te maken waar ze zijn, zodat ze zelf met behulp van platte-
gronden en informatieborden kunnen bepalen hoe ze bij hun bestemming kunnen komen. Duidelijke 
bewegwijzering vraagt om duidelijke informatie en het gebruik van universele symbolen, met een 
eenduidige betekenis. Dit betekent dat de geboden informatie accuraat en actueel is (evt. in meerde-
re talen, goed hoorbaar voor visueel beperkte bezoekers en goed zichtbaar voor auditief beperkte 
bezoekers) 

Ook wordt programmering van activiteiten en optredens in de praktijk ingezet om efficiënte afvoer 
en verspreiding van bezoekers over verschillende evenementlocaties te bewerkstelligen. 

Toonzetting van communicatie (bijvoorbeeld een vriendelijke toonzetting, welkom heten, een band 
opbouwen met het publiek) kan bijdragen aan sfeerbeheer en het ‘klein houden’ van potentiele inci-
denten. Hierbij zijn onder meer woordkeuze en de opstelling en het optreden van medewerkers vol-
gens de experts van belang. 

De rol van techniek bij communicatie. Bezoekersaantallen zijn in de praktijk vaak moeilijk in te schat-
ten, vooral bij gratis evenementen. Monitoring en real time informatie over bezoekersstromen geeft 
inzicht in toestroom en drukte op bepaalde locaties. Op grond van deze informatie kan besloten 
worden communicatieve en/of infrastructurele maatregelen in te zetten, zoals mededelingen via 
lichtkranten of het plaatsen van hekken. Simulatiemodellen kunnen inzicht geven in voetganger-
stromen, maar dit vereist wel accurate en real time informatie over voetgangersstromen en tegelij-
kertijd ook dat deze informatie snel kan worden toegepast. 

 

Optimaliseren 
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Op grond van de literatuur kan het volgende worden geconcludeerd over een optimale inzet van 
communicatiemiddelen: 

 In algemene zin kan worden gesteld dat communicatie bij “normaal bedrijf” het meest effec-
tief is als de communicatie als helder, consistent en betrouwbaar wordt beoordeeld (door de 
ontvanger). 

 Bij noodsituaties moet de informatievoorziening snel en betrouwbaar zijn, en een uitvoer-
baar en nuttig handelingsperspectief bevatten. 

 In beide situaties lijkt te gelden dat de communicatie via zo veel mogelijk kanalen moet gaan, 
om selectiviteit in de ontvangst tegen te gaan. 

De praktijk geeft een verdere en meer concrete invulling aan deze algemene richtlijnen. Het commu-
niceren met één mond bleek een belangrijke strategie als het gaat om de inzet van communicatie en 
communicatiemiddelen. Bij de inzet van meerdere communicatiemiddelen is belangrijk dat verschil-
lende communicatieboodschappen via verschillende communicatiemiddelen en -kanalen goed op 
elkaar aansluiten. Congruentie in communicatie is een voorwaarde voor een optimale inzet van ver-
scheidenen communicatiemiddelen. 

Een ander belangrijk thema dat uit de interviews naar voren komt is de rol die eerdere ervaringen en 
evaluaties kunnen hebben bij evenementen, en heeft daarmee betrekking op het lerend vermogen 
van organisaties voorafgaand, tijdens en na het evenement. Het is hierbij van essentieel belang dat 
betrokken partijen open staan voor eerdere ervaringen, en ervaringen van anderen. 

Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evene-
menten verder kan worden verbeterd. Daarnaast is antwoord nodig op vragen over feiten en ver-
antwoordelijkheden. De resultaten van een evaluatie kunnen lokaal, landelijk en zelfs internationaal 
nuttig zijn. 

 

Het rapport sluit af met een lijst van zo concreet mogelijke aanbevelingen die lokale overheden, vei-
ligheidsregio’s, en evenementorganisatoren in staat stellen communicatie zo effectief mogelijk in te 
zetten als onderdeel van crowd communicatie en crowd control. Deze lijst met aanbevelingen wordt 
voorafgegaan door een discussie die ingaat op een aantal opvallende verschillen en overeenkomsten 
tussen wetenschap en praktijk, gevolgd door enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Hierbij 
wordt gepleit voor meer systematisch en gecontroleerd onderzoek naar invloed van aspecten van 
communicatie op gedrag van bezoekers en de onderliggende werkingsmechanismen, op basis waar-
van beïnvloedingsstrategieën kunnen worden geoptimaliseerd. Ook factoren die van invloed zijn op 
het vertrouwen in zenders van informatie in de specifieke context van publiekscommunicatie bij gro-
te evenementen wordt van groot belang geacht. Tenslotte wordt gepleit voor onderzoek dat een 
antwoord geeft op de vraag hoe bij evenementen betrokken instanties kunnen concurreren met de 
overvloed aan informatie die bezoekers via hun smart phone tot hun beschikking hebben. 

Dit verkennende onderzoek is een eerste poging om kennis die beschikbaar is in de wetenschap en 
bij betrokkenen partijen uit de praktijk in kaart te brengen. Hopelijk zet het andere onderzoekers 
ertoe aan nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden die publiekscommunicatie biedt om 
grote evenementen in goede banen te leiden. 
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Summary 

 

Major events pose considerable risks, as evidenced by the Love parade in Duisburg in 2010 and Puk-
kelpop 2011 in Belgium. A risky event is defined as “a foreseeable or unforeseeable event, which is 
accessible to a crowd of people, which takes place within a specific timeframe and on a specific loca-
tion, which will likely lead to risks to the public order, public safety, public health or the environment, 
and requires the authorities to take measures or to allocate resources to mitigate the risk or to min-
imize its negative consequences” (NIFV, 2012).  

Communication with the public is an important part of crowd management and crowd control in the 
case of risky events. However, the academic expertise in this domain is fragmented and difficult to 
translate into concrete recommendations; practical expertise is not documented in publicly accessi-
ble literature and often only implicitly available in the form of personal experiences. 

This research aims to explore academic and practical expertise, to enable local governments, safety 
regions, and event organisers to effectively apply formal and informal communication in the context 
of major events. 

The research question is: 

How can formal and informal mass communication contribute to the prevention of incidents 
during major events and – in case something does go wrong – to control the situation? 

 

To answer the research question a broad review was conducted of the academic literature on (mass) 
communication and mass psychology, including relevant infrastructural issues that can be applied in 
controlling the behaviour of large crowds. This broad conception of mass communication, comprising 
themes such as content and tone-of-voice, communication media, as well as “communication” by 
infrastructural measures, makes it near impossible to provide an all-inclusive overview. Consequent-
ly, the aim of this review is to provide a broad rather than complete overview of what science and 
practitioners have to offer in this respect. 

The literature overview also focused on several well-documented case studies (namely Halloween 
celebrations in Madison, the “Vredeseenheid”, Project “X” Haren, the various New Year celebrations 
in the Netherlands, and festivals such as the Love Parade in Duisburg, 2010, Pukkelpop 2011, and 
Dicky Woodstock 2012). In addition, 16 expert interviews were conducted with event organisers, 
governmental organisations and emergency services, as well as some general experts. The interviews 
focused on their practical event knowledge and expertise. Major events that were discussed were: 
Zwarte Cross Festival, Appelpop (Tiel), Vierdaagsefeesten (festivities coinciding with the International 
Four Day Marches held in Nijmegen), Queen's Day celebrations in Amsterdam, and Serious Request 
Enschede. 

The most significant difference between academic and practical expertise is the level of applicability 
and detail. The academic perspective provides general knowledge relevant to the effective applica-
tion of mass communication. It is difficult to translate this knowledge into practical recommenda-
tions. The expert interviews, however, mainly provided practical insights for the prevention or con-
trol of incidents. The interviews also provided suggestions and conclusions that go beyond the role of 
mass communication. In the report, these additional results will be identified as such. 

 

Prevention 

The analysis of major event science and practice indicates that it is important to deliberately plan 
crowd management. This involves risk assessment activities by those who are responsible (e.g., or-
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ganisers, municipality, police and safety regions), as well as the development of contingency plans 
and mutual consultations before major events take place. 

This assessment is the basis for decisions concerning means and measures. Part of the risk assess-
ment in the crowd management context is the careful planning of communication activities, involving 
relatively new developments such as social media. The interviews conducted indicate that other is-
sues in the assessment of communication activities are direct communication with the public, inter-
nal communication, infrastructural aspects (narrow passageways and staircases, et cetera), consulta-
tion of relevant commercial parties (catering, et cetera), consultation of transport companies (that 
transport the public to and from the event) and strategy regarding the press. 

Planning of crowd management should also incorporate formation of expectations regarding visitor 
behaviours based on typologies. Typologies found in scientific literature distinguish between crowds 
on the basis of several characteristics, e.g., the public’s goals and plans, the duration of an event, the 
size of the crowd, event locations and visitor movements between these locations, the general at-
mosphere of the event and the composition and size of various subgroups. The expert views articu-
lated during the interview sessions show considerable overlap with these typologies.  

The interviewees indicate that the public’s self-reliance and the public’s own responsibility are seen 
as more important than several years ago. This is also considered to be an important issue in litera-
ture on risk and crisis communication. Practical experiences indicate that visitors of major events are 
generally able to cope with situations that appear to go wrong, and that it is common for visitors to 
help each other in such situations. This view of participants as predominantly rational adults further 
stresses the importance of communication (as opposed to repression) as a means to inform partici-
pants and increase their self-reliance, self-restraint, and a shared responsibility for event safety. Pre-
event communication with the public also facilitates self-reliance; it enables the public to adequately 
prepare for the event by clarifying “the rules of engagement” and the consequences of breaking 
those rules. 

According to several of the interviewees, the procedures necessary to obtain licenses cause the or-
ganisers of an event and the government/emergency services to be the primary actors in the prepar-
atory phases of an event (also regarding communication). Major events require a balance between a 
tight control (in the case of major municipalities and major events), the application of expert 
knowledge and intuitive decisions, and daring “to colour outside the box” (on the part of the organ-
isers). 

The use of media and communication channels. During an event a wide range of communication 
means can be applied, ranging from flyers and broadcasting systems to led displays and social media. 
In the present day new media draw considerable interest: dedicated event apps are developed, and 
social media (e.g., Facebook), micro blogs (e.g., Twitter), text alerts and websites are used. Neverthe-
less, the importance of traditional communication means remains undiminished, according to the 
experts. 

The monitoring of new media and micro blogs prior to an event helps crowd managers to anticipate 
developments surrounding an event. The major benefit of social media is that several information 
flows may develop: from organisation to public, between members of the public, and from the public 
to the event organizers. Experts are somewhat critical of the use of social media, as their use by the 
public during an event is considered unclear, and a sensitivity to overload and technical failure is 
observed. This calls for the availability of alternatives, such as more traditional means of communica-
tion. 

 

Control 

Problems may arise when large crowds gather at places with little capacity, and moderators become 
operational that may endanger public order and safety. According to both the literature as well as 
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the experts, relevant moderators may be operational circumstances (e.g., no show of performers), 
social tensions in the crowd (“us versus them”) or extreme weather conditions (e.g., thunderstorms). 
Adequate communication can ensure that such situations do not get out of hand and the event con-
tinues in a controlled manner. Both science and practice suggest that the attitude toward the public 
by the authorities also plays an important role in preventing escalation. 

Management of style and atmosphere. Since the 1980s the police have approached the public at 
major events with more restraint than before. Both the academic literature and experts are aware 
that police actions and presence of special crowd control units (the “Blue wall”) can lead to public 
reactance and friction. The modern approach is to deploy regular police personnel with a friendly, 
open but nevertheless firm attitude that is communicated both verbally and non-verbally. 

Guiding pedestrian flow. Infrastructural measures may influence pedestrian flow and other behaviour 
and communication may help to create or maintain an efficient flow. Examples of measures are the 
use of fences to prevent access to locations or the use of LED displays and the use of led displays to 
directly inform the public.  

Way marking can enable the public to find their way. According to some of the interviewees it is an 
effective approach to simply inform where the public where they are and subsequently enabling 
them to continue their way to their destination with road maps and information panels. Adequacy of 
road signs and information panels implies the application of unambiguous information and universal 
symbols. The information must be accurate and up-to-date (and if possible in several languages, au-
dible to visually impaired visitors and visible to auditory limited visitors). 

Programming of activities and performances is a means to control the adequate transportation of 
visitors and to ensure the distribution of visitors across different venues. 

Communication’s tone-of-voice (e.g., a friendly tone-of-voice, welcoming the public, to build a bond 
with the public) can positively contribute to the atmosphere and to the likelihood that potential inci-
dents can be contained. According to the experts, choice of words, and the attitude and demeanour 
of employees are of interest in this respect. 

Technical aspects of communication. The number of visitors of a major event is difficult to assess, 
especially when no admission fee is applied. Monitoring and real time information about visitor flows 
provide insight into influx and bustle at certain locations. On the basis of this information it may be 
decided to inform the public (e.g., through led displays) or take infrastructural measures (e.g., place 
fences). Simulation models can predict pedestrian flow, but this requires accurate and real time in-
put.  

 

Optimisation 

Based on the literature, we come to the following conclusions regarding the adequate and efficient 
use of communication: 

 Generally speaking, in normal situations communication will be most effective when it is per-
ceived as clear, consistent and reliable (by the public). 

 In case of emergencies, the communication must be timely and reliable, and comprise a fea-
sible and useful perspective for action by the public. 

 To prevent selective exposure - in both situations - it is recommended to apply a wide variety 
of communication channels. 

The expert’s experiences provide several concrete operationalization of these general rules of 
thumb. To communicate “with one mouth” is important when a variety of communication means are 
applied so that the various messages are synchronised and transmit a similar message. Congruence in 
communication is a prerequisite for optimal use of various means of communication. 
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Experiences with previous major events and the proper evaluation of recent events also need serious 
attention, according to the interviewees. This refers to the learning capacity of organisations before, 
during and after the event. It is seen as essential that all parties approach these experiences with an 
open mind. Systematic evaluation of incidents and crises should make clear how the safety of major 
events can be further improved. It is also required to answer questions about facts and responsibili-
ties. The results of an event evaluation may be useful locally, nationally and even internationally. 

 

The report provides a list of concrete recommendations to enable local governments, safety regions 
and major event organisers to apply communication adequately in the context of crowd manage-
ment and crowd control (chapter 5). In chapter 4, differences and similarities between science and 
practice are discussed and recommendations for future research are formulated. It is argued that 
systematic and controlled studies should be designed to establish the impact of communication on 
the behaviour of event visitors. These studies increase insights in the underlying (psychological) dy-
namics of event communication, enabling the optimisation of communication strategies. The factors 
influencing the perceived trustworthiness of the providers of information (in the context of major 
events) need to be incorporated. Finally, it is argued that future studies should provide answers to 
authorities and event organisers on how to cope with the surplus of information that is available to 
major event visitors on their smart phones.  

This study is the first attempt to explore the explicit and implicit knowledge and expertise that is 
available in science and through those involved in major events. The authors express their hope that 
this report will stimulate researchers to perform additional studies focussing on the added value of 
communicating with the public, to help create safe major events. 
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1. Inleiding 

Grote evenementen brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Vaak voltrekken grote evenementen 
zich zonder noemenswaardige problemen, maar waar grote aantallen mensen samenkomen, kan van 
alles fout gaan. Bij de toe- en uitstroom van mensen naar en van evenementlocaties kan gedrang 
ontstaan en kunnen mensen in de verdrukking raken. In een noodsituatie kan paniek ontstaan. Voet-
balwedstrijden gaan nogal eens gepaard met vandalisme, geweld en ander ongewenst gedrag 
(Russell, 2004). Omdat dergelijke gebeurtenissen hun tol kunnen eisen in termen van mensenlevens 
en letsel – denk bijvoorbeeld aan Pukkelpop (België) in 2011, Dicky Woodstock in 2012, de Love Pa-
rade in Duisburg in 2010 of de “damschreeuwer” tijdens de Dodenherdenking van 2010 – maar ook 
in termen van materiële schade – zoals tijdens de Amsterdamse Koninginnedagviering in 2001 – en 
ongeregeldheden voor, tijdens en na diverse voetbalwedstrijden worden forse investeringen in vei-
ligheidsmiddelen noodzakelijk geacht.  

In de Handreiking Evenementenveiligheid (NIFV, 2012) wordt een risicovol evenement aangeduid als 
“een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die toegankelijk is voor een verzameling mensen, 
plaats heeft binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde omgeving en waarbij het (zeer) waar-
schijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag 
om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.” De Handreiking beoogt bij 
evenementen betrokken partijen als gemeenten, veiligheidsregio’s en politie te assisteren door een 
breed scala aan processen te belichten die moeten worden doorlopen, van het aanvragen van ver-
gunningen tot het daadwerkelijk uitvoeren en evalueren van het evenement; publiekscommunicatie 
speelt daarbij echter een zeer beperkte rol. Het huidige onderzoek richt zich daarom specifiek op de 
inzet van communicatie met het publiek als onderdeel van crowd management en crowd control.  

Het belang van communicatie met het publiek wordt onderstreept door de ervaringen van de politie 
met de jaarlijkse Koninginnedagviering in Amsterdam. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de 
Koninginnedagviering van 2012 namelijk aanmerkelijk rustiger verlopen. Niet alleen was er in 2012 
sprake van een lager aantal bezoekers, ook het aantal incidenten was aanzienlijk lager2. Anders dan 
voorgaande jaren werd ingezet op het verplaatsen van het Mega-evenement op het Museumplein 
naar de rand van de stad, waardoor in de binnenstad meer ruimte ontstond voor vrijmarkten en 
kleinschalige activiteiten. De toestroom naar een van de grote evenementen, het Slam!FM-feest op 
het Java-eiland, werd strak gereguleerd; door middel van informatieborden in de stad en omroepbe-
richten op Amsterdam Centraal Station werden bezoekers al vanaf half elf duidelijk gemaakt dat de 
limiet van 12.000 feestgangers was bereikt, en dat het geen enkele zin had daar nog naartoe te gaan. 
Een communicatiestrategie die zijn vruchten lijkt te hebben afgeworpen. 

 

1.1 Onderzoeksvraag 

Bovenstaand voorbeeld onderstreept het belang van adequate communicatie bij grote evenemen-
ten, en roept de vraag op hoe communicatie optimaal kan worden ingezet om het evenement soepel 
en conflictvrij te laten verlopen, maar ook in geval van een incident of calamiteit ter voorkoming van 
escalatie. Hoewel er over de rol van communicatie in deze context wel het een en ander bekend is in 
de literatuur en de praktijk, is deze kennis zeer versnipperd en vaak ook slechts impliciet aanwezig.  

In dit rapport brengen wij de beschikbare kennis in wetenschap en praktijk in kaart en ordenen we 
deze kennis. Het doel daarvan is handvatten te bieden aan een breed spectrum van stakeholders 

                                                           
2
 http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=8936& 

http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=8936&
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(zoals medewerkers van lokale overheden, politie, veiligheidsregio’s en evenementorganisaties), 
zodat men formele en informele communicatie bij grote evenementen optimaal kan gebruiken. 

 

De globale onderzoeksvraag luidt derhalve: 

Hoe kan formele en informele massacommunicatie3 bijdragen aan het voorkomen van onge-
lukken bij evenementen en – als het toch misgaat – aan het beheersen van de situatie? 

 

Aan de hand van een literatuurverkenning en interviews met experts, voor een belangrijk deel toege-
spitst op specifieke cases, is geprobeerd de onderstaande deelvragen te beantwoorden. 

1. Hoe kunnen formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het voorkomen van 
problemen in een mensenmassa? 

2. Hoe kunnen formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het beheersen van 
problemen in een mensenmassa? 

3. Welke aanknopingspunten zijn er om de inzet van formele en informele massacommunicatie 
rondom en tijdens evenementen te optimaliseren? 

4. Wat is de samenhang tussen specifieke kenmerken van een evenement en de optimale invul-
ling van communicatie? 
 

1.2 Afbakening 

Het huidige rapport richt zich op de inzet van communicatie bij crowd management en crowd con-
trol. Crowd control wordt hier opgevat als het in goede banen leiden van gedrag van mensen in grote 
groepen tijdens het evenement. Crowd management omvat crowd control en heeft betrekking op 
geplande maatregelen voorafgaand aan een evenement om alles in goede banen te leiden en onge-
lukken en incidenten tijdens en na een evenement te voorkomen en te beheersen (zie ook de rap-
portages van Challenger et al., 2010a en Davis Associates Limited, 2004 en paragraaf 2.2 voor een 
verdere invulling van crowd management en crowd control). Een dergelijke planmatige aanpak om-
vat bijvoorbeeld: 

 een veiligheids- en risico analyse 

 een typering van de crowd 

 een beschrijving van de omgeving (de geografie van een evenement) 

 P.R. activiteiten 

 een beschrijving van de personeelsbezetting en training van het personeel 

 inzet van technologie 

 een beschrijving van de communicatiestrategie 

 het testen van crowd management systemen 

 een evaluatie na het evenement. 

Hoewel de psychologische literatuur (en in mindere mate de literatuur op het gebied van communi-
catie) voor een aanzienlijk deel (maar niet uitsluitend) bestaat uit evenementen waar de kans op 
escalatie van conflicten groot is, zoals bij voetbalwedstrijden en protestdemonstraties, zal de focus in 
dit rapport voornamelijk liggen op evenementen waar bezoekers met goede bedoelingen naar toe 

                                                           

3
 Hoewel de term massacommunicatie impliceert dat communicatie zonder onderscheid aan iedere bezoeker 

op hetzelfde moment is gericht, zullen wij ons in dit onderzoek ook richten op communicatie die aan groepen 
of individuen binnen die menigte is gericht; de termen massacommunicatie en publiekscommunicatie hebben 
in dit rapport dezelfde betekenis.  
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gaan (dat wil zeggen, niet met de intentie om conflicten aan te gaan); een ander voorbehoud dat hier 
wordt gemaakt is dat het gaat om geplande evenementen (dat wil zeggen, gepland door bijvoorbeeld 
een gemeente of evenementenorganisator), in tegenstelling tot evenementen die min of meer spon-
taan ontstaan4. 

In dit rapport ligt de focus op de inzet van massa- of publiekscommunicatie in brede zin van het 
woord; daarbij gaat het om alle directe en indirecte, formele en informele signalen, aanwijzingen en 
boodschappen waaraan bezoekers van evenementen kunnen worden blootgesteld, ter voorkoming 
of beheersing van ongewenste situaties en gedrag. In concreto gaat het om aspecten van communi-
catie als communicatiestrategie, inhoud en boodschap, medium- en kanaalkeuze en toonzetting en 
communicatiestijl; ook infrastructurele aspecten zoals inrichting van de omgeving zullen aan bod 
komen, voor zover zij kunnen worden ingezet om bezoekers te beïnvloeden, ter voorkoming en be-
heersing van ongewenste situaties en gedrag. 

Aspecten van crowd management die indirect van belang zijn voor communicatie zullen als zodanig 
genoemd worden. 

 

1.3 Structuur van het rapport 

De volgende hoofdstukken geven antwoord op de onderzoeksvraag. Eerst zal in hoofdstuk 2 aan de 
hand van beschikbare grijze en wetenschappelijke literatuur in met name de disciplines psychologie 
en communicatiewetenschap in algemene zin worden ingegaan op massacommunicatie als onder-
deel van crowd management en crowd control (begripsbepalingen). Daarna zal worden ingegaan op 
de karakteristieken van evenementen en menigten die voor crowd control and crowd management 
van belang kunnen zijn, de invloed die communicatie kan uitoefenen in geval van noodsituaties en 
crises, massagedrag en hoe dit tot stand komt, en ten slotte op de rol van infrastructurele maatrege-
len en de invloed op bijvoorbeeld voetgangersgedrag. Ieder van deze vijf wetenschappelijke thema’s 
wordt afgesloten met een concluderende paragraaf waarin wetenschappelijke en mogelijk praktische 
implicaties op een rij worden gezet. Het laatste deel van hoofdstuk 2 betreft casusbeschrijvingen, dat 
wil zeggen de gerapporteerde ervaringen met een aantal grote evenementen. Ook hier zullen per 
casus conclusies worden getrokken. 

In hoofdstuk 3 worden de bevindingen uit de interviews met experts op het gebied van grote eve-
nementen gepresenteerd. Enerzijds is middels deze interviews geprobeerd de bevindingen uit de 
literatuurverkenning te verifiëren en waar nodig aan te vullen. Anderzijds is de experts gevraagd 
uitgebreid in te gaan op een of meer cases waar zij intensief mee te maken hebben gehad. Aan de 
hand van een typologie van evenementen is een zo gevarieerd mogelijke lijst van evenementen op-
gesteld; op basis van die lijst is een selectie gemaakt van experts. 

Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, zijn de inzichten die de beschikbare wetenschappelijk literatuur biedt 
over de rol van communicatie bij grote evenementen weinig specifiek. Waar mogelijk zal worden 
geprobeerd om generieke conclusies nader te specificeren, maar vanwege het gevaar van speculatie 
zal hier uiterst voorzichtig mee om worden gegaan. De casusbeschrijvingen in paragraaf 2.6 en vooral 
de resultaten van de interviews die zijn beschreven in hoofdstuk 3 leveren daarentegen vooral veel 
praktische informatie, waardoor ze een welkome aanvulling bieden op de wetenschappelijke litera-

                                                           
4
 Hoewel de rellen in Haren van 2012 strikt genomen buiten de gekozen afbakening vallen – het gaat immers 

om een spontaan evenement, waarbij men zich af zou kunnen vragen in hoeverre deelnemers hier met goede 
bedoelingen naartoe zijn gekomen – zijn de communicatieve aspecten die hierbij een rol speelden ook van 
groot belang zijn voor andere evenement en in detail beschreven. Daarom is er voor gekozen deze casus te 
beschrijven in paragraaf 2.6.6. 
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tuur. Daarbij dient vermeld te worden dat niet alleen praktische informatie die direct betrekking 
heeft op publiekscommunicatie in hoofdstuk 3 wordt besproken, maar ook informatie die daar indi-
rect betrekking op heeft, of die belangrijke implicaties heeft voor bijvoorbeeld de toe te passen 
communicatiestrategie, de inhoud, mediakeuze of optimalisering van communicatie. In hoofdstuk 4 
zullen de bevindingen van wetenschap en praktijk waar mogelijk met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht; concrete aanbevelingen voor overheden en instanties die het meest direct met 
grote evenementen te maken hebben, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s en hulpverleningsdien-
sten, zijn beschreven in hoofdstuk 5. Het gaat hierbij om handvatten die hen kan helpen om effectie-
ve inzet van publiekscommunicatie bij grote evenementen te realiseren en om effectief beleid hier-
omtrent te formuleren.  

Ondanks dat we in dit project zorgvuldig tewerk zijn gegaan, willen we met klem benadrukken dat de 
aanbevelingen die in dit rapport worden geformuleerd geenszins volledig zijn, en dat de kans aanwe-
zig is dat toekomstig onderzoek de inzichten waarop ze zijn gebaseerd falsificeert. Voorzichtigheid en 
gezond verstand zijn daarom geboden bij de toepassing er van. 
 

1.4 Leeswijzer 

Om concrete aanbevelingen voor de praktijk te kunnen doen, put dit rapport uit een tamelijk om-
vangrijke hoeveelheid materiaal, bestaande uit wetenschappelijke en grijze literatuur, en casusbe-
schrijvingen en praktijkervaringen. Omdat wellicht niet iedere lezer van dit rapport de behoefte zal 
voelen al dit materiaal tot zich te nemen, is er een duidelijke scheiding aangebracht tussen conclu-
sies, implicaties en aanbevelingen enerzijds en de empirische of theoretische onderbouwing daarvan 
anderzijds. 

Allereerst zal iedere paragraaf in hoofdstuk 2 voorzien zijn van een aparte sectie met conclusies en 
implicaties; het gaat daarbij om de paragrafen 2.2.3, 2.3.5, 2.4.4 en 2.5.4. Iedere subparagraaf zal 
daarnaast worden afgesloten met een resumerende paragraaf. Bij de interviewresultaten in hoofd-
stuk 3 zullen conclusies en implicaties per paragraaf in tabelvorm worden weergegeven. De concrete 
conclusies en implicaties van hoofdstukken 2 en 3 vormen de basis voor de concrete aanbevelingen 
die in tabelvorm zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

Ten tweede zijn de concrete aanbevelingen in hoofdstuk 5 ieder voorzien van paragraafaanduidin-
gen; hiermee is het voor ieder van de beschreven aanbevelingen mogelijk de onderbouwing daarvan 
terug te vinden in hoofdstukken 2 en/of 3. 

Tenslotte is de vindbaarheid van de conclusies en aanbevelingen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ver-
groot door deze weer te geven in een lichtblauwe box. 
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2. Literatuurverkenning 

Communicatie bestrijkt een breed domein van aandachtspunten. Informeren, crisisbesluitvorming, 
belasting en overbelasting, zelfredzaamheidsbevordering5, beïnvloeding, inhoud, tone-of-voice, zin-
geving en nieuwe communicatietechnologie zijn allemaal termen die in verband gebracht worden 
met communicatie bij grote evenementen. Maar ook inzet van omgevingselementen met als doel 
ongewenste situaties en gedrag te voorkomen of beheersen zou opgevat kunnen worden als een 
vorm van (impliciete) communicatie. 

In dit hoofdstuk wordt getracht om de literatuur die op deze en andere relevante gebieden beschik-
baar is in kaart te brengen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een verkennende literatuurstudie; hier-
door, en door de brede opvatting van het begrip massa- of publiekscommunicatie die hier wordt 
gehanteerd, biedt dit hoofdstuk vooral een breed beeld van de beschikbare wetenschappelijke in-
zichten, in plaats van een uitputtend overzicht. 

Na de beschrijving van het thema massacommunicatie volgen de resultaten van een verkenning van 
wetenschappelijke en grijze literatuur; achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan wat er bekend 
is met betrekking tot menigten en evenementen in de context van crowd management en crowd 
control, publieks- en risicocommunicatie en zelfredzaamheid, de psychologie van menigten, infra-
structurele aspecten van evenementen, et cetera. Tot slot zal een aantal evenementen en werkwij-
zen die in de literatuur beschreven staan de revue passeren. Ieder van de genoemde thema’s, alsme-
de iedere subparagraaf zal worden afgesloten met conclusies en implicaties; deze secties zijn duide-
lijk te herkennen aan de lichtblauwe box waarin ze zijn geplaatst – dit om de vindbaarheid te vergro-
ten. 

De wetenschappelijke literatuur die in dit hoofdstuk wordt besproken heeft doorgaans niet als doel 
praktische handreikingen te doen; de inzichten die hieruit voortkomen zullen daardoor vaak slechts 
in indirecte zin op toepassing van communicatie van toepassing zijn; in Hoofdstuk 3 zullen de voor-
namelijk theoretische inzichten worden aangevuld met resultaten die verkregen zijn uit expertinter-
views. 

 

Bijlage 1 bevat de verantwoording van de zoekmethode die voor deze verkenning van de literatuur is 
toegepast.  

 

2.1 Massacommunicatie bij evenementen 

Over het algemeen kan men zeggen dat alles wat ons bereikt via onze zintuigen “informatie” is. De 
ontvanger van informatie staat het vervolgens vrij om met deze informatie te doen en laten wat hij 
of zij wil, en in de context van de eigen behoeften, kennis en ervaring te bepalen wat men er mee 
doet. De term communicatie komt aan bod wanneer de informatie een symbolische waarde krijgt; 
het verwijst naar iets of men kent er een bepaalde betekenis aan toe. Het begrip “betekenis” kan van 
twee kanten worden bekeken. Het kan zijn dat de zender van de informatie een betekenis aan de 
informatie wil geven, die ook door de ontvanger wordt gebruikt. Ook kan de ontvanger er een eigen 
betekenis aan toekennen. De zender kan bijvoorbeeld een intentie tot uitdrukking brengen met een 
boodschap “gebruik uw gezonde verstand als u internet gebruikt”, maar de ontvanger kan deze op 

                                                           
5
 De term zelfredzaamheid zou kunnen impliceren dat de focus hier ligt op het handelen van individuen ten 

behoeve van enkel henzelf; echter, deze omvat in dit rapport ook gezamenlijk handelen of samenwerken, dat 
wil zeggen “samenredzaamheid” (Terpstra, Stronkman, de Vries & Paradies, 2012). 
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eigen wijze duiden, ook op een volstrekt andere manier dan de zender in eerste instantie beoogde. 
Dit impliceert dat communicatie zowel bedoelde als onbedoelde effecten kan hebben op de ontvan-
gers. 

De overdracht van symbolische informatie tussen mensen kan één-op-één plaatsvinden, dan spreken 
we over interpersoonlijke communicatie. Communicatie is ook mogelijk wanneer beide partijen ge-
scheiden zijn in tijd en ruimte. Communicatie kan worden opgevat als een dynamisch proces, waarbij 
een individu achtereenvolgens als zender en als ontvanger optreedt, wat er op duidt dat de rol van 
feedback in het proces van belang is.  

Communicatie is ook mogelijk tussen een zender en meerdere ontvangers, niet noodzakelijkerwijs op 
hetzelfde moment. Dan spreken we over massacommunicatie, met als voornaamste kenmerken het 
gebruik van een soort massamedium (radio, televisie, krant, boek, matrixbord, website, et cetera) en 
de toegankelijkheid daarvan. Massacommunicatie omvat zowel interpersoonlijke communicatie, 
publiekscommunicatie en organisationele communicatie (Littlejohn & Foss, 2008). Dit betekent dat 
meerdere partijen (en stakeholders) betrokken zijn bij het proces van massacommunicatie. Vermen-
ging van interpersoonlijke en massacommunicatie vindt plaats bij de zogenoemde sociale media, 
waarbij de technologie de interactie tussen individuen en tussen individuen en massa’s faciliteert.  

De technologische ontwikkeling draagt bij aan de groei van de diffusie en het gebruik van sociale en 
massamedia. Van Cuilenburg (1991) beschreef dit proces als de informatisering van de samenleving, 
waarmee hij aangaf dat de productie, overdracht en opslag van informatie jaarlijks enorm toeneemt. 
De enorme hoeveelheid aan informatie impliceert een selectieproces van informatie (Oomkes, 2003). 
Deelnemers aan het communicatieproces gebruiken daarvoor psychologische variabelen als be-
staande kennis en ervaring, normen, vooroordelen, de relatie met de andere partij, ideeën, gevoe-
lens, et cetera. 

Het moge duidelijk zijn dat communicatie een breed spectrum aan menselijke activiteit bestrijkt, en 
dat elke poging tot definitie of beschrijving al snel onvolledig is. In het kader van dit onderzoek naar 
de rol van communicatie bij crowd management en crowd control vatten we communicatie op als: 

 alle directe en indirecte, formele en informele signalen, aanwijzingen en boodschappen 
waaraan deelnemers aan grote evenementen worden blootgesteld. 

 waarvan de bedoeling is het voorkomen of beheersen van ongewenste situaties en gedrag, 
variërend van te grote publieksdichtheid of stremmingen, tot vandalisme en geweldpleging. 

 waarvan de zender een ieder is die actief deelneemt aan of verantwoordelijk is voor crowd 
control en crowd management, en de beoogde ontvanger behoort tot het publiek. 

 

Zoals geschetst in hoofdstuk 1 heeft crowd management betrekking op geplande maatregelen voor-
afgaand aan een evenement. Een planmatige communicatie-aanpak betekent dat bij de keuze voor 
een communicatiestrategie wordt nagegaan welke boodschap gecommuniceerd moet worden om 
vooraf gestelde doelstellingen te bereiken, welke media kunnen worden ingezet om doelgroepen te 
bereiken, en met welke toonzetting de doelgroep het beste kan worden benaderd (zie bijvoorbeeld 
Aarts & Van Woerkum, 2010; Cornelissen, 2011; Floor & van Raaij, 2006). Daarom richten wij ons op 
een viertal aandachtspunten in de communicatie, te weten communicatiestrategie, inhoud en bood-
schap, medium en communicatiekanalen, en toon en stijl. 

Voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie zijn verschillende uitgangspunten van belang 
(zie Aarts & Van Woerkum, 2010). Het gaat er onder meer om dat er inzicht is in de wijze waarop 
mensen in verschillende contexten met elkaar communiceren, dat er een idee bestaat over de me-
chanismen die daarbij een rol spelen en dat er inzicht bestaat in de mogelijkheden en beperkingen 
voor een effectieve toepassing van communicatie. 
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Bij inhoud en boodschap stellen we ons de vraag welke inhoudelijke elementen een boodschap zou 
moeten hebben om als effectief te kunnen worden bestempeld (bijvoorbeeld, welke inhoudelijke 
elementen zijn van belang voor een adequaat handelingsperspectief?). 

In de discussie over medium en communicatiekanalen schenken we aandacht aan de veelheid van 
informatiedragers die ingezet zouden kunnen worden ten behoeve van crowd management en 
crowd control. Hierbij schenken we aandacht aan sociale media en andere technische oplossingen 
om informatie bij doelgroepen te bezorgen en om informatie in te winnen. 

Als laatste aandachtspunt richten we ons op toonzetting en communicatiestijl. Dit betreft allerlei 
aspecten van bejegening van doelgroepen door middel van elementen in de communicatie (bijvoor-
beeld een formele of informele toon). 

Bij het bepalen van een communicatieve strategie om problemen binnen een menigte te voorkomen 
of beheersen, is het van groot belang te weten waarom groepen of individuen zich op een bepaalde 
wijze gedragen. Hiertoe kan beschikbare theorievorming behulpzaam zijn, alsook “goede werkwij-
zen” van mensen uit de praktijk. Er zal daarom eerst een kort overzicht worden gegeven van vigeren-
de wetenschappelijke visies op en theorieën ten aanzien van gedrag van menigten in brede zin, in 
een aantal relevante contexten.  

 

2.2 Menigten en evenementen 

Uit het literatuuroverzicht van Challenger et al. (2010a, 2010b) blijkt dat er nauwelijks sprake is van 
overeenstemming of een definitie van een menigte (“crowd”), afgezien van een “samenkomst van 
een groot aantal mensen” (2010b; p. 56). Gustave Le Bon definieerde in 1895 de menigte op weinig 
specifieke wijze als een bijeenkomst van individuen van welke nationaliteit, beroep of geslacht dan 
ook, en onder welke omstandigheden dan ook samengekomen. Zoals in het volgende hoofdstuk zal 
worden toegelicht, is men in recenter tijden de massa echter als een dynamisch geheel gaan zien (zie 
bijvoorbeeld Reicher, Stott, Cronin & Adang, 2004). Dit betekent dat beleidsmakers en operationele 
begeleiders van de massa in staat moeten zijn de massa te identificeren, en ook te onderkennen hoe 
de massa kan veranderen. 

Challenger et al. (2010a) suggereren daarom de volgende definitie voor menigten: 

“a sizeable gathering of people in a given location, with a sufficient density distribution, who 
have come together for a specific purpose over a measurable period of time, and who, despite 
being predominantly strangers or in an unfamiliar situation, feel united by a common identity 
and are, therefore, able to act in a socially coherent manner.” (p. 146) 

Challenger et al. wijzen er vervolgens op dat deze definitie voor specifieke menigten zou moeten 
worden aangepast, zoals een menigte bij een sportevenement, op een luchthaven, of bij een demon-
stratie of protestbijeenkomst – dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor het nader invullen van het 
doel waarmee een menigte aanwezig is, de tijdsduur gedurende welke men een menigte vormt, en 
de identiteit die leden van een menigte ervaren. Met andere woorden, is er sprake van een homoge-
ne menigte of niet? 

De termen crowd control en crowd management hebben beide betrekking op maatregelen om ge-
drag van menigten bij grote evenementen in goede banen te leiden. Er is discussie over de juiste 
afbakening van beide begrippen (Berlonghi, 1995; Van de Sande, z.d.).  

Fruin (1993) definieert crowd management als: 

“the systematic planning for, and supervision of, the orderly movement and assembly of 
people.” (p. 104) 

Berlonghi (1995) omschrijft crowd management als alle maatregelen die worden genomen in het 
normale proces om bewegingen en plezier van mensen te faciliteren; dit heeft onder meer betrek-
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king op kaartverkoop en -controle, beschikbaarheid en aard van zit- of staplaatsen, parkeren, beper-
king van lawaai, sanitair, communicatie, et cetera. Van de Sande (2013) noemt verder nog afstem-
ming met de media, het opstellen van draaiboeken en scenario’s, planning, en het vaststellen van de 
verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. Deze betrokken partijen betreffen 
volgens Van de Sande (2013) onder meer evenementenbureaus, beveiligingsbedrijven, gemeenten, 
politiefunctionarissen en veiligheidsrisico’s.  

Als onderdeel van crowd management kunnen vervolgens maatregelen genomen worden die als 
crowd control te betitelen zijn (Fruin, 1993). Crowd control wordt door Fruin (1993) omschreven als: 

“the restriction or limitation of group behavior.” (p. 104) 

Berlonghi (1995) omschrijft crowd control als alle maatregelen die genomen worden wanneer menig-
ten “out of control” raken of dreigen te raken; daaronder vallen toegangsbeperking, arrestaties en 
alles wat met ordehandhaving te maken zou kunnen hebben. Van de Sande (2013) omschrijft crowd 
control in wat algemener zin, als alles wat met ordening en bejegening van het publiek te maken 
heeft ten tijde van het evenement; als specifieke vorm van crowd control noemt hij riot control: alles 
wat te maken heeft met het herstellen van verloren orde (“vechten”). Bij crowd control betrokken 
uitvoerende partijen zijn onder meer beveiligingspersoneel, stewards, controleurs, politieagenten, 
brandweerpersoneel, suppoosten, et cetera (Van de Sande, 2013). 

Crowd control wordt hier opgevat als het in goede banen leiden van gedrag van mensen in grote 
groepen tijdens het evenement. Crowd management omvat crowd control en heeft betrekking op de 
voorafgaand aan het evenement geplande maatregelen om alles in goede banen te leiden en onge-
lukken en incidenten te voorkomen. Maatregelen in de context van crowd management kunnen op 
veel diverse aspecten betrekking hebben: publiekscommunicatie, organisatie-interne communicatie, 
infrastructurele aspecten (smalle doorgangen en trappen, et cetera), afstemming met ondernemers 
(horeca, et cetera), afstemming met vervoerders (voor de aan- en afvoer van het publiek) en nog vele 
andere. 

 

2.2.1 Typologieën van menigten en evenementen. 

Zoals benadrukt door Sime (1995) is er niet zoiets als één menigte. Al door Le Bon (1895) werd ge-
sproken van een heterogene menigte (in tegenstelling tot een homogene), dat wil zeggen een menig-
te van verschillende elementen. Ze hebben onderling geen gemeenschappelijke banden –anders dan 
het evenement- die hen samenbrengen en komen terloops samen (Davis Associates Limited, 2004; 
Still, z.d.; Turner & Killian, 1972). Een voorbeeld is een wachtrij op Schiphol. Een meer homogene 
samenhangende menigte is samengesteld uit mensen met een verwantschap zoals als een verwant-
schap in interesse en doel (Le Bon 1895; Still, z.d.); een voorbeeld is de EO-jongerendag.  

Zo ook kan een onderscheid worden gemaakt tussen een fysieke en een psychologische menigte, wat 
van belang is voor de sociale identiteitsbenadering binnen de massapsychologie. Er kan namelijk 
worden verwacht dat sociale identiteit geen rol speelt in fysieke menigten, dat wil zeggen menigten 
die louter bestaan uit een verzameling individuen zonder onderlinge samenhang. Evenzo zou het 
onderscheid tussen homogene en heterogene menigten relevant kunnen zijn, of het onderscheid 
tussen menigten tijdens politieke betogingen en feestgangers.  

Op basis van de zeer schaarse literatuur over typen menigten die in wetenschappelijke tijdschriften 
gepubliceerd is (Momboisse, 1967; Berlonghi, 1995), stelden Challenger et al. (2010a) de typologie 
van menigten in tabel 1 op. 

Andere auteurs beschrijven evenementen en menigten in termen die aansluiten bij de typologie van 
Challenger et al. (2010a). Getz (2008; 2005) geeft een typologie van geplande evenementen die de 
doelgerichte evenementen uit Tabel 1 nader invult. De evenementen van Getz omvatten culturele 
festivals (bijvoorbeeld carnaval, religieuze feesten en herdenkingen), zakelijke evenementen (confe-
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renties, beurzen en markten), amusement (concerten en award shows), wetenschappelijke evene-
menten (congressen en seminars), politieke evenementen (staatsbezoeken, wereldcongressen en 
koningszaken), recreatieve evenementen (spelwedstrijden), sportevenementen (professionele en 
amateurcompetities), maar ook privé evenementen zoals feesten en bruiloften. Deze indeling ver-
toont veel verwantschap met de evenementen-familie die in Nederland gehanteerd wordt door  
Respons.nl in hun Evenementen Top 100 (zie Bijlage 4). 

 
Tabel 1 
Typologie van menigten (Challenger et al., 2010a) 

1. Doel a. Sport, vermaak 
b. Reizen 
c. Religieuze of politieke bijeenkomst 
d. Spontaan (bijvoorbeeld een wachtrij) 
e. Gevarieerd (bijvoorbeeld shoppen tijdens een evenement) 

2. Duur a. Doorlopend (bijvoorbeeld treinstation) 
b. Korte duur (bijvoorbeeld wachtrij) 
c. Middellange duur (bijvoorbeeld voetbalwedstrijd) 
d. Lange duur (bijvoorbeeld een sporttoernooi van een dag) 
e. Langere duur (bijvoorbeeld meerdaags festival) 

3. Starttijd a. Vast (bijvoorbeeld sportwedstrijd) 
b. Variabel (bijvoorbeeld een festival met vele activiteiten) 

4. Individuele locatie a. Vaste zitplaats (bijvoorbeeld stadionplaats) 
b. Vrij (bijvoorbeeld muziekfestival) 
c. Doorstroom (bijvoorbeeld treinstations) 
d. Open (bijvoorbeeld straatevenementen als carnaval) 

5. Sfeer / Conflict / 
Voorgeschiedenis 

a. Hoog niveau conflictueuze geschiedenis (bijvoorbeeld voetbalwedstrijd) 
b. Laag niveau van conflict (bijvoorbeeld rugby- of schaatswedstrijden) 
c. Non-existent (bijvoorbeeld bioscoopbezoekers) 

6. Niveau van identifica-
tie 

a. Laag (bijvoorbeeld forensen) 
b. Hoog (bijvoorbeeld voetbalfans) 

7. Niveau van interactie a. Laag (bijvoorbeeld forensen) 
b. Middelmatig (bijvoorbeeld rugbywedstrijd – tussen fans en stewards) 
c. Hoog (voetbalfans – tussen fans, stewards en politie 

8. Heterogeniteit a. Laag(bijvoorbeeld forensen) 
b. Middelmatig (bijvoorbeeld bezoekers voetbalwedstrijd) 
c. Hoog (bijvoorbeeld op luchthaven) 

9. Omvang van eenhe-
den 

a. Klein (overwegend individuen) 
b. Gemengd (individuen en groepen – bijvoorbeeld sportwedstrijd) 
c. Familiegroepen (bijvoorbeeld grote pretparken) 

10. Bagage a. Niet aanwezig (bijvoorbeeld voetbalwedstrijd) 
b. Middelmatig (bijvoorbeeld bezoekers van meerdaags festival met tenten 

en rugzakken) 
c. Veel (bijvoorbeeld passagiers op luchthavens) 

 

Still (z.d.) geeft in een rapportage over Crowd Management Information, geschreven in opdracht van 
het US Department of Defense, een overzicht van de volgende crowds: 

 Een toevallige (“casual”) crowd bestaat uit een heterogene menigte die bestaat uit individu-
en die onderling geen gemeenschappelijke banden hebben –anders dan de event die hen 
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samenbrengt – en komen terloops samen (Le Bon, 1895; Still, z.d.; Turner & Killian, 1972). 
Een voorbeeld is een voetbalwedstrijd, of een wachtrij op Schiphol. 

 Een meer homogene samenhangende menigte (“cohesive crowd”) is samengesteld uit men-
sen met een verwantschap in bijvoorbeeld interesse en doel (Le Bon 1895; Still, z.d.). Derge-
lijke evenementen zijn vaak gepland. 

 Een expressieve menigte verwijst naar een menigte individuen die samenkomen om een 
boodschap uit te dragen. Het gaat hier om een demonstratie of een protestbijeenkomst. 

 Een agressieve menigte is een menigte die gemakkelijk kan uitbarsten in onwettelijke hande-
lingen. Voetbalrellen vormen een voorbeeld van een dergelijke menigte. 

 

De typologie van Challenger et al. (2010a) is speciaal ontwikkeld als hulpmiddel voor planners en 
managers van publieksevenementen. Op basis van de typologie kan een profiel van de menigte wor-
den gemaakt op basis waarvan de voorbereiding geoptimaliseerd zouden kunnen worden. Zo kan 
een menigte op een groot meerdaags festival gekenschetst worden als een menigte met een gevari-
eerd doel (muziekbezoek, theaterbezoek, het kopen van maaltijden in voedselstands, het kopen van 
Cd’s of Dvd’s, et cetera), waarbij sprake is van een langere duur, open start- en eindtijden, vrije be-
weging voor individuen, gemengde grootte van eenheden en een middelmatige hoeveelheid bagage. 

Het vooraf in kaart brengen van wat men kan verwachten met betrekking tot de bezoekers aan de 
hand van typologieën, kan behulpzaam zijn voor het planmatig gebruik van communicatie, dus bij 
zowel crowd control en crowd management. Zo heeft een menigte met familiegroepen (9b in tabel 1) 
wellicht andere noden en behoeften dan een menigte met louter individuen. En vereist een evene-
ment waarbij mensen zich vrijelijk kunnen bewegen over het terrein (4) een andere strategie wan-
neer met de menigte gecommuniceerd moet worden met omroepinstallaties of matrixborden (denk 
bijvoorbeeld aan de strategische locatie daarvan) dan een evenement waarbij sprake is van vaste 
zitplaatsen. Verder behoeven evenementen waarbij bezoekers rugzakken en tenten (10) meenemen 
wellicht (communicatie over) speciale voorzieningen als opslag (kluizen). In dit onderzoek leggen we 
de nadruk op incidentele/tijdelijke evenementen, georganiseerd door lokale overheden en evene-
mentenorganen, waarbij verwacht mag worden dat bezoekers met goede intenties verschijnen; ca-
tegorie 5 in tabel 1 lijkt daarom minder relevant. 

Andere relevante criteria zijn de grootte van de menigte (een menigte van 10.000 bezoekers vereist 
communicatiemiddelen en – apparatuur met een hoger vermogen dan een menigte van een paar 
honderd) en het verloop van een evenement (bijvoorbeeld een voor de thuispartij goed of slecht 
verlopen voetbalwedstrijd). Het wij-zij karakter dat door velen verondersteld wordt een belangrijke 
rol te spelen bij het verloop van een evenement (zie bijvoorbeeld Russell, 2004, maar ook de 
literatuur over sociale identiteit), is weliswaar niet expliciet opgenomen in deze typologie, maar kan 
onder punten 5 en 6 in de tabel worden geschaard. 

 

Resumerend: op grond van de schaarse wetenschappelijke literatuur over typen menigten kan wor-
den geconcludeerd dat het vooraf in kaart brengen van wat men kan verwachten met betrekking tot 
de bezoekers aan de hand van typologieën, behulpzaam is bij het voorkomen van problemen in een 
mensenmassa. Een typologie van de massa kan zich richten op de volgende criteria: doel van de be-
zoekers, duur van het evenement, grootte van de menigte, locaties en bewegingen van bezoekers, 
sfeer en verloop van het evenement, en de samenstelling en omvang van verschillende groepen (zie 
ook tabel 1). 
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2.2.2 Wat als het mis gaat bij een groot evenement 

Berlonghi (1995) onderscheidt een aantal “crowd catalysts”, dat wil zeggen moderatoren die mede 
kunnen beïnvloeden dat de orde in menigten verstoord wordt en er crowd control moet worden 
gepleegd. Allereerst wijst hij op operationele omstandigheden; een gebrek aan parkeerplaatsen, het 
niet verschijnen van artiesten, afzeggingen en het niet meer beschikbaar zijn van kaarten zijn facto-
ren waardoor aanwezigen geagiteerd kunnen raken. Hetzelfde geldt voor activiteiten tijdens het 
evenement, zoals gebruik van special effects (lasers, vuurwerk, rook), muziek en hard geluid, en ge-
drag van degenen die optreden, zoals seksueel getinte of gewelddadige gedragingen of opmerkingen 
en “opjutten” van het publiek.  

Verder noemt Berlonghi factoren die direct betrekking hebben op de toeschouwers, zoals alcohol-
consumptie, runs op zitplaatsen, activiteiten als de “wave” en het gooien van objecten. Met betrek-
king tot beveiligers en politie noemt hij excessief en onnodig optreden, woordenwisselingen met 
leden van de menigte, provocatie en machtsmisbruik; wat sociale factoren betreft kunnen raciale 
spanningen een rol spelen, evenals nationalisme, rivaliteit en geweldpleging. Externe factoren die als 
katalysator kunnen optreden zijn bijvoorbeeld weersomstandigheden (hitte, luchtvochtigheid, regen 
of hagel en gebrek aan ventilatie6), natuurrampen (aardbevingen, tornado’s7 en overstromingen) en 
rampen die zijn ontstaan door mensenhanden (giftige chemicaliën en structurele gebreken).  

In de specifieke context van sportrellen, is gewezen op de volgende psychologische verklaringen voor 
het vaak als “hersenloos” bestempelde gedrag van hooligans (Russell, 2004). Behoefte aan spanning, 
die niet los kan worden gezien van het in toenemende mate risicoloze dagelijks leven en toegeno-
men hoeveelheid vrije tijd, en daarmee verveling (Apter, 1992). Andere factoren die genoemd wor-
den zijn bijvoorbeeld deprivatie en het observeren van onrechtvaardigheid (Mann, 1989), zoals wan-
neer mensen na lang wachten toch niet in staat blijken kaarten voor een evenement te verkrijgen, of 
wanneer een scheidsrechter bijvoorbeeld te streng of onrechtvaardig oordeelt. Verder kunnen ge-
welddadigheden ontstaan vanuit “ideologische” achtergronden, wanneer een groep bijvoorbeeld 
media-aandacht wegkaapt met een politiek of sociaal statement tijdens een voetbalevenement, ach-
tergronden die te maken hebben met een lange geschiedenis van conflict en wat ook wel expressief 
geweld genoemd wordt, veroorzaakt door de emotionele toestand van opgewonden fans na winst of 
juist verlies. 

Resumerend: Berlonghi (1995) onderscheidt een aantal moderatoren (“crowd catalysts”) die ertoe 
kunnen leiden dat “de vlam in de pan slaat”. Soms zijn deze terug te voeren op kenmerken van de 
menigte zelf, maar soms ook gaat het om externe factoren, die niet of moeilijk te voorzien zijn. Voor-
beelden van dergelijke moderatoren zijn operationele omstandigheden (zoals het niet verschijnen 
van artiesten), sociale spanningen in het publiek (“wij versus zij”) of plotselinge extreme weersom-
standigheden (onweer). 

 

                                                           
6
 In het licht van de dramatische ontwikkelingen tijdens Pukkelpop 2011 in het Belgische Hasselt, waarbij 5 

personen omkwamen door de gevolgen van noodweer, zouden ook onweer en harde wind in dit rijtje moeten 
worden opgenomen. 

7
 In de Nederlandse context spreekt men niet over tornado’s, maar over windhozen. Een tornado/windhoos is 

in ons land een zeldzaam ‘zomers’ verschijnsel, in de laatste eeuw zijn er vier gerapporteerd (Borculo, 1925; 
Neede, 1927; Veluwe, 1950; Chaam en Tricht, 1967).  
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2.2.3 Conclusies menigten en evenementen 

 Op grond van de beschreven wetenschappelijke literatuur over typen menigten kan worden ge-
concludeerd dat het vooraf in kaart brengen van wat men kan verwachten met betrekking tot de 
bezoekers aan de hand van typologieën, behulpzaam kan zijn in het voorkomen van problemen 
in een mensenmassa. Een familiefeest vereist immers een andere aanpak dan een evenement 
voor louter individuen. Een planmatige inzet van informele en formele massacommunicatie bij 
zowel crowd control en crowd management betekent idealiter dat beleidsmakers en operatione-
le begeleiders van de massa in staat moeten zijn de massa te identificeren en ook te onderken-
nen hoe de massa kan veranderen. Een typologie van de massa kan zich richten op de volgende 
criteria: doel van de bezoekers, duur van het evenement, grootte van de menigte, locaties en 
bewegingen van bezoekers, sfeer en verloop van het evenement, en de samenstelling en omvang 
van verschillende groepen (zie ook tabel 1). 

 

 Er zijn veel situaties denkbaar die er toe kunnen leiden dat “de vlam in de pan slaat”, soms zijn 
deze terug te voeren op kenmerken van de menigte zelf, maar soms ook gaat het om externe 
factoren, die niet of moeilijk te voorzien zijn. Problemen kunnen ontstaan op momenten dat mo-
deratoren (of “crowd catalysts”) in werking treden die de orde en veiligheid in menigten kunnen 
verstoren. Dit kan betrekking hebben op operationele omstandigheden (het niet verschijnen van 
artiesten), sociale spanningen in het publiek (“wij versus zij”) of plotselinge extreme weersom-
standigheden (onweer). 

 

 In de context van crowd management maken de hiervoor genoemde aspecten idealiter deel uit 
van een risk assessment, en kunnen ze worden gebruikt bij de ontwikkeling van scenario’s of con-
tingentieplannen. Op basis van deze assessment kan immers worden gekozen voor inzet van 
middelen en maatregelen. Maatregelen in de context van crowd management kunnen op veel 
diverse aspecten betrekking hebben: publiekscommunicatie, organisatie-interne communicatie, 
infrastructurele aspecten (smalle doorgangen en trappen, et cetera), afstemming met onderne-
mers (horeca, et cetera), afstemming met vervoerders (over aan- en afvoer van het publiek) en 
nog vele andere.  

 

2.3 Communicatie bij grote evenementen 

2.3.1 Communicatie bij noodsituaties 

Sime (1995) was een van de eersten die benadrukte dat het beïnvloeden van gedrag van mensen bij 
noodevacuaties om een geïntegreerde benadering vraagt. De technische of ingenieursbenadering, 
waarbij gedrag van mensen wordt gemodelleerd als waren het zandkorrels of moleculen in een vloei-
stof (zgn. particle models of hydraulic models) of agents die opereren op basis van een aantal simpele 
beslisregels (agent-based simulation), schieten tekort omdat ze psychologische factoren buiten be-
schouwing laten (Sime, 1995; zie ook Henein & White, 2010). De psychologische benadering laat 
fysieke aspecten van de omgeving waarin het gedrag plaatsvindt buiten beschouwing.  

Sime (1995) constateerde verder dat de totale ontsnappingstijd die nodig is om een ruimte te evacu-
eren gezien moet worden als de som van de opstarttijd en de tijd die nodig is om de uitgang te berei-
ken en te passeren. De opstarttijd betreft de tijd die wordt ingenomen door bewustwording van de 
noodsituatie en het in beweging komen van mensen en is daarmee het domein van de psychologie, 
terwijl de tijd om uitgangen te bereiken en te passeren voornamelijk afhankelijk is van fysieke para-
meters; hier is een meer technische benadering van belang. Dat de opstarttijd liefst tweederde van 
de totale ontsnappingstijd beslaat, wordt mede veroorzaakt doordat mensen vaak laat door hebben 
dat een noodsituatie is ontstaan. De ontsnappingstijd kan dan ook drastisch worden verkort door al 
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in een vroeg stadium te communiceren dat er een probleem is ontstaan. Dit belang van communica-
tie wordt tevens onderstreept door Challenger en Clegg (2011) en Lea, Uttley en Vasconcelos (1998).  

De zelfredzaamheid en redzaamheid van burgers zijn van belang om de impact van noodsituaties te 
verkleinen. Zelfredzaamheid wordt daarbij door de overheid gedefinieerd als: “het vermogen van 
burgers om zichzelf en anderen te helpen in voorbereiding op, tijdens en na crisis, waar nodig en 
mogelijk gefaciliteerd door de overheid”8. Redzaamheid betreft hierbij alle handelingen om ande-
ren te helpen. Gangbare opvatting bij onderzoekers in ons land is dat zelfredzaamheid en burgerpar-
ticipatie eerder regel dan uitzondering zijn, en dat mensen (die niet worden gerekend tot de groep 
verminderd zelfredzamen9) over het algemeen goed in staat zouden zijn zichzelf enige tijd te redden 
(Ruitenberg, Helsloot & Balk, 2004). Ze raken meestal niet in paniek en handelen, volgens heden-
daagse wetenschappelijke inzichten, tamelijk rationeel (Quarantelli, 1999; Dynes, 1994; Perry & 
Lindell, 2003). Ook blijken veel mensen bereid om slachtoffers hulp te verlenen (Oberijé, z.d). Dit sluit 
ten dele aan bij bevindingen van Leach (2004) die op grond van interviews met overlevenden van 
rampen concludeerde dat een klein deel van de mensen in paniek raakt (ca. 10-15% van de mensen 
reageert contraproductief), een klein deel echt rationeel reageert (ca. 10-15% van de mensen rea-
geert relatief kalm, beschouwt de situatie, maakt een plan en reageert daarop), en de rest gedrag 
vertoont dat als ‘boundedly rational’ (Kahneman, 2003; Simon, 1991) kan worden omschreven. Of-
wel, ca. 75% van de mensen reageert verward maar tegelijkertijd reflexief en automatisch op gebeur-
tenissen (Leach, 2004). 

Kanttekening bij deze studies is echter dat er geen eenduidige empirische bevindingen over gedrag 
van burgers bij incidenten in ons land zijn, maar dat veel is gebaseerd op interviews met ooggetuigen 
of literatuurstudie. Hieraan kleven echter wel bedenkingen aangaande de validiteit (Oberijé, z.d.). 
Bijkomend probleem is dat bij hulpverleners nog wel vaak de visie aanwezig is dat incidenten ge-
paard gaan met sociale wanorde, paniek en apathie bij leden van het publiek, en dat beleid en inzet 
vaak vanuit deze gedachte worden gevoerd (Oberijé, z.d). Een andere kwestie is dat er (nog) geen 
systematisch antwoord te geven is op de vraag of en hoe burgers in ons land reageren op massale 
alertering (Sillem, 2010) en welke invloed dat heeft op de zelfredzaamheid en ander gedrag ten tijde 
van een incident. Er bestaat wel anekdotische evidentie dat burgers niet altijd adequaat reageren op 
de inzet van WAS (Waarschuwings- en Alarmeringsysteem), en soms is dat bevestigd door onderzoek 
ter plaatse10.  

Uit onderzoek komt echter ook naar voren dat mensen gehinderd kunnen worden door een slechte 
voorbereiding, gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen en onvoldoende of onbetrouwbare informa-
tie tijdens een noodsituatie (Ruitenberg et al., 2004). Deze aspecten hebben ook veel met elkaar te 
maken: als men zich slecht voorbereidt, geeft men zichzelf ook niet de kans om vertrouwen in het 
eigen kunnen te ontwikkelen. Anderzijds, als men twijfelt aan zichzelf, dan schuift men de oproep om 
zich voor te bereiden op een noodsituatie wellicht ook eerder aan de kant.  

                                                           
8
 BZK (2008). 

9
 Een grote groep mensen in Nederland is verminderd zelfredzaam. Volgens onderzoek van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft deze groep 20 tot 25% van de Nederlandse bevolking. Hierbij 
valt te denken aan mensen met een lichamelijke, psychische, zintuiglijke (visueel, auditief en spraak) of ver-
standelijke beperking, een chronische ziekte en een tijdelijke beperking. Ook mensen ouder dan 65 jaar of jon-
ger dan 12 jaar, laaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden worden gezien als verminderd zelfredzaam. 
Verminderd zelfredzame mensen kunnen problemen ervaren om een noodsituatie te signaleren, te interpre-
teren dan wel hierbij te handelen. 

10
 Gemeente Helmond (2007). Sirenes in Helmond. De reactie van inwoners.  
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Gebrekkige communicatie in een cruciale fase van een noodsituatie vergroot het probleem, onder 
meer omdat onzekerheid over het meest adequate gedrag prevaleert (Newton, 2010). Studies laten 
zien dat adequaat gedrag kan worden bevorderd door waarschuwingsboodschappen te voorzien van 
informatie over een handelingsperspectief, en daaraan informatie toe te voegen die bij de ontvanger 
de verwachting creëert dat men het gedrag zelf kan uitvoeren (beoordeelde uitvoerbaarheid of “per-
ceived self-efficacy”) en dat het geboden handelingsperspectief een nuttige en effectieve oplossing 
biedt voor de gevaarsituatie waarmee men te maken heeft (beoordeelde nuttigheid of “perceived 
response-efficacy”; (Kievik & Gutteling, 2011; Kievik, Ter Huurne & Gutteling, 2012; Bouwmeester, 
Franx, Holzmann, Gutteling & De Vries, 2012; Bakker, 2012; Van Leeuwen, 2012). Op deze punten 
zullen we later nader ingaan. 

Crisis- en risicocommunicatie is een pluriform vakgebied, met onderzoek en theorievorming op uit-
eenlopende gebieden als reputatieschade bij commerciële organisaties tot acceptatiekwesties bij 
nieuwe en bestaande risicodragende technologieën en alertering/alarmering in geval van een (groot-
schalig) incident. Vanuit veel academische sociaalwetenschappelijke disciplines wordt bijgedragen 
aan de kennisontwikkeling op dit gebied. In het kader van dit onderzoek beperken we ons echter tot 
de bijdragen uit de (sociale) psychologie en de communicatiewetenschap, en dan in het bijzonder op 
die bijdragen die gericht zijn op de inhoud van de communicatie, en het medium waarmee de bood-
schap wordt gedeeld (zie Tabel 2). Vanuit die randvoorwaarden zijn mogelijk relevant: 

 sturende of beïnvloedende communicatie met een risico-/veiligheidsinhoud, voorafgaand of 
tijdens een evenement, gericht op het bevorderen van de veiligheid van een event, of in ge-
val van een noodsituatie om de deelnemers van een event te alerteren en een handelings-
perspectief te bieden; 

 informatiezoekprocessen bij deelnemers aan een evenement, waarbij men zelfstandig en al 
dan niet proactief risico-/veiligheidsgerelateerde informatie zoekt, ten behoeve van de vei-
ligheid bij het evenement, of ten behoeve van een adequaat handelingsperspectief in geval 
van een incident; 

 het lijkt noodzakelijk om onderscheid te maken tussen risicocommunicatie (communicatie 
tijdens “normaal bedrijf” waarbij er nog geen directe of acute dreiging is) en crisis- of nood-
communicatie (wanneer die directe of acute dreiging er wel is). 

 
Tabel 2 
Mogelijk relevante modellen, theorieën en onderzoek vanuit de crisis- en risicocommunicatie bij grote 
evenementen (als onderdeel van crowd control/crowd management). 

 Bevorderen veiligheid “normaal bedrijf” 
(risicocommunicatie) 

 Noodsituatie  
(crisiscommunicatie) 

 Inhoud Medium  Inhoud Medium 

Beïnvloedende 
communicatie  
(Top-down)  

 

Bijvoorbeeld fear 
appeal, determinan-
ten onderzoek 

Social media ver-
sus traditional 
media 

 Handelingsper-
spectief, determi-
nanten van zelf-
redzaam gedrag 

Twitter, NL-Alert, 
of liever sirene, 
geluidswagen 

Twitcidence 

Informatie zoe-
ken (Bottom-
up) 

 

Bijvoorbeeld deter-
minanten van in-
formatie zoeken of 
vermijden 

Media-
preferenties bij 
“normaal bedrijf” 

 Bijvoorbeeld de-
terminanten van 
informatie zoeken 

Media-
preferenties bij 
“acute situatie” 

 

Resumerend: (zelf-)redzaamheid van burgers kan een belangrijke rol spelen om de impact van nood-
situaties te verkleinen. Zelfredzaamheid is volgens de gangbare opvatting eerder regel dan uitzonde-
ring. De meeste mensen raken niet in paniek en handelen volgens de huidige wetenschappelijke in-
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zichten reflexief of tamelijk rationeel (Quarantelli, 1999; Dynes, 1994; Perry & Lindell, 2003). Ook 
blijken veel mensen bereid om anderen hulp te verlenen. Mensen kunnen daarbij wel ernstig gehin-
derd worden door gebrekkige communicatie en onzekerheid over het meest adequate gedrag. Door 
informatie te voorzien van een duidelijk handelingsperspectief dat mensen bovendien het idee geeft 
dat het gedrag nuttig en uitvoerbaar is, lijkt het mogelijk om adequaat (zelf-)redzaam gedrag te be-
vorderen. 

 

2.3.2 Beïnvloedingsmodellen 

In het kader van de sturende of beïnvloedende communicatie gericht op gedrag van menigten in de 
context van risico of veiligheid beschrijven we in eerste instantie zogenaamde fear appeal theorieën. 
Deze theorieën richten zich specifiek op aspecten van risico en veiligheid, en hun invloed op ge-
drag(sintentie) en zijn om die reden in de context van grote evenementen mogelijk relevant. 

Het Extended Parallel Process Model (EPPM; Witte, 1992; Witte & Allen, 2000) is het sluitstuk van de 
zogenoemde fear appeal traditie, waarin gedurende lange tijd is onderzocht en beredeneerd of indi-
viduen door een angst-oproepende stimulus (bijvoorbeeld een plaatje van een zwart berookte long 
op een pakje sigaretten) te motiveren zijn om een aanvullende boodschap met een handelingsper-
spectief te accepteren (in dit voorbeeld stoppen met roken).  

Het model incorporeert het Parallel Process Model (Leventhal, 1970), alsmede de Protectie Motivatie 
Theorie (PMT; Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000; Ruiter, Abraham & Kok, 2001). Hoewel EPPM en 
PMT gepositioneerd worden als fear-appeal theorieën, gericht op het voorspellen van de effectiviteit 
van beïnvloedende communicatie, zijn het ook gedragsmodellen, waarbij argumenten in de (beïn-
vloedende) communicatie saillant worden voor de ontvanger en daardoor als determinant van het 
gedrag kunnen worden beschouwd. Argumenten kunnen onder meer betrekking hebben op de bele-
ving van het risico of de veiligheid, op de inschatting die men heeft over de uitvoerbaarheid van het 
eigen gedrag om met het risico om te gaan of de inschatting van de nuttigheid van een eventueel 
handelingsperspectief. Om die reden kan dit een relevant kader zijn in de context van crowd ma-
nagement en crowd control.  

Informatie bij een dreiging of crisis kan worden opgevat als een boodschap die in sterke of minder 
sterke mate angst oproept. Dit motiveert de ontvanger tot twee afwegingen gericht op het vermin-
deren van dit gevoel (appraisals genaamd), met drie mogelijke uitkomsten. Wordt de dreiging als 
irrelevant gezien dan ontbreekt de motivatie om verder iets te doen (mogelijke uitkomst 1). Wordt 
de dreiging als relevant gezien, dan zal men de mate van dreiging afwegen, en naarmate men de 
dreiging als ernstiger ziet, zal men meer gemotiveerd zijn om de kans op succes van een handelings-
perspectief te evalueren (“wat kan ik doen om de dreiging met succes af te weren”). Dit handelings-
perspectief kan in een waarschuwingsboodschap zitten: “Begeef u in verband met de drukte op het 
perron onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde uitgang”. Beoordeelt men de dreiging als ernstig en rele-
vant dan is men gemotiveerd tot vervolgactie (Witte & Allen, 2000). De inschatting van de effectivi-
teit van het handelingsperspectief (bestaande uit een oordeel over de self-efficacy; “Ik denk dat ik 
zelf met de dreiging kan omgaan” en een oordeel over de response efficacy; “het handelingsperspec-
tief over hoe om te gaan met de dreiging is nuttig om de dreiging weg te nemen”) bepaalt vervolgens 
of men het gevaar onder controle wil brengen of de angstgevoelens wil beteugelen. Is deze inschat-
ting positief (mogelijke uitkomst 2) dan pakt men de dreiging aan, onder meer door eventueel gead-
viseerde zelfredzame maatregelen te treffen “sluit ramen en deuren” of zich beter te informeren hoe 
dat te doen. Is de inschatting negatief of twijfelt men sterk (mogelijke uitkomst 3) dan probeert men 
de angst psychologisch onder controle te krijgen door middel van ontkenning (“het zal allemaal zo’n 
vaart niet lopen”) of defensieve vermijding (“hier ga ik me nu niet mee bezig houden”) of reactantie 
(“de overheid wil mij voor hun karretje spannen”)(Witte & Allen, 2000).  
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Resumerend: of mensen adequaat of niet-adequaat handelen in het zicht van een dreiging hangt af 
van de mix van risicoperceptie (die de motivatie levert tot het ondernemen van actie) en afweging 
van zelfeffectiviteit en responseffectiviteit. De vraag is dan ook of adequate communicatie op deze 
elementen zou moet inspelen, en het informatieaanbod afgestemd zou moeten zijn op de informa-
tievraag. Aanvullende vraag is of de informatiebehoefte van het publiek is gerelateerd aan aspecten 
als risicobeleving en efficacy beliefs (Bouwmeester et al., 2012). Een recentelijk uitgevoerd crisis-
communicatie-onderzoek biedt hiervoor ondersteuning; de studie laat zien dat de intentie tot zelf-
redzaam gedrag in geval van een crisis wordt beïnvloed door informatie verkregen via sociale media, 
maar dat deze invloed sterk afneemt wanneer de overheidscommunicatie erop gericht is om de zelf‐
effectiviteit van mensen te vergroten; blijkbaar voorziet dit in een duidelijke behoefte, waardoor het 
voor burgers minder van belang wordt elders informatie te zoeken (Verroen, Gutteling & De Vries, 
2013). 

 

2.3.3 Informatie zoeken: achterliggende motieven 

In de context van beïnvloedende communicatie ligt het initiatief bij een zendende partij (bijvoorbeeld 
de overheid of een hulpverleningsdienst). Die partij bezit ook vaak een breed overzicht van de situa-
tie en de mogelijkheden om de juiste informatie samen te brengen. Aan de andere kant is de indivi-
duele en sociale mens ook een informatiezoeker en -zender, zeker met de opkomst van nieuwe me-
dia. We verwerken niet alleen wat ons wordt aangeboden, maar we zijn zelf ook in meer of minder 
actief zin bezig om informatie te zoeken en te verspreiden. In recente jaren is er op het vlak van de 
crisis- en risicocommunicatie de nodige aandacht geweest voor informatie zoekmodellen. De vraag 
hierbij is onder meer of en in welke mate mensen zich (proactief) zullen informeren in de context van 
risico en veiligheid, en meer in het bijzonder wat betreft grote evenementen. 

In de literatuur worden verschillende motieven genoemd als reden voor individuen om zich te rich-
ten op informatie zoeken (in geval van een dreiging of een risico)11. Ter Huurne en Gutteling (2008) 
noemen onder meer kennisverwerving, risico- of onzekerheidsreductie (zie onder meer Hogg, 
Adelman & Blagg, 2010) en sociale doeleinden, bijvoorbeeld voor de interactie met andere personen. 
Volgens Moore (2002) hebben mensen geen behoefte aan informatie an sich, maar is informatie 
zoeken een vorm van doelgericht gedrag dat verricht wordt om beslissingen te kunnen nemen, ter 
bevordering van het welzijn of de gezondheid (Alaszewski, 2005) of om de rol als lid van de gemeen-
schap te kunnen vervullen.  

Het verwerven van kennis is een belangrijke drijfveer. Het Information Search Process model 
(Kuhlthau, 1991) postuleert dat de intentie tot het zoeken van informatie ontstaat wanneer het indi-
vidu een tekort in kennis of begrip constateert op een bepaald punt. Het Anomalous State of Know-
ledge model (Belkin, 1980) werkte dit cognitieve aspect verder uit door te stellen dat de kennis die 
men meent te bezitten en die men meent nodig te hebben uitmondt in een informatiebehoefte, die 
de persoon aanzet tot informatie zoeken om daarmee deze kloof te verminderen. Een vergelijkbare 
aanname vinden we in het Risk Information Seeking and Processing model (Griffin, Dunwoody & 
Neuwirth, 1999).  

Individuen zoeken ook informatie met als doel risico- of onzekerheidsreductie. De Information See-
king Theory (Atkin, 1972) veronderstelt dat een individu een bepaalde mate van zekerheid wenst 

                                                           
11

 In de literatuur vinden we modellen die informatie zoeken als een doelgericht en intentioneel gedrag aan-
merken. Daarnaast zijn er ook modellen en studies die laten zien dat ook sprake kan zijn van het vermijden van 
informatie (in het Engels avoidance of blunting genoemd) in omstandigheden van dreiging en crises (zie onder 
meer Miller, 1995; Davey, Tallis & Hodgson, 1993; Gage & Panagakis, 2012). We laten dit hier verder buiten 
beschouwing. 
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over uiteenlopende maar relevante onderwerpen. Als de onzekerheid toeneemt, ontstaat er een 
informatiebehoefte die leidt tot informatie zoeken, gericht op het verminderen van de onzekerheid; 
dit idee zien we ook bij Berger en Calabrese (1975) in hun Uncertainty Reduction Theory (URT). Een 
aantal studies biedt ondersteuning voor deze veronderstelling (Kealey & Berkman, 2010; Lion, 
Meertens & Bot, 2002). Een belangrijk aspect in relatie tot risico- en onzekerheidsreductie is het ver-
trouwen dat men stelt in anderen en in bronnen van informatie. Vertrouwen wordt in het algemeen 
gezien als een fenomeen dat onzekerheid reduceert (Colquitt, Lepine, Piccolo, Zapata & Rich, 2012; 
Luhmann, 1980), omdat het ervoor zorgt dat men niet zelf alle mogelijke positieve en negatieve uit-
komsten van een interactie in overweging hoeft te nemen. Vertrouwen stelt mensen in staat om er 
vanuit te gaan dat de interactiepartner niet zal handelen ten nadele van degene die zich kwetsbaar 
opstelt. In de context van informatie zoekgedrag zou dat betekenen dat vertrouwen in de bron twij-
fel aan de juistheid van de verstrekte informatie wegneemt. 

Ook de sociale omgeving van het individu kan de behoefte aan informatie en informatiezoekgedrag 
beïnvloeden (Atkin, 1972; Johnson, 1987; Wilson, 1999; Radecki & Jaccard, 1995). Zo kan de ver-
wachting dat mensen in de directe omgeving veel kennis bezitten over een bepaald onderwerp, het 
individu stimuleren om informatie te zoeken. Mensen willen nu eenmaal hun eigen vaardigheden en 
kennis vergelijken met die van anderen, om op die manier sociale steun, goedkeuring en waardering 
te verwerven (zie bijvoorbeeld Eagly & Chaiken, 1993). Dit kan spelen in vrijwel alle sociale situaties 
waarin mensen actief zijn: werk, familie en gezin, vrienden of andere maatschappelijke verbanden 
(Neuwirth & Frederick, 2004) en lijkt daarmee ook bij dreiging en crisis van belang. Het kan echter 
ook de andere kant op werken. Mensen kunnen informatie zoeken vanuit het motief om anderen te 
kunnen informeren (zie bijvoorbeeld Schroy III, Lal, Wilson, Heeren & Farraye, 2005). 

Resumerend: mensen kunnen in de context van beïnvloedende communicatie de rol van ontvanger 
vervullen, maar zijn daarnaast regelmatig ook zelf (actieve) informatiezoekers en -zenders (zeker met 
de opkomst van nieuwe media). In de literatuur worden een aantal belangrijke drijfveren genoemd 
voor het zoeken van informatie, namelijk het verwerven van kennis, het wegnemen van onzekerheid 
en de druk vanuit de sociale omgeving.  

 

2.3.4 Communicatie en nieuwe technologie 

De penetratie van smartphones in en het daaraan gekoppelde gebruik van sociale media in Neder-
land neemt grootse vormen aan. Volgens Hoogeveen (2011) stond eind 2010 de teller al op 3,3 mil-
joen gebruikers; ander onderzoek geeft aan dat meer dan de helft van de jongeren in Nederland een 
smartphone op zak heeft12. In Bijlage 2 wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal gebruikers 
van sociale media en smartphones in 2012. Duidelijk is dat miljoenen Nederlanders gebruik maken 
van smartphones en dat dit aantal alleen maar groeiende is. Smartphones lijken uitstekend geschikt 
om bezoekers van grote evenementen van real time informatie te voorzien. Zo bieden organisatoren 
van grote muziekfestivals als Rock Werchter, Lowlands en North Sea Jazz Festival apps aan waarop 
onder meer informatie met betrekking tot artiesten en (wijzigingen in) de programmering te vinden 
zijn.  

Via dergelijke apps is het ook mogelijk effectieve boodschappen te verstrekken over grote drukte op 
specifieke bepaalde locaties, wat te doen bij incidenten als onverwacht slecht weer of grote hitte, et 
cetera. Zo geeft de NS tegenwoordig urgente boodschappen met betrekking tot de treinenloop door 
via de app “NS Reisplanner Xtra”, inclusief herkenbaar geluidssignaal. En de huidige toestand met 
betrekking tot het weer (waarschuwingen en verwachtingen) komen binnen via een app als “Weer-

                                                           
12

 Onbekend (2011). ‘Smartphone-penetratie stijgt naar 42 procent in Nederland.’ Telecompaper. 
http://www.telecompaper.com/nieuws/smartphone-penetratie-stijgt-naar-42-procent-in-nederland 
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station HD”, die verder ook informatie levert over de zonnekracht, pollen, smog en natuurbrandge-
vaar. Rond de 30ste april 2013 stelde de gemeente Amsterdam en de nationale politie een app, 
“30APPril”, beschikbaar, die drukke plekken op 30 april kon tonen13. Daarnaast bevatte de app in-
formatie over “points of interest”, zoals EHBO-posten en tram- en metrostation (zie Figuur 1). Al voor 
aanvang van de troonswisseling echter hebben telecombedrijven verzocht de druktemeter te verwij-
deren uit de app, omdat deze het mobiele 3G-netwerk mogelijk te zwaar zou belasten14. 

 

 
Figuur 1: De app die voor Koninginnedag 2013 is ontwikkeld, “30 APPril” 

 

Uiteraard geldt hier dezelfde zorg als eerder, namelijk dat er moet worden gewaakt voor de altijd 
dreigende “overinformatisering”. In principe maakt een functionaliteit als Blue Tooth het mogelijk 
boodschappen alleen te verstrekken aan bezoekers op locaties waar deze informatie relevant is; lo-
catie specifieke informatie is bevorderlijk voor de effectiviteit van communicatie. Via SMS‐berichten, 
tenslotte, zouden ook gebruikers van conventionele mobiele telefoons te bereiken zijn. 

Een belangrijke voorwaarde bij dergelijke diensten is echter wel dat men van te voren op de hoogte 
is van de beschikbaarheid en het belang ervan, en dat men bewust actie dient te ondernemen, dat 
wil zeggen een app downloaden, Blue Tooth aanzetten, of zich aanmelden voor een SMS‐dienst (als 
Burgernet of Amber Alert). 

Dit punt geldt ten dele ook voor de nieuwste ontwikkeling op dit punt van de centrale overheid in 
samenwerking met de veiligheidsregio’s, te weten NL-Alert. NL-Alert is een nieuw alarmmiddel van 
de overheid om mensen in de directe omgeving van een (dreigende) ramp of noodsituatie te waar-
schuwen en te informeren via de mobiele telefoon. NL-Alert maakt gebruik van de techniek "cell 

                                                           
13

 http://nos.nl/koningshuis/artikel/498818-app-toont-mensenmassas-30-april.html 

14
 http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3432535/2013/04/26/Amsterdam-vreest-

overbelasting-geen-druktemeter-in-30-APPril-app.dhtml 
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broadcast" via de mobiele netwerken van de providers die in Nederland opereren. Hiermee kunnen 
alle mobiele telefoons – in principe – worden bereikt. Kenmerkend voor cell broadcast is dat het 
gebruik maakt van radiofrequenties om waarschuwingen bij de mobiele telefoons van ontvangers te 
bezorgen en niet bijvoorbeeld SMS- of telefoniekanalen, of mobiel internet, zodat het ongevoelig is 
voor overbelasting van die kanalen (Wood, 2005). Dat betekent dat iedereen in een bepaald gebied 
(of “cell”) dezelfde boodschap krijgt, mits het ontvangende toestel daartoe in staat is en correct is 
ingesteld. Dit laatste is tegelijk een mogelijke achilleshiel van het systeem, het veronderstelt techni-
sche perfectie aan de aanbiederskant en proactief handelen aan de kant van de ontvanger. De im-
plementatie van NL-Alert maakt het mogelijk om voor specifieke situaties (zoals grootschalige 
events) vooraf scenario’s te ontwikkelen met duidelijke en effectieve handelingsperspectieven ( zie 
bijvoorbeeld Rauhala & Schultz, 2009; Torii, Sawamoto, Segawa, Sugino & Nomura, 2010).  

Op dit ogenblik wordt het bereik en het effect van NL-Alert bij grootschalige incidenten onderzocht 
(WODC project 2215). Bekend is al wel dat burgers positief staan ten opzichte van NL-Alert als nieuw 
alerteringsinstrument, omdat het (meer dan bijvoorbeeld de traditionele sirene) informatie kan ver-
schaffen over de situatie, consequenties en te nemen veiligheidsmaatregelen (Holzmann, Warners, 
Franx & Bouwmeester, 2011). Deze situatie geldt echter voor een fase waarin NL-Alert nog niet ope-
rationeel was ingezet en burgers, maar ook bestuurders en hulpverleningsdiensten, dus nog geen 
positieve of negatieve ervaringen konden hebben met het systeem. Het bestaande draagvlak duidt 
om die reden wellicht op een “voordeel van de twijfel” (Sillem & Wiersma, 2006). Ook op het vlak 
van de theoretische onderbouwing van de invloed van NL-Alert op zelfredzaam gedrag is nog veel 
onduidelijk. Naast de psychologische en communicatieve hindernissen (in het voorgaande uitgebreid 
beschreven) zijn er daarnaast mogelijk ook bestuurlijke drempels te vinden op de weg naar de suc-
cesvolle inzet van NL-Alert bij risico- en veiligheidskwesties.  

Verder blijkt uit onderzoek dat sociale media een belangrijke rol kunnen vervullen bij de informatie-
voorziening bij rampen en bij het faciliteren van zelfredzaamheid. Amerikaans onderzoek naar het 
gebruik van Twitter na een ramp, in casu het doorbreken van een damwand waardoor zo’n 5 miljoen 
kubieke meter kolenvliegas in de Tennessee River terechtkwam, laat bijvoorbeeld zien dat hoeveel-
heid informatie die door burgers – ook burgers die zich niet nabij de plaats van de ramp bevonden – 
werd verstrekt veel groter was dan die van publieke functionarissen en vertegenwoordigers van het 
betreffende bedrijf (Sutton, 2010). Verder bleek dat Twitteraars van elders zich kritisch opstelden ten 
aanzien van overheidsinformatie over de ramp en ze foutieve informatie corrigeerden. Starbird en 
Palen (2010), die Twitterverkeer naar aanleiding van het overstromen van de Red River en de gras-
branden in Oklahoma (beide in de VS) analyseerden, rapporteren dat berichten die door direct be-
trokken burgers bij een ramp zijn opgesteld vaak worden “ge-retweet”; ook informatie over de ramp 
afkomstig van met name lokale media worden verhoudingsgewijs vaak doorgestuurd. 

Nederlands onderzoek (Terpstra et al., 2012) laat zien dat sociale media ook een belangrijke rol heb-
ben gespeeld bij de nasleep van de storm die over het festivalterrein van Pukkelpop 2011 trok. Met 
behulp van een applicatie voor informatie extractie werden bijna 97 000 Twitterberichten geanaly-
seerd; dominante onderwerpen in die berichten betroffen waarschuwingen voor het op handen zijn-
de slechte weer, allerhande geruchten en de zelforganisatie van hulp bij de ramp. Uit de analyse 
bleek dat toen de ernst van de situatie duidelijk werd, één Twitteraar het voortouw nam om inwo-
ners van het nabijgelegen Hasselt te mobiliseren. Dit bericht verspreidde zich vervolgens snel, en het 
resultaat was dat inwoners van Hasselt gratis slaapplaatsen aanboden, alsmede eten, drinken, ver-
voer, douches, kleding, Internet toegang, et cetera. Een opmerkelijke bevinding was sommige hulp-
vaardigen waarschijnlijk voor het eerst actief waren op Twitter. 

Deze bevindingen suggereren dat sociale media het mogelijk kunnen maken dat omwonenden gaan 
sympathiseren met slachtoffers en daardoor hulp gaan bieden (Terpstra et al., 2012). Ook wat be-
treft het verstrekken van informatie en het corrigeren van foutieve informatie kunnen gebruikers van 
sociale media een belangrijke rol vervullen (Sutton, 2010; Starbird & Palen, 2010). Wanneer via bij-
voorbeeld Twitter nieuwe ontwikkelingen worden gemeld, dan kan deze informatie de overhand 
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krijgen op overheidscommunicatie, omdat overheidsinstanties deze informatie in verband met kwali-
teitszorg niet zo tijdig kunnen melden. Zie Bijlage 2 voor meer gedetailleerde informatie over Social 
Media en gebruikers. 

 

Resumerend: smartphones lijken uitstekend geschikt om bezoekers van grote evenementen van real 
time informatie te voorzien. In de praktijk zijn dan ook al veel voorbeelden te vinden waarin dit 
wordt toegepast (bijvoorbeeld Rock Werchter, Lowlands, North Sea Jazz, NS, Koninginnedag 2013). 
Mogelijke achilleshiel van het systeem is wel dat het uitgaat van technische perfectie aan de aanbie-
derskant (dus geen overbelaste kanalen bijvoorbeeld) en proactief handelen aan de kant van de ont-
vangers (apps moeten vooraf worden gedownload). Effectieve inzet van deze diensten vereist bo-
vendien dat aanvullende communicatie nodig is om mensen te wijzen op de beschikbaarheid en het 
belang. 

 

2.3.5 Conclusies communicatie bij grote evenementen 

 Op basis van algemene kennis over communicatieprocessen kan worden geconcludeerd dat het 
faciliteren van (zelf-)redzaamheid en eigen verantwoordelijk van burgers een belangrijk onder-
deel vormt van crowd management. Mensen blijken over het algemeen redelijk goed in staat om 
zichzelf en anderen te redden in situaties wanneer het spannend wordt. 

 

 Mensen kunnen daarbij wel gehinderd worden door gebrekkige informatie en onzekerheid over 
het meest adequate gedrag. In dergelijke situaties gaan mensen (actief) op zoek naar informatie, 
en geven zij zelf informatie door aan anderen (zeker met de opkomst van nieuwe media). Belang-
rijke drijfveren voor het zoeken naar informatie zijn het vergroten van kennis, het wegnemen van 
onzekerheid en druk vanuit de sociale omgeving. 

 

 Door informatie te bieden waarin een duidelijk handelingsperspectief wordt gekoppeld aan de 
verwachting dat het gedrag ook uitvoerbaar (zelfeffectiviteitsverwachting) en nuttig (response-
effectiviteitsverwachting) is kan (zelf-)redzaamheid van burgers worden vergroot. 

 In antwoord op de vraag hoe formele en informele massacommunicatie kan bijdragen aan het 
voorkomen en beheersen van problemen in een mensenmassa moet in dit kader worden verwe-
zen naar een aantal algemeen geldige principes. De kwaliteit of effectiviteit van de communicatie 
is iets dat in het samenspel van zender en ontvanger of in de afweging tussen vraag en aanbod 
wordt bepaald. Plannen en managementstrategieën bedenken is één ding, maar uiteindelijk be-
paalt de ontvanger wat het allemaal waard is. 

 

 In meer algemene zin kan worden verondersteld dat communicatie bij “normaal bedrijf” het 
meest effectief is als de communicatie als helder, consistent en betrouwbaar wordt beoordeeld 
(door de ontvanger). 

 

 Bij noodsituaties moet de informatievoorziening bij voorkeur snel en betrouwbaar zijn, en een 
uitvoerbaar en nuttig handelingsperspectief bevatten. In beide situaties lijkt te gelden dat de 
communicatie via zo veel mogelijk kanalen moet gaan, om selectiviteit in de ontvangst tegen te 
gaan. Het ontwikkelen en aanbieden van apps voor smartphones, en het daaraan gekoppelde 
gebruik van sociale media, bieden aanknopingspunten om bezoekers van grote evenementen 
van informatie te voorzien. Dit vereist wel aanvullende communicatie die nodig is om mensen te 
wijzen op de beschikbaarheid van de apps en belang van het gebruik daarvan. 

 

 Bovenstaand overzicht van literatuur over communicatie bij grote evenementen heeft een aantal 
wetenschappelijke implicaties en kanttekeningen opgeleverd. 

 

 Als wetenschappelijke kanttekening bij de bruikbaarheid van de fear-appeal modellen voor 
crowd behaviour kan worden gesteld dat het cognitief-ingestelde modellen zijn, waarin affectie-
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ve motieven cognitieve afwegingen tot individueel gedrag beïnvloeden. Verder zijn de modellen 
individualistisch van aard, waarbij geen rekening wordt gehouden met sociale- en groepsproces-
sen. Juist in de context van crowd behaviour is er behoefte aan aanvullend inzicht in de rol van 
dergelijke processen in relatie tot de werking van fear-appeal. 

 

 Als kanttekening bij het fenomeen van de informatiezoekmodellen kan worden gesteld dat een 
vrij en ongereguleerd aanbod van informatie bij een crisis (bijvoorbeeld bij een incident tijdens 
een event) tot overlading zou kunnen leiden (zie bijvoorbeeld Aldoory & Van Dyke, 2006). De al-
om aanwezige smartphone, met de daarbij behorende toegang tot internet en sociale media, kan 
ertoe leiden dat relatief ongeoefende en naïeve informatiezoekers overweldigd raken door het 
grote, diverse en soms tegenstrijdige aanbod. Als dit laatste gebeurt, dan kan dat in een crisissi-
tuatie leiden tot suboptimaal gedrag, met alle gevolgen van dien. Aan de andere kant kan dezelf-
de smartphone een bron van relevante informatie zijn en een snelle en adequate tool voor de 
overheid, hulpdiensten of organisatoren om met de burger te kunnen communiceren. Op dit 
ogenblik wordt elders onderzocht in hoeverre deze communicatie effectief is. Inzicht in de reden 
dat mensen hun toevlucht nemen tot andere informatie dan die van de organisatoren van of or-
dehandhavers bij een evenement biedt de mogelijkheid om de behoefte van mensen aan andere 
informatiebronnen te verkleinen. De eerder genoemde studie van Verroen et al. (2013) lijkt op 
dit punt aanwijzingen voor een oplossingsrichting te geven. Tot slot kan worden gesteld dat de 
smartphone (als metafoor voor de toegenomen mobiele informatievoorziening) erg populair is 
en veel wordt gebruikt, wat mogelijkheden biedt in de context van crowd control. 

 

 Recente ontwikkelingen laten zien dat specifieke groepen in de samenleving zich tegenwoordig 
lijken te organiseren via moderne media (Facebook en andere sociale media, zie Van Dijk et al., 
2013 en microblogs als Twitter (Terpstra et al., 2012). Via monitoring van dat soort kanalen kan 
de crowd management en crowd control organisatie meer greep krijgen op ontwikkelingen. 

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot de inzet van communicatie, die op grond van de lite-
ratuur in paragraaf 2.3 kunnen worden geformuleerd, zijn te vinden in Tabel 3. 

 
Tabel 3 
Conclusies en implicaties voor communicatie op grote evenementen 

 Zorg bij “normaal bedrijf” voor communicatie die helder, consistent en betrouwbaar wordt beoordeeld 
(door de ontvanger). 

 Gebruik voor communicatie zo veel mogelijk kanalen om selectiviteit in de ontvangst tegen te gaan. 

 Door monitoring van sociale media kan de crowd management en crowd control organisatie meer greep 
krijgen op ontwikkelingen. 

 Het informeren van sleutelfiguren (stewards, vrijwilligers, horecapersoneel) bij de voorbereiding van 
een evenement kan helpen bij het faciliteren van zelfraadzaamheid. 

 Zorg bij noodsituaties dat de informatievoorziening snel en betrouwbaar is, en een uitvoerbaar en nuttig 
handelingsperspectief bevat. Communiceer dus ook de oplossingen voor problemen die zich kunnen 
voordoen. 

 Gebruik waarschuwingsboodschappen als mensen onzeker zijn over het meest adequate gedrag. 

 Waarschuwingsboodschappen kunnen gebruik maken van geavanceerde waarschuwingstechnieken 
voor potentiele gevaren en ongemakken en ‘realtime’ informatie (zoals nl-alert). 
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2.4 Psychologie van de massa bij grote evenementen 

Het gedrag van mensen in menigten is moeilijk te voorspellen en in de hand te houden (Reicher et 
al., 2004). Zelfs aanvankelijk vreedzaam massagedrag kan in een oogwenk omslaan in ongewenste 
richting, een fenomeen waardoor menigten ook wel eens worden omschreven als "mad, bad and 
dangerous to know" (Reicher et al., 2004, p. 558). 

Aanvankelijk werden mensenmassa’s vooral gezien als irrationeel. Volgens deze visie, voor het eerst 
naar voren gebracht door Le Bon, leidt anonimiteit in een menigte ertoe dat men het vermogen tot 
nadenken en redeneren verliest, het beoordelingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel dras-
tisch afnemen, et cetera (Le Bon, 1895; zoals geciteerd door Reicher et al., 2004). In feite wordt ge-
drag in deze traditie gezien als pathologisch en abnormaal: in een menigte geven individuen zich al 
snel over aan onbewust en asociaal gedrag. Hoewel gedateerd, heeft deze visie lang stand kunnen 
houden. Volgens sommigen (bijvoorbeeld Durrheim & Foster, 1999) heeft deze reductionistische en 
mechanische visie op menigten repressieve crowd control tactieken en strategieën gerechtvaardigd 
en gelegitimeerd. 

De Deindividuation Theory (Festinger, 1952; Challenger et al., 2010b) is een sociaalpsychologische 
theorie die het vaak asociale gedrag van individuen in groepen probeert te verklaren. Het gaat er van 
uit dat deel uitmaken van een groep leidt tot het wegvallen van de restricties die mensen zich onder 
“normale” omstandigheden opleggen en daarmee hun individuele identiteit verliezen. Speciale aan-
dacht binnen dit veld gaat uit naar de rol van anonimiteit; onderdeel zijn van een menigte verschaft 
individuele leden met een “mantel van anonimiteit”, wat op zijn beurt leidt tot diffusie van verant-
woordelijkheid. In feite gaat Deindividuation Theory uit van een afname van “rationaliteit” onder 
invloed van onderdompeling in menigten en bouwt het daarmee voort op de ideeën van Le Bon. 
Hoewel het idee dat anonimiteit invloed heeft op gedrag van groepsleden wijdverbreid is, wordt dit 
door sommigen gezien als een te negatieve en weinig productieve blik op menigten en hun gedrag 
(Reicher, Spears & Postmes, 1995; Challenger et al., 2010b). Daarnaast is er onderzoek verschenen 
dat tegenspreekt dat anonimiteit leidt tot asociaal en agressief gedrag en eerder op het tegenover-
gestelde wijst (Lea, Spears & De Groot, 2001).  

Tegenwoordig echter gaat men er veel meer vanuit dat massagedrag rationeel is – of op zijn minst 
‘boundedly rational’(Kahneman, 2003; Simon, 1991; zie ook paragraaf 2.3.1). Het initia-
tie/escalatiemodel van collectief geweld (Adang, 2011), bijvoorbeeld, gaat er van uit dat mensen in 
een collectieve situatie rationele wezens zijn die wel degelijk normen hebben en die bewuste eigen 
keuzes maken. Adang ziet collectief geweld als collectief gedrag waarvoor dezelfde uitgangspunten 
gelden als andersoortig gedrag. Zo is “collectief” gedrag of geweld in essentie individueel gedrag of 
geweld; mensen gedragen zich individueel en niet uniform – alhoewel hun gedrag best beïnvloed kan 
zijn door hun sociale omgeving, en verreweg het grootste deel van de individuen in menigten waarin 
collectief geweld plaatsvindt zelf niet gewelddadig is. Tenslotte is er volgens Adang geen reden om 
aan te nemen dat mensen in menigten eerder geneigd zijn om emotioneel of irrationeel gedrag te 
vertonen. Juist in gewelddadige collectieve situaties maken mensen duidelijk eigen keuzes en gedra-
gen ze zich op een manier die voor hen betekenisvol is. 

 

2.4.1 Het sociale identiteitsperspectief 

In de afgelopen decennia is er vooral veel aandacht ontstaan voor sociale identiteit. In plaats van dat 
menigten gezien worden als een verzameling individuen die hun eigen identiteit verliezen, zoals bij-
voorbeeld gesteld wordt door de Deindividuation Theory, wordt massagedrag gezien als het resultaat 
van een verschuiving van individuele naar groepsidentiteit (Reicher et al., 2004). Hoewel er pogingen 
zijn ondernomen om het verschijnsel van deindividuatie te verbinden met het concept groepsidenti-
teit (bijvoorbeeld het Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE); Postmes & Spears, 
1997; Reicher et al., 1995), vindt het idee van depersonalisatie – het minder saillant worden van de 
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eigen identiteit ten gunste van een sociale identiteit – tegenwoordig meer weerklank (cf. Cronin & 
Reicher, 2006, 2009). 

Het idee van een groepsidentiteit die een individuele identiteit overstijgt is afkomstig van Henry  
Tajfel. Hij liet zien dat het indelen van mensen in groepen op volstrekte willekeurige wijze voldoende 
was om categorisatie in termen van ingroups en outgroups (“wij” versus “zij”) te bewerkstelligen 
(Tajfel, 1979, 1982). Wanneer de deelnemers vervolgens werden gevraagd geld te verdelen over 
leiden van de eigen groep (ingroup) en de andere groep (outgroup), bleek dat men de neiging had 
ingroup leden meer te geven van leden van de outgroup. Bij het beoordelen van in- en outgroup le-
den bleek hetzelfde: leden van de eigen groep vonden deelnemers aardiger, betrouwbaarder en 
meer overeenkomend met henzelf dan leden van de outgroup (zgn. ingroup favouritism). 

Deze bevindingen hebben vervolgens geleid tot de ontwikkeling van de Social Identity Theory (Tajfel 
& Turner, 1979; Abrams & Hogg, 1990), die meer ingaat op de rol van categorisatie – het indelen in 
groepen van zichzelf en anderen – identificatie – het associëren met groepen waarmee men een 
identiteit deelt en waaraan met eigenwaarde of status ontleent – en vergelijking – het vergelijken 
van de eigen groep met saillante outgroups. Hieruit volgt dat mensen verschillende sociale identitei-
ten kan aannemen, al naar gelang de outgroups waar men mee te maken heeft in een bepaalde con-
text; welke normen, waarden en gedrag een rol gaan spelen zijn weer een functie van de sociale 
identiteit die wordt geactiveerd. 

Sociale identiteit wordt tegenwoordig gezien als onmisbaar om groepsgedrag te begrijpen en te be-
invloeden (Drury & Stott, 2011; Postmes, Spears, Lee & Novak, 2005; Reicher et al., 2004), en is ook 
een belangrijke factor gebleken bij agressie onder hooligans (Van Hiel, Hautman, Cornelis & De 
Clercq, 2007). Het Elaborated Social Identity Model of crowd behaviour (ESIM; Stott, Adang, 
Livingstone & Schreiber, 2007; Stott, Hoggett & Pearson, 2012; Drury & Stott, 2011; Drury & Reicher, 
2000) gaat er bijvoorbeeld niet alleen vanuit dat sociale identiteit belangrijk is om groepsgedrag en 
intergroepsrelaties te kunnen begrijpen, het stelt bovendien dat sociale identiteit beïnvloed kan 
worden (door bijvoorbeeld politie), en dat met deze beïnvloeding de intergroepsrelaties eveneens 
kunnen veranderen. Het optreden van politie of ordehandhavers bij een evenement wordt bijvoor-
beeld beïnvloed door de perceptie die zij van de menigte hebben; als politie de gehele menigte ziet 
als gevaarlijk, zal zij hier in haar optreden naar handelen, wat weer een effect heeft op hoe de me-
nigte de politie ziet en daar weer naar gaan handelen. In plaats van iets statisch, moet sociale identi-
teit dus veel meer als een proces worden gezien waarbij veranderingen in de inhoud van een saillan-
te identiteit en intergroepsinteracties elkaar over en weer beïnvloeden (Stott et al., 2007). 

Het is de sociale identiteit die bepaalt wie het gedrag van anderen beïnvloedt, hoe groepsleden en 
niet-groepsleden en hun gedrag worden gezien, welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet. Het 
concept sociale identiteit kan verklaren waarom “brave burgers” worden meegesleept tot het verto-
nen van wangedrag, zoals vandalisme of geweld tegen politieagenten; de sociale identiteit kan er-
voor zorgen dat hardhandig optreden van politie of ME tegen een groepslid wordt gezien als een 
onterechte afstraffing voor de gehele groep, met escalatie tot gevolg (Reicher et al., 2004). Evenzo 
kan politieoptreden, dat voorbijgaat aan het feit dat slechts een selecte club binnen een menigte een 
bedreiging vormt voor de openbare orde en derhalve hard optreedt tegen iedere deelnemer, onbe-
doeld een verandering in sociale identiteit bewerkstelligen: terwijl mensen zichzelf eerder wellicht 
niet konden identificeren met “oproerkraaiers”, kan ongedifferentieerd hard politieoptreden ertoe 
leiden dat men zich deel voelt van een veel grotere sociale groep, meer radicale elementen incluis, 
waarin men het gerechtvaardigd vindt om weerstand te bieden aan dergelijk optreden (Gamson, 
Fireman & Rytina, 1982). Het “heffen van de schilden” door de ME zonder aanziens des persoon zou 
daarom een averechts effect op groepen en menigten kunnen hebben. 

Omgekeerd kunnen groepsleden die gedrag vertonen dat onacceptabel wordt geacht binnen de 
groep, bijvoorbeeld het scanderen van leuzen, tot de orde worden geroepen door andere groepsle-
den (het zogenaamde self-policing). 
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Het sociale identiteitsperspectief heeft geleid tot het ontwikkelen van “zachte” politiestrategieën, 
waarbij ordehandhavers slechts met minimale uitrusting aanwezig zijn en contact houden met indivi-
duen in de menigte. Daarmee beoogt men te communiceren dat ordehandhavers er zijn om een 
prettige, veilige sfeer te bewerkstelligen in samenwerking met het publiek en de mogelijk aanwezige 
relschoppers of “radicalen” te marginaliseren. Implementatie van dergelijke strategieën tijdens de 
Europese Kampioenschappen in Portugal (2004) lijkt succes te hebben gehad (Stott, Adang, 
Livingstone & Schreiber, 2008; Stott et al., 2007); naar aanleiding van een analyse van de gebruikte 
politiestrategieën ten aanzien van Engelse voetbalfans op verschillende locaties in Portugal, conclu-
deren Stott et al. (2007); (Stott et al., 2008) dat “high profile” politieoptreden (dat wil zeggen na-
drukkelijke aanwezigheid en hard optreden) een polariserend effect had op de aanwezige Engelse 
fans, terwijl “low profile” tactieken (“non-paramilitary policing style”), waarbij gebruik werd gemaakt 
van niet-geüniformeerde agenten in de menigte en ME-eenheden niet zichtbaar aanwezig waren, 
gepaard gingen met minder wanorde en meer self-policing . 

Inzet van een hiervan afgeleide “meet & greet”-strategie tijdens de Olympische Winterspelen van 
2010 in Vancouver, Canada, werd eveneens positief geëvalueerd (P.E.R.F., 2011). Als onderdeel hier-
van wilde men één specifieke boodschap helder overbrengen, aldus het plaatsvervangend hoofd van 
de politie van Vancouver: “We are your friends. [...] We will stand in harm’s way to protect your right 
to protest.” (p. 8). Ook de Zweedse politie heeft positieve ervaring met wat zij “Dialogue Policing” 
noemen (Holgersson & Knutsson, 2011).  

Tot slot betoogt Stott (2011) dat het ESIM ook van toepassing is op protestmenigte. Onderzoek van 
Drury, Cocking en Reicher (2009) suggereert verder dat een gedeelde identiteit ook kan ontstaan 
door het gezamenlijk ervaren van een noodsituatie, en daarom ook in deze context een belangrijke 
rol speelt; een gedeelde identiteit bevordert hierbij solidariteit en verminderd “paniek”.  

Resumerend: in vroegere modellen uit de massapsychologie zien we dat het gedrag van mensen in 
menigten vooral als irrationeel werd gezien. Tegenwoordig wordt aangenomen dat dit gedrag zich 
laat kenmerken als ‘boundedly rational’ (dat wil zeggen reflexief of automatisch gedrag) of rationeel. 
Volgens het sociale identiteitsperspectief kan een menigte gezien worden als een verzameling van 
individuen waarvoor een verschuiving van de eigen identiteit naar een groepsidentiteit plaatsvindt. 
Politieoptreden kan er volgens deze inzichten toe leiden dat bezoekers zich deel voelen van een gro-
tere sociale groep, en kan daarmee een averechts effect hebben op gedrag in groepen en menigten. 
Deze theorie pleit voor meer “zachte politiestrategieën”. 

 

2.4.2 Normoverschrijdend gedrag 

In een recent literatuuroverzicht (Zeitz, Tan, Grief, Couns & Zeitz, 2009) wordt gewezen op twee be-
langrijke kenmerken van massagedrag, namelijk 1) de aanwezigheid van een “seed”, dat wil zeggen 
iemand die een bepaald gedrag vertoont, en 2) de omgeving die dat gedrag vervolgens overneemt. 
Vider (2004) betoogt dat dergelijke “epidemic theories” geïntegreerd moeten worden met sociale 
identiteitstheorieën (zoals ESIM; Stott et al., 2007; Stott, Hoggett & Pearson, 2012). Vooralsnog zijn 
er echter nog geen vorderingen op dit punt gerapporteerd. 

Wat betreft de “besmettelijkheid” van normoverschrijdend gedrag, laat een analyse van rapporten 
met betrekking tot ongeregeldheden tijdens voetbalwedstrijden zien dat normoverschrijdend gedrag 
in het publiek in ruim de helft van de gevallen werd voorafgegaan door dreigementen en aanvallen 
op het veld van spelers, supporters en politie (Smith, 1976). Andere studies hebben vastgesteld dat 
er een significant verband bestaat tussen geweld op het veld enerzijds en verschillende vormen van 
vijandig gedrag van toeschouwers anderzijds (bijvoorbeeld Russell, 2004). In een andere context lie-
ten Keizer, Lindenberg en Steg (2008) zien dat wanneer anderen injunctieve normen overtreden, dat 
wil zeggen, iets doen wat in die context “niet hoort”, dit een negatieve invloed heeft op normover-
schrijdend gedrag van degenen die dit waarnemen. Zo bleek bijvoorbeeld dat wanneer er graffiti was 
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gespoten op muren terwijl er een anti-graffiti bord hing (in vergelijking met wanneer er geen graffiti 
gespoten was), mensen vaker het reclamemateriaal aan het stuur van hun geparkeerde fiets op de 
grond gooiden in plaats van in een afvalbak. 

Resumerend: normoverschrijdend of ongewenst gedrag van mensen in menigten kan mede worden 
veroorzaakt door de besmettelijkheid van wat anderen doen. Normoverschrijdend gedrag van een of 
meerdere individuen in een menigte kan volgens deze opvatting als een ‘crowd catalyst’ of modera-
tor werken op het (collectieve) gedrag van anderen. 

 

2.4.3 Zelfregulatie en impulscontrole 

Het kunnen beheersen van impulsen, wensen en emoties is een belangrijk aspect van menselijk func-
tioneren. Het bevordert een gezonde leefstijl, het nemen van beslissingen, aanpassing aan anderen 
en eigenwaarde (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). Daarnaast is het van groot belang voor socia-
le relaties: het uitoefenen van zelfcontrole geeft een grotere kans op acceptatie door anderen; an-
dersom kan een gebrek aan zelfregulering leiden tot uitsluiting (Feldman et al., 2004). Verder is uit 
onderzoek gebleken dat het vermogen van mensen om zelfcontrole uit te oefenen beperkt is; het 
uitoefenen van zelfcontrole door bijvoorbeeld het onderdrukken van impulsen, het nemen van gelijk-
tijdige beslissingen en het verleggen van aandacht kan dit vermogen uitputten (Baumeister, Vohs & 
Tice, 2007).  

Recent onderzoek laat verder zien dat aanwezigheid van anderen een nadelige invloed heeft op ie-
mands vermogen tot zelfregulatie (of zelfbeheersing). Vohs, Baumeister en Ciarocco (2005) toonden 
aan dat het moeilijker wordt voor individuen om zich “gepast” te gedragen in sociale situaties wan-
neer mentale hulpbronnen worden uitgeput, bijvoorbeeld wanneer complexe beslissingen moeten 
worden genomen, of wanneer de sociale situatie onoverzichtelijk is en veel mentale aandacht van 
ons vergt. Onder deze omstandigheden is het vermogen tot zelfbeheersing tijdelijk “op”. Mensen bij 
wie dat het geval was vertoonden bijvoorbeeld een sterkere neiging om intieme informatie over 
zichzelf vrij te geven, en bleken minder in staat zich sociaalwenselijk te gedragen (zie ook DeWall, 
Baumeister, Stillman & Gailliot, 2007). Tyler en Burns (2008) lieten verder zien dat de sociale omge-
ving een uitputtend effect op het vermogen tot zelfregulatie heeft, omdat mensen hun sociale om-
geving continu in de gaten houden voor signalen over hoe zij zelf door anderen gezien worden (Leary 
& Baumeister, 2000). DeWall, Baumeister en Vohs (2008) lieten een soortgelijk effect zien voor socia-
le situaties waar het risico op sociale afwijzing aanwezig is. Afgewezen individuen bleken bijvoor-
beeld minder goed in staat om de aantrekkingskracht van ongezond voedsel te weerstaan, gaven 
sneller op om een puzzel op te lossen en hadden meer moeite aandacht ergens op te richten 
(Baumeister, Nathan Dewall, Ciarocco & Twenge, 2005). Ook waren ze minder goed in staat dan niet-
afgewezen individuen om behoeftebevrediging uit te stellen (Twenge, Catanese & Baumeister, 2003), 
vertoonden ze meer zelfdestructieve gedragingen (Twenge, Catanese & Baumeister, 2002) en had-
den ze een grotere kans boos te worden en agressief gedrag te vertonen (Chow, Tiedens & Govan, 
2008) en vertoonden ze minder vaak pro sociaal gedrag (Van Beest & Williams, 2006). Baumeister et 
al. (2005) toonden vervolgens aan dat afgewezen individuen simpelweg niet bereid waren om zelf-
controle uit te oefenen; zij concludeerden dat als sociale acceptatie niet te verwachten viel, zij niet 
langer genegen waren te investeren in zelfcontrole. In overeenstemming hiermee lieten Blackhart, 
Nelson, Winter en Rockney (2011) zien dat acceptatie van anderen of het gevoel ergens bij te horen 
een positieve invloed had op het vermogen om zelfcontrole uit te oefenen. 

Resumerend: de aanwezigheid van anderen kan ertoe leiden dat mensen minder in staat zijn tot zelf-
controle en daardoor wellicht sneller geïrriteerd zijn, zich minder conform situationele normen ge-
dragen of een sterkere neiging vertonen om gedrag van anderen over te nemen. 
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2.4.3.1 Effecten van alcohol op zelfcontrole 

De effecten van alcoholintoxicatie op ongewenst gedrag als geweldpleging en rijden onder invloed 
zijn tamelijk goed onderzocht, en dat geldt met name voor de Alcohol Myopia Theory (Steele & 
Josephs, 1990; Davis, Hendershot, George, Norris & Heiman, 2007; Giancola, Josephs, Parrott & 
Duke, 2010; MacDonald, Martineau, Fong & Zanna, 2000).  

De Alcohol Myopia Theory van Steele en Josephs (1990) veronderstelt dat alcoholintoxicatie leidt tot 
“bijziendheid” (myopia), met andere woorden een vernauwing van de cognitieve capaciteiten van de 
drinker; consumptie van alcohol beperkt het aantal interne en externe signalen die waargenomen en 
verwerkt kunnen worden. Het gevolg is dat de aandacht van de drinker zich beperkt tot die signalen 
die het meest de aandacht trekken of die het meest saillant zijn, ten koste van allerlei andere signa-
len. MacDonald, Zanna en Fong (1995) lieten dit bijvoorbeeld zien door aan nuchtere en niet-
nuchtere personen verschillende boodschappen over rijden onder invloed te geven; hen werd ge-
vraagd aan te geven wat hun houding en intentie ten aanzien van rijden onder invloed in een aantal 
situaties was. In één versie van de vragenlijst werd een situatie met “dwingende” redenen om toch 
met alcohol achter het stuur te gaan zitten (bijvoorbeeld om eerder thuis te zijn of om kosten voor 
een taxi uit te sparen), en in de andere, neutrale versie was dat niet het geval. In de neutrale groep 
waren de attitudes en intenties van nuchtere en niet-nuchtere deelnemers gelijk aan elkaar, terwijl in 
de “dwingende” groep bij niet-nuchtere personen de attitudes ten aanzien van rijden onder invloed 
minder negatief en de intentie om dat te gaan doen hoger waren dan de nuchtere deelnemers. De 
manier van vragen stellen beïnvloedde niet-nuchtere personen dus, in tegenstelling tot nuchtere. 
Soortgelijke effecten van “framing” op de keuzes van niet-nuchtere personen werden gevonden in 
andere contexten (Davis et al., 2007; MacDonald et al., 2000; MacDonald, Zanna & Fong, 1996). 

Compo et al. (2011) lieten verder zien dat alcohol van invloed is op wat mensen onthouden; niet-
nuchtere deelnemers bleken van gebeurtenissen meer perifere informatie te onthouden dan nuchte-
re. Giancola, Duke en Ritz (2011) tenslotte, toonden aan dat de signalen waaraan dronken mensen 
worden blootgesteld van invloed zijn op de kans dat deze agressief gedrag gaan vertonen; als dron-
ken personen een gewelddadig filmfragment hadden gezien, dienden ze langere en hogere elektri-
sche schokken toe aan anderen (confederates) dan wanneer ze en vreedzaam fragment hadden ge-
zien; bij nuchtere personen was dit niet van invloed. 

Dit onderzoek geeft aan dat dronken bezoekers van evenementen anders reageren dan nuchtere, 
doordat ze zich laten leiden door signalen die er voor nuchtere mensen niet toe doen. Zo zou de 
houding van een beveiligingsmedewerker eerder door een dronken iemand dan door een nuchter 
iemand als provocatie worden geïnterpreteerd. 

Soortgelijke effecten van alcohol – maar ook drugs als cocaïne en amfetaminen - op het geheugen en 
“prikkelbaarheid” worden gesuggereerd door Ferwerda, et al. (2012). Op basis van interviews met 
werknemers met een publieke taak die te maken kunnen krijgen met agressie beschrijven zij een 
aantal gedragingen dat een escalerend of juist de-escalerend effect kan hebben op mensen die onder 
invloed van alcohol ofwel drugs zijn.  

Als escalerende en dus te vermijden gedragingen noemen zij het aangaan van de strijd of de discussie 
met de onder invloed verkerende persoon, het non-verbaal normeren van gedrag, te snel oordelen, 
het interpreteren van onhandig gedrag onder invloed als onwillig of provocatief gedrag, een te do-
minante aanwezigheid van beveiligers of politie bij de eerste hulp en de inzet van onervaren of onge-
schikte (bijvoorbeeld te jonge, te negatief over drugs oordelende of getraumatiseerde) professionals.  

De-escalerende factoren zijn volgens Ferwerda et al. (2012) het niet aangaan van de strijd of de dis-
cussie, het bewust zijn van het eigen non-verbale gedrag, geduld houden en respectvol en eerlijk 
blijven in de communicatie, het benoemen van gedrag en niet de persoon, vroegsignalering van pro-
bleemgroepen en probleemgevallen en deze aanspreken en uit de anonimiteit halen, duidelijk zijn als 
het gaat om regels en grenzen stellen, het niet te lang laten doorlopen van een conflict c.q. kordaat 
handelen, begrip hebben voor en kennis hebben van de beperkingen van iemand onder invloed, het 
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scannen van de informele leider in de groep en deze aanspreken of verantwoordelijk maken voor het 
gedrag van anderen en het separeren – uit het zicht brengen – van de pleger(s) uit een menigte. 

Resumerend: literatuur omtrent de effecten van alcohol op zelfcontrole laat zien dat bezoekers die 
onder invloed zijn van alcohol en/of drugs andere signalen waarnemen dan nuchtere mensen. Dit 
betekent ook dat zij anders kunnen reageren op escalerende en de-escalerende gedragingen van 
politie en professionals. In Tabel 4 worden een aantal gedragingen jegens bezoekers onder invloed 
van alcohol en/of drugs op een rijtje gezet die een de-escalerend effect hebben op hun gedrag in de 
menigte. 

2.4.4 Conclusies psychologie van de massa  

De psychologische benadering van massagedrag biedt specifieke aanknopingspunten voor de inzet 
van communicatie.  
 Ten eerste is het volgens deze psychologische benadering van belang dat betrokkenen bij eve-

nementen zich realiseren dat gedrag van mensen in massa’s rationeel is. Groepsnormen en socia-
le identiteit zijn daarbij van belang, ook in noodsituaties. Het gedrag en de houding van politie, 
beveiligers, et cetera, jegens het publiek kan hierop van invloed zijn. Ook het gedrag van andere 
bezoekers is van belang: normoverschrijdend of ongewenst gedrag van mensen in menigten kan 
mede worden veroorzaakt door de besmettelijkheid van wat anderen doen. 

 

 Ook de aanwezigheid van anderen kan ertoe leiden dat mensen minder in staat zijn tot zelfcon-
trole, en daardoor wellicht sneller geïrriteerd zijn, zich minder conform situationele normen te 
gedragen of een sterkere neiging vertonen om gedrag van anderen over te nemen. 

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de literatuur in pa-
ragraaf 2.4 kunnen worden geformuleerd, zijn te vinden in Tabel 4. 

 
Tabel 4 
Conclusies en implicaties met betrekking tot de psychologische van de massa 

 Massagedrag is rationeel. 

 Gedrag en houding van politie is van invloed op sociale identiteit, groepsnormen en –gedrag. 

 Normoverschrijdend of ongewenst gedrag is besmettelijk; gedrag van bezoekers wordt mede veroor-
zaakt door wat anderen doen. 

 Onder invloed van alcohol en/of drugs verkerende bezoekers van evenementen reageren anders dan 
nuchtere, doordat ze zich laten leiden door signalen die er voor nuchtere mensen niet toe doen. 

 De-escalerende gedragingen jegens bezoekers onder invloed van alcohol en/of drugs zijn (Ferwerda et 
al., 2012): 

o Het niet aangaan van de strijd of de discussie; 
o Het bewust zijn van het eigen non-verbale gedrag; 
o Geduld houden en respectvol en eerlijk blijven in de communicatie; 
o Het benoemen van gedrag en niet de persoon; 
o “Vroegsignalering” van probleemgroepen en probleemgevallen en deze aanspreken en uit de 

anonimiteit halen; 
o Duidelijk zijn als het gaat om regels en grenzen stellen; 
o Het niet te lang laten doorlopen van een conflict c.q. kordaat handelen; 
o Begrip hebben voor en kennis hebben van de beperkingen van iemand onder invloed; 
o Het scannen van de informele leider in de groep en deze aanspreken of verantwoordelijk ma-

ken voor het gedrag van anderen; en 
o Het separeren – uit het zicht brengen – van de pleger(s) uit een menigte. 
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2.5 Infrastructurele aspecten van grote evenementen 

 
Inzicht in voetgangersstromen kan belangrijk zijn voor het managen van gedrag van mensen in me-
nigten, en is daarom van belang als het gaat crowd management en crowd control rondom evene-
menten. Op basis van inzichten over hoe voetgangersstromen zich voortbewegen tijdens een eve-
nement kan de ruimtelijke indeling en communicatie zodanig worden ingericht dat doorstroming 
efficiënt verloopt op momenten en plaatsen waar dat nodig is. Volgens Fruin (1993) maakt het con-
stant monitoren van bezoekersstromen het mogelijk om te anticiperen op problemen. Inzicht in de 
bezettingsgraad van de ruimte in relatie tot bewegingsruimte tussen specifieke terreingedeelten, 
zoals de capaciteit en breedte van doorgangen, bochten, wachtruimten, trappen, deuren, roltrappen 
en liften, is daarmee volgens Fruin (1993) van essentieel belang voor crowd management.  

In dit rapport wordt massacommunicatie opgevat als alle directe en indirecte, formele en informele 
signalen, aanwijzingen en boodschappen waaraan deelnemers aan massaevenementen worden 
blootgesteld. Hierbij gaan we ervan uit dat ook de indeling en het design van een omgeving (zoals het 
afhekken van locaties en het geleiden via toegangspoortjes) een communicerende functie heeft rich-
ting de bezoekers van een evenement (Henein & White, 2010). Duidelijk is dat fysieke en sociale om-
gevingsfactoren invloed hebben op het gedrag van voetgangers (Chen, de Vries & Sun, 2011) – denk 
aan “herding”, doorstroming en verspreiding – op evenement locaties, en dat communicatie kan 
bijdragen aan een efficiënte voetgangersflow op plaatsen waar veel mensen samenkomen.  

 

2.5.1 Efficiënt voetgangersgedrag in de menigte 

Er zijn veel modellen die inzicht proberen te bieden in voetgangersgedrag. Vaak betreffen dit simula-
tiemodellen (al dan niet gebaseerd op empirische observaties) en kunnen worden onderverdeeld in 
macroscopische modellen (gericht op het collectieve systeem van voetgangersbewegingen) en mi-
croscopische modellen (gericht op de individuele voetganger). Deze modellen laten zien dat zelfor-
ganiserende principes een rol spelen bij voetgangersstromen (zie bijvoorbeeld Hoogendoorn & 
Daamen, 2005a; Moussaïd, Helbing & Theraulaz, 2011). Voetgangers kiezen volgens deze principes 
doorgaans die opties (versnellen, vertragen, van richting veranderen of gestaag doorlopen) die voor 
hen het meest efficiënt zijn ( “pedestrian economicus”, Hoogendoorn & Daamen, 2005a, p. 374). 
Zelforganiserende principes verwijzen naar ongeplande voetgangerspatronen die ontstaan door in-
teracties tussen voetgangers. Deze interacties tussen voetgangers vormen een intrinsiek onderdeel 
van voetgangersgedrag. Dergelijk interacties zijn overigens eerder onbewust van aard dan dat zij 
gebaseerd zijn op strategische overwegingen (Helbing et al., 2005). Hoogendoorn en Daamen 
(2005b) stellen dat interacties tussen voetgangers (zoals het vormen van formatie om tegenliggers te 
ontwijken) een belangrijke rol spelen bij (vlotte) doorstroming. Er worden meerdere vormen van 
interactie onderscheiden. Bij de unilaterale vorm is slechts één voetganger in de gelegenheid een 
botsing te voorkomen. In geval van bilaterale of multilaterale interacties reageren meerdere voet-
gangers onbewust op elkaar, wat de beste handeling is om een botsing te voorkomen. Overigens 
reageren voetgangers alleen op personen die zich in een kleine cirkel (of eigenlijk een ovaal) om hem 
of haar heen bevinden. Mensen die verder weg lopen, worden genegeerd (Hoogendoorn & Daamen, 
2005b). 

Om meer kennis op te doen over voetgangersstromen, voerden onderzoekers op het gebied van 
verkeersstromen in Nederland (bijvoorbeeld Daamen, 2004; Daamen & Hoogendoorn, 2003) en 
Zwitserland (Helbing, Buzna, Johansson & Werner, 2005) experimenten uit in onder andere 
(door)gangen, bottleneckgebieden en op kruispunten. Zij beargumenteerden dat indeling van de 
ruimte invloed heeft op de manier waarop voetgangers afstand bewaren tot andere voetgangers. 
Individuen in een menigte blijken doorgaans heel goed in staat zijn om zonder botsingen van A naar 
B te lopen (zie ook Moussaid et al., 2011). Veelgenoemde voorbeelden van het zelforganiserend 
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vermogen van voetgangers zijn “lane formation” en “herding”. Herding verwijst naar het fenomeen 
dat mensen de neiging hebben anderen te volgen. Lane formation verwijst naar een segregatie fe-
nomeen waarbij voetgangers die meerdere richtingen oplopen aparte (dynamische) loopbanen vor-
men. Voor een goede doorstroming op plaatsen waar voetgangers vanuit meerdere richtingen sa-
menkomen is het dus van belang dat een meerderheid van de voetgangers eenzelfde kant van de 
beschikbare ruimte kiezen. In Europa lopen individuen over het algemeen aan de rechterzijde, zelfs 
in Groot Brittannië. De route die voetgangers kiezen hangt af van verschillen factoren. Voetgangers 
hebben de neiging om in kleine formaties te lopen en niet zozeer een individuele route dwars door 
de groep heen te kiezen (Hoogendoorn & Daamen, 2005b).  
Naast keuze voor een bepaalde route is ook de loopsnelheid van belang. Publiekskenmerken (bij-
voorbeeld leeftijd, sekse en samenstelling van de menigte), de aard van de wandeling (bijvoorbeeld 
doel en urgentie van de wandeling, bekendheid met de route, aanwezigheid van bagage, lengte van 
de route), de infrastructuur (bijvoorbeeld, aantrekkelijkheid van de route, breedte van doorgangen) 
en omgevingscondities (bijvoorbeeld weersomstandigheden) spelen daarbij een rol (zie bijvoorbeeld 
Lee, Strawderman & Usher, 2009; Hoogendoorn & Daamen, 2005b). Individuele voetgangers lopen 
bijvoorbeeld sneller bij koelere temperaturen (Rotton, Shats & Standers, 1990) of bij een hoger mu-
ziektempo (Milliman, 1982; North & Hargreaves, 1999). 

Zowel actieve als passieve vormen van communicatie kunnen ertoe bijdragen dat voetgangers zich 
efficiënt gedragen. Dit kan bijvoorbeeld door bezoekers expliciet te verzoeken een bepaalde kant op 
te lopen, maar een menigte laat zich moeilijk dirigeren (Henein & White, 2007). Goed geplaatste 
signalen en obstakels kunnen bezoekers op een meer subtiele wijze begeleiden naar de gewenste 
route(Chen et al., 2011).  

Resumerend: voetgangersstromen kunnen door een hoge mate van interactie (en volgens zelforgani-
serende principes) over het algemeen efficiënt verlopen, in ieder geval zolang het niet te druk is. Wel 
kunnen enige kanttekeningen geplaatst worden bij de praktische toepasbaarheid van deze kennis 
over voetgangersstromen. Hoewel algemene principes en simulatie modellen kunnen worden ge-
formuleerd op basis van empirische observaties, verschilt ieder evenement in layout, specifieke en 
dynamische omstandigheden en samenstelling van de bezoekers. Voetgangersstromen vormen een 
complex verschijnsel dat zich niet zomaar laat vangen in een aantal eenvoudige gedragsregels. Het 
geleiden van voetgangersstromen tijdens grootschalige evenementen vraagt niet alleen om juiste, 
accurate en real time informatie over voetgangersstromen, het vereist ook dat de beschikbare kennis 
snel kan worden toegepast. Duives, Daamen en Hoogendoorn (in druk) geven in hun review artikel 
aan dat veel simulatiemodellen aan slechts één van deze voorwaarden voldoen; die modellen zijn of 
erg langzaam en heel accuraat, of zeer snel maar bedenkelijk in het modelleren van voetgangersge-
drag. Een keuze voor een simulatiemodel waarin wel aan beide voorwaarden (snel en accuraat) 
wordt voldaan, ligt voor de hand (zie Duives et al., in druk, voor een nadere bespreking van bruikbare 
simulatiemodellen). 

 

2.5.2 Voetgangersstromen en het ontstaan van gevaarlijke situaties 

Problemen kunnen ontstaan op momenten dat het te druk wordt op plaatsen die de drukte niet kun-
nen verwerken. Wanneer het aantal bezoekers de capaciteit van de ruimte overschrijdt, neemt de 
kans op botsingen en opstoppingen toe (Hoogendoorn & Daamen, 2005). Dat wordt bepaald door 
een aantal factoren. Wanneer een disproportionele hoeveelheid bezoekers zich verzamelt op een 
relatief kleine ruimte ontstaat “crowding”. Still (2000) definieert crowd dynamics als de studie van de 
hoe en waar menigten zich vormen en zich boven de kritieke dichtheid van één persoon per vierkan-
te meter bewegen. Bij een dergelijke dichtheid is er volgens hem potentieel sprake van “overcrow-
ding” en persoonlijk letsel. 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende fenomenen die te maken hebben 
met crowding. “Density” verwijst naar de hoeveelheid objectieve ruimte die bezoekers tot hun be-
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schikkingen hebben (ofwel het gemiddelde aantal voetgangers per vierkante meter) en crowding 
naar de psychologische beleving van drukte (Bell, Greene, Fisher & Baum, 2001; Stokols, 1972; 
Stokols, Rall, Pinner & Schopler, 1973). Seyfried et al. (2009) constateerden een lineaire toename van 
doorstroming naarmate de fysieke capaciteit van de ruimte toeneemt (bijvoorbeeld door vergroting 
of verbreding van doorgangen). Daarnaast constateerden zij echter ook dat doorstroming kan stag-
neren terwijl de capaciteit niet wordt overschreden. Dit betekent in feite dat opstoppingen niet al-
leen worden veroorzaakt door een gebrek aan ruimte.  
Naarmate de menigte groter wordt duurt het langer om in beweging te komen op het moment dat 
dat nodig, en bovendien lijken groten menigten zich langzamer voor te bewegen (Bell et al., 2001). 
Problemen kunnen ontstaan bij bottlenecks, in- en uitgangen en chaotische verlopende voetgangers-
stromen in combinatie met zeer grote drukte. Door allerlei niet geplande omstandigheden kunnen 
dergelijke situaties omslaan in gevaarlijke situaties bijvoorbeeld wanneer een storm opsteekt (e.g., 
Pukkelpop in België) of het evenement veel drukker is dan verwacht (zoals bij de Love Parade in 
Duisburg of in Mekka in 1990).  

Resumerend: problemen kunnen ontstaan op het moment dat het te druk wordt of andere ‘crowd 
catalysts’ (Berlonghi, 1995, zie paragraaf 2.2.2) in werking treden. De bezoekersstroom of ‘flow’ kan 
stagneren, loopbanen kunnen uiteen vallen en opstoppingen kunnen ontstaan. Bezoekers kunnen in 
verdrukking raken of vallen, met in het ernstigste geval fatale gevolgen. Dergelijke situaties vragen 
om architectonische en communicatieve oplossingen die potentiele rampen tijdens massa evene-
menten kunnen voorkomen. Dit roept de vraag op hoe we de layout (en bewegwijzering) van een 
evenement zodanig kunnen aanpassen dat problemen worden voorkomen en een goede vlotte door-
stroming wordt gestimuleerd. 

 

2.5.3 Wayfinding 

Er is door – met name – architecten veel geschreven over het gebruik van designelementen om voet-
gangers en bezoekers te helpen hun weg te vinden (“wayfinding”; bijvoorbeeld Chen et al., 2011; 
Farr et al., 2012; Tenbrink, 2012). Wayfinding verwijst naar het proces waarmee je je weg vindt naar 
een doelbestemming in een bekende of onbekende omgeving waarbij gebruikt wordt gemaakt van 
iedere omgevingscue die je tot je beschikking hebt (Farr, Kleinschmidt, Yarlagadda & Mengersen, 
2012, p. 716). Verschillende omgevingscues kunnen worden gebruikt, namelijk verbale informatie 
(van hulpverleners, personeel, et cetera), grafische informatie (plattegronden, informatieborden, 
bewegwijzering, et cetera), de architectuur van de omgeving (ingangen, doorgangen, trappen, et 
cetera) en ruimtelijke informatie (ruimtelijke relaties tussen objecten in de omgeving; Arthur & Pas-
sini, 1992; Passini, 1984, geciteerd in Chen et al., 2011). Dergelijke omgevingscues richten zich op het 
oriëntatie vermogen van voetgangers (navigatie, ruimtelijke herkenning en visuele perceptie), route-
selectie (beslissingsmomenten in de te volgen route), routecontrole (om te bepalen of we op de goe-
de weg zijn) en herkenning van de doelbestemming door bezoekers (Farr et al., 2012). Plattegronden 
en informatieborden kunnen wayfinding faciliteren. Een goede plattegrond 1) organiseert de omge-
ving in duidelijke ruimtes; 2) laat alle omgevingselementen zien zoals wegen, herkenningstekens en 
gebouwen zonder dat gebruikers een overload aan onbelangrijke informatie krijgen; 3) identificeert 
de huidige positie van de gebruiker; 4) oriënteert de plattegrond ten opzichte van de gebruiker; 5) 
gebruikt grafische informatie op een niet-ambigue manier; en 6) geeft voldoende informatie om naar 
een volgend oriëntatiepunt te komen (Farr et al., 2012). Informatieborden en andere bewegwijze-
ringsystemen vormen een eenzijdige vorm van communicatie en geven feitelijke en duidelijke infor-
matie over de omgeving. Deze informatie kan verwijzen naar een andere locatie, activiteit of object, 
de huidige locatie identificeren of geruststelling bieden. Goede wegwijzers zijn goed zichtbaar en 
consistent in design, kleur, lettertype en gebruikte symbolen. 

Een aantal praktische communicatieve en linguïstische richtlijnen voor bewegwijzering worden ge-
formuleerd door Tenbrink (2012) in haar overzichtsartikel omtrent routebeschrijvingen en communi-
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catie (zie Tabel 5). In dit overzichtsartikel concludeert zij dat informatie alleen wordt waargenomen 
als deze relevant is. Een beschrijving van een route met een aantrekkelijk beschrijving van de plaats 
(van bestemming) zal bijvoorbeeld opgevat worden als een uitnodiging om daadwerkelijk naar die 
plaats toe te lopen. Routebeschrijvingen waarin de snelste route staat opgenomen zullen een effici-
ente navigatie bevorderen en verwijzingen naar interessante omgevingselementen (bijvoorbeeld een 
mooi uitzicht punt) zal vooral toeristen aanspreken die op zoek zijn naar inspiratie en recreatie. Der-
gelijke informatie wordt gezien als irrelevant en daardoor genegeerd als het niet aansluit bij be-
staande doelen. 

 

2.5.4 Conclusies voor de lay-out van en bewegwijzering bij grote evenementen 

 Inzicht in voetgangersgedrag en voetgangersstromen kan aanknopingspunten bieden voor de 
inzet van communicatie op plaatsen en momenten dat dat nodig is. Efficiënte zelforganiserende 
voetgangersstromen ontstaan door (onbewuste) interacties tussen voetgangers. 

 Omgevingsdesign en gerichte communicatie kunnen een faciliterende rol spelen bij efficiënt 
voetgangersgedrag. Goed geplaatste signalen en obstakels kunnen bezoekers op een meer sub-
tiele wijze begeleiden naar de gewenste route. Gerichte communicatie (bijvoorbeeld om bezoe-
kers naar een alternatieve locatie te geleiden op momenten dat dat nodig is) vereist niet alleen 
accurate en real time informatie over voetgangersstromen, maar ook dat deze informatie snel 
kan worden toegepast. 

 In veel studies wordt het belang van communicatie en faciliterend design onderkend (en onder-
bouwd) maar praktische observaties zijn schaars. 

 Problemen kunnen ontstaan op het moment dat het te druk wordt of andere ‘crowd catalysts’ 
(Berlonghi, 1995, zie paragraaf 2.2.2.) in werking treden. Dergelijke situaties vragen om architec-
tonische en communicatieve oplossingen die potentiele rampen tijdens massa evenementen 
kunnen voorkomen.  

 Bewegwijzering en routebeschrijvingen kunnen voetgangers en bezoekers helpen hun weg te 
vinden. Informatieborden en andere wegwijzers geven bij voorkeur feitelijke en duidelijke infor-
matie over de omgeving. Goede wegwijzers zijn goed zichtbaar en consistent in design, kleur, let-
tertype en gebruikte symbolen. 

 
In Tabel 5 worden een aantal conclusies en implicaties voor lay-out en bewegwijzering op een rijtje 
gezet. 
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Tabel 5 
Conclusies en implicaties met betrekking tot de geleiding van voetgangersstromen 

 Met name op evenementen waarin grote menigten samenkomen, kunnen tegengestelde voetgangers-
stromen kunstmatige worden gescheiden om opstoppingen te voorkomen. 

 Kruisende bewegingen vormen de grootste uitdaging voor architecten en planologen, omdat de bewe-
gingspatronen van de menigte in een dergelijke situatie weinig stabiel, chaotisch en inefficiënt zijn. Het 
aanbrengen van bijvoorbeeld een serie van obstakels of zichtlijnen kan bijdragen aan gewenst en effici-
ent gedrag. 

 Goed geplaatste obstakels en zichtlijnen (bijvoorbeeld door middel van railings, bomen of pilaren) regu-
leren voetgangersstromen zonder dat bewegingen serieus worden gehinderd. Dit kan door te kiezen 
voor een flexibel op open design die de mogelijkheid biedt om van kant te switchen als dat gewenst is. 

 Obstakels kunnen de esthetische waarde van de omgeving verminderen of zelfs het overzicht en oriën-
tatie vermogen van bezoekers in de ruimte beperken. Daarom moet goed worden nagedacht wordt 
over de plaatsing van obstakels, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een transparant en esthetisch 
design (bijvoorbeeld door middel van verlichting) en alternatieve oplossingen. 

 Wees duidelijk en vermijd ambiguïteit in routebeschrijvingen. 

 Gebruik accurate en actuele informatie in bewegwijzering (evt. in meerdere talen, goed hoorbaar voor 
visueel beperkte bezoekers; goed zichtbaar voor auditief beperkte bezoekers). 

 Gebruik een consistent design in de bewegwijzering (in kleur, lettertypen en gebruikte symbolen). 

 Benoem in routebeschrijvingen het eindpunt van een route (bijvoorbeeld door duidelijk en direct taal-
gebruik “van hier… naar daar”). 

 Benoem in routebeschrijvingen acties en bewegingen (bijvoorbeeld “loop richting…” voor rechte paden, 
maar “volg…” voor kronkelende paden). 

 Gebruik in routebeschrijvingen oriëntatie ondersteunende materialen op belangrijke beslissingspunten. 
Bijvoorbeeld als het voor bezoekers onduidelijk is welk kant zij moeten oplopen (bijvoorbeeld “sla 
rechtsaf”). Afhankelijk van de cultuur kan ook gebruik worden gemaakt van noord/zuid aanwijzingen. 

 Benoem ook de huidige locatie. 

 Geef duidelijke visuele oriëntatiepunten aan (bijvoorbeeld: “loop door naar de kerk”). 

 

2.6 Ervaringen met grote evenementen 

In deze paragraaf wordt een aantal casusbeschrijvingen gegeven van evenementen waarbij overwe-
gend sprake is geweest van calamiteiten of wangedrag. Opgenomen zijn onder meer beschrijvingen 
van de gebeurtenissen bij de festivals Dicky Woodstock en Pukkelpop (waarbij de calamiteit nood-
weer betrof), de Halloweenviering in de VS en de nieuwjaarsviering in Nederland (beide evenemen-
ten met een herhalend karakter en hardnekkig wangedrag dat min of meer geworteld is in tradities), 
de Love Parade in Duisburg (waarbij vele doden vielen door verdrukking) en de gebeurtenissen in 
Haren in 2012 (“Project X”).  

De beschrijving van de Vredeseenheid betreft niet zozeer een enkel incident of calamiteit, maar deze 
is toegevoegd vanwege de nuttige informatie die kan worden verkregen uit de werkwijze van deze 
eenheid van de Nederlandse politie. De casus Haren wijkt af van het type evenement dat in dit on-
derzoek centraal staat; er is immers sprake van een spontaan in plaats van gepland evenement, en 
zou men zich af kunnen vragen in hoeverre deelnemers hier met goede bedoelingen naartoe zijn 
gekomen. De reden dat deze casus hier desondanks wordt behandeld, ligt vooral in het feit dat de 
communicatieve aspecten die hierbij een rol speelden ook van groot belang zijn voor andere evene-
ment, en dat deze aspecten ook in detail zijn beschreven. 
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Ieder casusbeschrijving zal worden afgesloten met conclusies en aanbevelingen/implicaties; deze 
secties zijn duidelijk te herkennen aan de lichtblauwe box waarin ze zijn geplaatst. 

 

2.6.1 Halloween in Madison, Wisconsin 

De viering van Halloween in Madison, Wisconsin (USA) had rond de eeuwwisseling een problemati-
sche geschiedenis van wanordelijkheden, vandalisme en geweld (Plant & Scott, 2011). Bezoekersaan-
tallen werden begin jaren ’70 geschat op zo’n 5000, en tien jaar later op ongeveer 100 000. In de 
jaren ’90 nam het aantal bezoekers aanzienlijk af, om vanaf 1998 weer in omvang toe te nemen. Ge-
durende drie decennia fluctueerde de nasleep van de viering sterk, met wisselende maten van scha-
de toegebracht aan eigendommen en geweld, soms op de eigenlijke datum van Halloween, maar 
soms ook op de daaropvolgende zaterdag. In 2002 ontstonden er ongeregeldheden die leidden tot 
zeer aanzienlijke schade, gewonden onder burgers en politie, plunderingen en inzet van traangas. De 
oorzaak van dit alles was het gedrag van een groep beschonken individuen, die met hun gewelddadig 
en crimineel gedrag een veel grotere groep tot gelijksoortig gedrag aanzette. Dit leidde tot een poli-
tie-inzet die gepaard ging met onaanvaardbare kosten voor de samenleving, waardoor onder deze 
groep het draagvlak voor de viering sterk werd gereduceerd. Naar aanleiding van deze gebeurtenis-
sen werd door politie, lokale bestuurders en vertegenwoordigers van diverse groepen binnen de 
lokale samenleving besloten tot een iteratief proces van “trial and error”, verkenning van relevante 
literatuur en reflectie op opgedane ervaringen, dat zou moeten leiden tot betere ordehandhaving, 
zodat de viering voort kon blijven bestaan. Ieder jaar werd aan de planning van de aanstaande Hal-
loweenviering aangepast op basis van de successen en fiasco’s van het jaar ervoor. Een samenvatting 
daarvan is weergeven in Tabel 6. 

 
Tabel 6 
Maatregelen ingezet tijdens Halloweenviering in Madison (USA) van 2002 tot 2008 (Plant & Scott, 2011) 
Pre-2002 Commandopost; verkeerscirculatieplan, arrestantenafvoer, verzoek bareigenaars niet in glas te schenken; 

brandweer brandbare materialen laten zoeken en verwijderen 
 

2002 
20.000 
 
25.000 
bezoekers 

Verwijdering fietsenrekken; politie inzet verkeersgeleiding; inrichting tijdelijke taxistandplaatsen voor toe- en 
afvoer bezoekers; overleg met bareigenaren om wachtrijen en opstopping buiten de kroeg te voorkomen; 
uitrusting commandoposten met landlijnen in plaats van mobiele telefoons in verband met betrouwbaarheid 
en overbelasting; plaatsing afvalbakken voor in beslag genomen alcohol en gevaarlijke voorwerpen; grotere 
politie-inzet en politie op de fiets 
 

2003 
 
65.000 – 
70.000 
bezoekers 

Doel: 1) een veilig en ordelijk verlopend feest; 2) gelegenheid van toebrengen schade aan burgers en politie 
wegnemen; 3) schade aan eigendommen voorkomen 
Halloween website om informatie omtrent verkeer, overnachtingen, parkeergelegenheden en verwachtin-
gen ten aanzien van gedrag; wetsovertredingen bestraffen met hechtenis; vergroting capaciteit verwerking 
van arrestanten; versterking personele bezetting politie; inzet op afstand bestuurbare videocamera’s; live 
bandoptredens; tijdelijk verbod op bezit van glaswerk; straatveegvoertuigen om het einde van het feest aan 
te geven 
Verbetering ten aanzien van 2002, maar problemen op campus en in centrum, veroorzaakt door alcohol 
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2004 
 
60.000 – 
65.000 
bezoekers 

Live optredens gediscontinueerd 
Verhoging boetes op wangedrag, underage alcoholbezit, et cetera; afspraak met distributeurs van alcohol-
houdende dranken om informatiemateriaal met betrekking tot overmatig alcoholverbruik te drukken en 
verspreiden; afspraken met vereniging van barhouders om problemen in en om etablissementen te voorko-
men; verzoek aan verhuurders, hotels, studentenflatvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van scholen 
en colleges om te wijzen op consequenties van niet-toegestaan gedrag; monitoring van online advertenties 
en sociale media voor potentieel relevante informatie; persconferentie van burgemeester, politiefunctiona-
rissen, officier van justitie en vertegenwoordiging van de universiteit om verwachtingen van de gemeen-
schap duidelijk te maken; publiek omroepsysteem (“public address system”) om te kunnen communiceren 
met feestgangers; inzet van verlichtingswagens om het einde van het feest aan te kondigen; uitdelen van 
gratis pizza’s aan het einde van het feest door universiteit. 
Verloop was gematigd succesvol; wederom afname van letsel en schade aan eigendommen, maar toegeno-
men kosten, alsmede inzet van pepper spray. 
Verlichting van kerngebieden lijkt een averechts effect te hebben gehad; dit trok mensen juist aan. 
 

2005 
 
65.000 – 
70.000 
bezoekers 

Doel: 1) geen doden en gewonden; 2) voorkomen van gedrag dat verhoogde politie-inzet en gebruik pepper 
spray rechtvaardigt; 3) vreedzaam en ordelijke verspreiding van publiek na afloop 
Vertrekking gratis pizza gediscontinueerd omdat dit tot gevechten leidde onder wachtenden 
Verlichtingswagens ingezet tijdens Halloweenviering (in plaats van aan het einde); verbod op glas in groter 
gebied; bekendmaking van regulatie door toegang via toevoerwegen te blokkeren, centrum te blokkeren en 
gelegenheden in centrum te sluiten; gebruik van hekwerk om viering te omheinen; verbod verkoop bierva-
ten; geen colleges op dag voor en na Halloween weekend; beleid tegen gastovernachtingen op campus; 
flexibele hekwerken om toegang tot centrum te kunnen beperken in geval van te grote drukte; bareigenaars 
verzoeken gebruik achteringang mogelijk te maken om afvloeiing aan centrumzijde te beperken  
Geen gewonden, maar wederom hogere kosten en gebruik pepper spray, 19 % minder arrestaties dan in 
2004 
 

2006 
 
34.000 
bezoekers 

Doelen: 1) veilig einde bewerkstelligen; 2) kostenreductie; 3) overmatige alcoholconsumptie reduceren 
Creëren van een concert-achtige omgeving voor viering; live optredens lokale bands; overgang naar 1-
dagsevenement met specifieke openingstijden; verkoop van gelimiteerd aantal toegangskaarten; vermelding 
begin- en eindtijden in alle marketingcommunicatie; einde van live optredens als indicatie van beëindiging 
viering; marketing bestaande uit ontwikkelen en verspreiden van een naam, logo via en informatiepakketten 
voor de pers, posters, flyers, stickers, chalking advertising en diverse online kanalen

15
 

Verloop zeer succesvol; Geen gewonden, geen gerapporteerde schade en geen inzet van pepper spray; 50 % 
minder arrestaties in verband met 2005; ondanks extra politie-inzet, en dankzij kaartverkoop waren kosten 
slechts 2 % hoger dan in 2005 
 

2007 Handhaving maatregelen 2006, met kleine aanpassingen, zoals meer live optredens, meer promotie en prijs-
verhoging van toegangskaarten van $ 5 naar $ 7 dollar, om bands van hoger kaliber aan te kunnen trekken 
Verloop wederom zeer succesvol: geen gewonden onder burgers en politie, geen inzet van pepper spray, 23 
% minder arrestaties ten opzichte van 2006 en 7 % afname in kosten. 
 

2008 Meer entertainment, drie podia en een groot scherm;  
Verloop voor 4

e
 jaar op rij zeer succesvol: minder inzet politie van elders, geen gewonden onder burgers en 

politie, 25 % minder arrestaties ten opzichte van 2007 en 12 % afname in kosten ten opzichte van 2007. 

 

Resumerend: Wat betreft de succesfactoren achter de ontwikkeling van de aanvankelijk problema-
tisch verlopende Halloweenviering naar een succesvol verlopen evenement wijzen Plant en Scott 
(2011) vooral op zaken als afschermen en heffing van een toegangsprijs middels kaartverkoop, het 
openbaar bekendmaken van regels met betrekking tot gedrag, het specificeren van start- en eindtij-
den en het scheppen van een concert-achtig evenement met aanwezigheid van overeenkomstig per-
soneel (zie Tabel 7). 

                                                           
15

 Op Facebook werd gepoogd een alternatieve Halloweenviering te lanceren op een andere locatie – dit werd 
opgemerkt door politie en burgemeestersstaf en succesvol op geïntervenieerd; een soortgelijke poging werd in 
2008 ondernomen, met identieke respons en identiek resultaat. 
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Tabel 7 
Conclusies en implicaties op basis van de casus Halloween, Wisconsin 

 Scherm het evenement af en hef een toegangsprijs. 

 Maak regels met betrekking tot gedrag openbaar bekend. 

 Communiceer in een vroegtijdig stadium duidelijk de start- en eindtijden van het evenement. 

 Creëer een concert-achtig evenement met aanwezigheid van overeenkomstig personeel. 

 

2.6.2 De Vredeseenheid16 

De Vredeseenheid bestaat uit zes groepen van ieder acht personen, en vier commandanten, en kun-
nen worden ingezet bij evenementen of betogingen waarbij een risico bestaat voor de openbare 
orde en/of openbaar bestuur. Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten met een politieke lading, 
aanwezigheid van geweldplegers, tegendemonstraties, of met een heel specifiek doel. 

Voorbeelden van evenementen waarbij de Vredeseenheid is ingezet, zijn demonstraties van kamp-
slachtoffers (“Jappenkampen”), van Molukkers voor de RMS, betogingen tegen Israëlisch optreden in 
Gaza en de Westelijke Jordaanoever en demonstraties voor en tegen Stichting Martijn.  

Illustratief voor het optreden van de Vredeseenheid was hun inzet bij de Eurotop van 1997 in Am-
sterdam; hierbij werd een groot aantal betogingen verwacht (en naderhand bleek in het tijdsbestek 
van tien dagen liefst 70 demonstraties te zijn gehouden). Omdat het gebruik van geweld door beto-
gers als zeer reëel werd geschat werd een aantal zones met verschillende beveiligingsniveaus inge-
richt. Zo had de zogenaamde “binnenste ring”, met zeer strenge beveiliging, gereserveerd voor de 
hotels waarin EU-regeringsleiders werden ondergebracht en de locaties waar het overleg daadwerke-
lijk plaatsvond. In de buitenste ring liepen duidelijk herkenbare personen (participerende agenten 
dragen gele hesjes) rond om te communiceren met de betogers. 

Het concrete doel van inzet van de Vredeseenheid is het voorkomen van grootschalige inzet van poli-
tie en/of Mobiele Eenheid; dit probeert men met name te bereiken door het zoeken van contact met 
deelnemers. Door zich communicatief en open op te stellen hoopt men naar betogers toe duidelijk te 
maken dat de aanwezigheid van politie een gemeenschappelijk doel dient, namelijk dat politie-inzet 
het uitoefenen van een grondrecht – dat om te demonstreren – mogelijk maakt, in plaats van dat 
deze erop uit is dit te verbieden. Daarnaast hoopt men via een communicatieve opstelling ook 
goodwill en medewerking krijgt van het publiek, bijvoorbeeld dat aan hen door individuen informatie 
wordt verstrekt met betrekking tot het ontstaan van ongeregeldheden, aanwezigheid van ongewens-
te “provocateurs” of het gebeuren van ongelukken. Leden van de Vredeseenheid bevinden zich hier-
door dicht bij het vuur, en zijn dan ook waardevolle bronnen van informatie voor reguliere politie-
eenheden, die zich doorgaans op relatieve afstand bevinden. Het komt dan ook regelmatig voor dat 
leden van de Vredeseenheid optreden van politie en/of ME kunnen voorkomen door beschikbare 
informatie te nuanceren. Zo zijn zij goed in staat te achterhalen wat de doelen van het publiek zijn en 
met wat voor mensen ze zoal te maken hebben, op basis waarvan risico-inschattingen kunnen wor-
den bijgesteld. Ook komt het voor dat agenten van een afstand iemand denken waar te nemen die 
een baksteen uit een rugzak haalt, terwijl agenten van de Vredeseenheid, die zich dichterbij bevin-
den, kunnen melden dat het in plaats van om een baksteen om een pak vla gaat; blijkbaar had deze 

                                                           
16

 Bron: Presentatie op de Vakdag Crowd Management van de Politieacademie, 14 december 2012. 
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persoon dus trek in eten in plaats van in rellen17. Evenzo kan een onschuldige papieren punt aan een 
vlaggenstok of draagstok van een afstand gemakkelijk worden aangezien voor een potentieel gevaar-
lijke metalen punt. 

Ook voorafgaand aan bijeenkomsten vindt informatie-uitwisseling plaats met leden van de Vredes-
eenheid. Het contact tussen Vredeseenheid en betogers gaat doorgaans veel verder dan een enkel 
telefoontje. Voorafgaand aan betogingen is er zelfs vele malen contact om gemaakte afspraken af te 
stemmen. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de te verwachten omvang, de doelen van 
de betoging, de route die men wil gaan lopen, welk protestmateriaal men wil gaan voeren en wat 
men verder nog mee wil nemen. Wat betreft de route zal rekening moeten worden gehouden met 
eventuele andere betogingen, de consequenties voor regulier verkeer, et cetera. Verder wordt er 
wat betreft protestmateriaal op gelet dat er geen sprake is van verboden of omstreden symbolen of 
taalgebruik, zoals SS-runen of hakenkruisen (in eerste instantie lijkt dit vanzelfsprekend, maar wan-
neer de betogers van niet-Europese herkomst is, is dat veel minder het geval; in India en delen van 
Zuidoost Azië bijvoorbeeld is de swastika een symbool voor geluk en daarmee geenszins beladen). 
Ook probeert men erop toe te zien dat spandoeken niet eenvoudig zijn om te vormen tot 
(slag)wapens. 

Omdat de Vredeseenheid een behoorlijk aantal vaste leden kent, en er bij bijeenkomsten van veel 
groeperingen sprake is van een “oudgedienden”, kennen beide groepen elkaar tot op zeker hoogte 
en is er sprake van wederzijds vertrouwen. Dit is zelfs het geval bij de “hardcore” betogers, dat wil 
zeggen, het zogenaamde Black Block, autonomen, krakers, et cetera. Vaak weigeren deze groepen 
om principiële redenen formeel toestemming aan te vragen bij de gemeente, maar zoeken ze van 
tevoren wel contact met de Vredeseenheid om hen op de hoogte te brengen en hun assistentie te 
vragen.  

Een ander belangrijk aspect waarop door de Vredeseenheid wordt aangedrongen is de aanwezigheid 
van een ordedienst (in sommige groepen, zoals pacifisten, bestaat weerzin tegen de term ordedienst, 
en wordt ook wel gesproken van “sfeerbeheer”). Deze ordedienst heeft tot taak een betoging in goe-
de banen te leiden, de route aan te geven, mensen aan te spreken op ongewenst gedrag, spreekko-
ren te organiseren, et cetera. Doorgaans zijn dit personen die nauw bij de organisatie van een bijeen-
komst betrokken zijn, en zij vormen het directe aanspreekpunt van de Vredeseenheid18. De mate 
waarin ordediensten in staat zijn zaken in goede banen te leiden hangt onder meer af van de instel-
ling van de deelnemers; zo zijn Koerden en Molukkers voorbeelden van groepen waarvan leden zich 
doorgaans erg ordelijk en plichtsgetrouw gedragen. Een enkele keer zijn ordediensten zelfs afwezig, 
zonder nadelige gevolgen. 

De informatie die voorafgaand aan een bijeenkomst door contact met ordediensten wordt verkregen 
kan ook van invloed zijn op de verstandhouding tussen Vredeseenheid en publiek tijdens de bijeen-
komst. Door actief praatjes aan te knopen met deelnemers, en daarbij te laten blijken dat men iets 
weet over de doelen of achtergronden van de betogers, zijn leden van de Vredeseenheid beter in 
staat rapport te bewerkstelligen.  

                                                           
17

 In het licht van het eerder beschreven policing effect, zou het optreden van politie en/of ME naar aanleiding 
van deze foutieve waarneming gemakkelijk tot reactantie of escalatie onder het publiek kunnen hebben geleid; 
in de ogen van het publiek zou dit immers als volstrekt onrechtvaardig en onnodig optreden kunnen worden 
gezien (zie bijvoorbeeld Gamson et al., 1982).  

18
 In het licht van sociaalpsychologische theorievorming omtrent intergroepsgedrag en – relaties is het zelfs 

wenselijk om als buitenstaander niet expliciet de regie te willen voeren over een bijeenkomst; leiderschap door 
leden van de eigen groep is doorgaans veel aanvaardbaarder en daarmee effectiever.  
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De Vredeseenheid is zich zeer bewust van de belangrijke rol van communicatie, niet alleen in de rela-
tie tussen politie enerzijds en betogers anderzijds, maar zeker ook in de directe communicatie met 
andere politie-eenheden en het commandocentrum. Taalgebruik en woordkeus spelen daarbij een 
belangrijke rol. In plaats van “Geen stenen gegooid hier!” zal de Vredeseenheid waar mogelijk min-
der bias in haar rapportage leggen, bijvoorbeeld door te kiezen voor het neutralere “Het is rustig 
hier.” 

 

Resumerend: in algemene zin kan men, met enig voorbehoud, de conclusie trekken dat de werkwijze 
van de Vredeseenheid bevorderlijk is voor de-escalerend optreden. De Vredeseenheid beoogt dit te 
bereiken door herkenbaar en aanspreekbaar te zijn, door middel van een open houding en bereid-
heid dialoog aan te gaan; daarnaast wil men rust uitstralen en mensen aanspreken op hun gedrag. Er 
wordt daarom ook vaak gesproken over sfeerbeheer in plaats van ordehandhaving. Essentieel daarbij 
is het actief benaderen en, indien nodig, smoren van risico’s in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld 
door al voorafgaand aan het evenement informatie uit te wisselen en de dialoog aan te gaan; tevens 
hebben de leden een belangrijke “oog- en oorfunctie”, waardoor zij een belangrijk schakelpunt zijn 
tussen publiek en politie en tussen politie-eenheden onderling. Op grond van wat zij opvangen kun-
nen eventuele risico-inschattingen worden bijgesteld.  

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in 
paragraaf 2.6.2 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 8. 

 
Tabel 8 
Conclusies en implicaties op basis van de casus Vredeseenheid 
 Voor het aangaan van een dialoog met deelnemers is het aan te bevelen duidelijk herkenbare personen 

zich in de menigte te laten begeven, die actief contact zoeken met deelnemers. 

 Duidelijk maken dat de aanwezigheid van politie een gemeenschappelijk doel dient kan goodwill en 
medewerking van het publiek opleveren. 

 Een dergelijke opstelling levert tijdens een bijeenkomst waardevolle, nuancerende informatie op voor 
politie-eenheden “op afstand”, waarmee onnodig hard (en in de ogen van het publiek onrechtvaardig) 
optreden kan worden voorkomen. 

 Contact met groeperingen dient al ruim voor een bijeenkomst plaats te vinden om afspraken te maken. 

 Het werkt bevorderlijk als betogers en surveillanten of ordehandhavers elkaar kennen, omdat dit kan 
leiden tot wederzijds vertrouwen. 

 Benut informatie die voorafgaand aan een bijeenkomst door contact met ordediensten wordt verkregen 
om de verstandhouding met het publiek tijdens de bijeenkomst te verbeteren. 

 Vermijd bias in het doorgeven van informatie; taalgebruik en woordkeus spelen daarbij een belangrijke 
rol. 

 Voor lokale en centrale overheden is het van belang consistent te zijn in de signalen die men afgeeft 
naar het publiek. 

 Voor het aangaan van een dialoog met deelnemers is het aan te bevelen duidelijk herkenbare personen 
zich in de menigte te laten begeven, die actief contact zoeken met deelnemers. 

 

2.6.3 Viering van de jaarwisseling 

Ieder jaar is er rond de jaarwisseling, door Adang et al. (2008) het “Nederlands grootste evenement” 
genoemd, in het hele land sprake van “structureel incidentalisme”: een opeenstapeling van zich her-
halende incidenten, zoals brandstichting, openlijke geweldpleging (ook tegen hulpdiensten) en ver-
nieling, die gezamenlijk de openbare orde zwaar belasten. Vaak is het betreffende gedrag geworteld 
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in een (doorgeschoten) traditie en krijgen de daders actief of passief steun van hun ouders en ge-
meenschap; overheidsoptreden wordt daarbij vaak als niet legitiem ervaren, en leidt tot gewelddadi-
ge reacties. 

Ieder jaar is er sprake van een aanzienlijke politie-inzet en een grote verscheidenheid aan strategie-
en, wat mede wordt veroorzaakt door de van locatie tot locatie verschillende dynamiek van de jaar-
wisselingsproblematiek. 

De keuzes die gemaakt moeten worden om de problematiek het hoofd te kunnen bieden centreren 
zich volgens Adang et al. (2008) rond een aantal afwegingen, die voor een deel direct met communi-
catie te maken hebben. Zo kan enerzijds voor een zero-tolerance aanpak gekozen worden of een 
aanpak van faciliteren en reguleren, kan men burgers al of niet betrekken bij de voorbereidingen, kan 
men besluiten te vertrouwen op zelfcontrole onder burgers, kunnen voorwaarden en tolerantiegren-
zen actief gecommuniceerd worden naar de burgers of niet, en kan men kiezen voor verschillende 
wijzen van bejegening. 

Het onderzoek van Adang et al. (2008) had tot doel een inzicht te verkrijgen in de omvang van de 
jaarwisselingsproblematiek en de daderpopulatie, maar ook in de werkwijzen die een veilig en orde-
lijk verloop van de jaarwisseling bevorderen. Adang et al. concluderen op basis van hun onderzoek 
dat de beste resultaten behaald zijn op die locaties waar de burgemeester zich aanspreekbaar op-
stelde en realistische grenzen trok. De harde aanpak, waarbij vreugdevuren niet getolereerd werden 
en ook op de openbare weg strikt gehandhaafd werd, leidde in vrijwel alle gevallen tot incidenten, in 
het bijzonder wanneer de gestelde regels snel werden ingevoerd en hier slecht over werd gecommu-
niceerd. Adang et al. (2008) constateren verder dat slechts in een beperkt aantal gevallen sprake is 
van een duidelijk leerproces, waarbij de evaluatie het startpunt vormt van de voorbereiding op de 
komende jaarwisseling, en dat er weinig uitwisseling van ervaringen plaatsvindt. 

In concreto wijzen Adang et al. (2008) op de volgende uitgangspunten: 

Een ordelijk verloop dient als norm worden gesteld, en de toon van de boodschap is daarmee van 
groot belang; de autoriteiten dienen te tonen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor publieke en 
professionele veiligheid. Daarbij dienen ook prestaties van diezelfde overheden niet uit het oog te 
worden verloren, omdat dit essentieel is voor het opbouwen van legitimiteit on de burgers en pro-
fessionals. Bij aanwezigheid van groepen met sterke anti-overheidssentimenten kan een dergelijke 
boodschap echter juist als een uitnodiging tot ordeverstoringen worden gezien, met name wanneer 
de burgemeester verkondigd dat jaarwisseling koste wat kost veilig zal verlopen. 

Communicatie dient in dit verband verder ook te bestaan uit direct contact met de burgers; het ge-
vaar daarbij echter is dat de overheid contact onderhoudt met goedwillende burgers, maar de poten-
tiële ordeverstoorders daarbij uit het oog verliest. 

Adang et al. (2008) wijzen er daarnaast ook op dat verschillende gemeenten in Nederland succes 
hebben geboekt door het organiseren van feesten; onder meer in Delft is men er zo in geslaagd om 
een traditie van ongeregeldheden af te zwakken en om te buigen in een gewoonte om de jaarwisse-
ling op een gereguleerde wijze te vieren. 

Ook zelfregulering en zelfcontrole van groepen burgers worden van groot belang geacht, al kunnen 
deze afwijken van wat gemeenten wenselijk vinden. Desondanks laten ervaringen op meerdere loca-
ties goede resultaten zien van communicatie en samenwerking met burgers. Door vergunningen te 
verstrekken voor feesten en vreugdevuren en daar voorwaarden aan te stellen, worden burgers ge-
stimuleerd in gesprek te gaan over de spelregels. Het mobiliseren van goedwillende burgers kan er 
verder toe leiden dat deze zelf toezicht gaan uitoefenen en, indien nodig, politie of autoriteiten in-
lichten. 
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Resumerend: het komt erop neer dat de keuze voor een strategie implicaties heeft voor de commu-
nicatie. Zo hoort bijvoorbeeld bij een zero-tolerance strategie een heel andere toonzetting dan bij 
een strategie waarbij een keuze wordt gemaakt voor faciliteren en reguleren. Op grond van hun on-
derzoek concluderen Adang et al. (2008) dat goede resultaten zijn behaald met een burgemeester als 
aanspreekpunt en dat een harde aanpak vrijwel altijd heeft geleid tot incidenten. Een duidelijk leer-
proces op basis van een evaluatie is volgens deze auteurs eerder uitzondering dan regel.  

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in 
paragraaf 2.6.3 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 9. 

 
Tabel 9 
Conclusies en implicaties met betrekking tot de casus Viering van de jaarwisseling 

 Toon van de boodschap is van groot belang om doel van autoriteiten te tonen: verantwoordelijkheid 
voor publieke en professionele veiligheid.  

 Opbouwen van legitimiteit is nodig bij stakeholders.  

 Werk doelgroepmatig, richt je op goedwillende burgers maar ook op potentiele probleemveroorzakers.  

 Houdt de optie van zelfregulering open, er zijn goede ervaringen met zelfcontrole van en door groepen 
burgers. Gebruik vergunningverlening voor feesten en vreugdevuren als stimulering van gespreken met 
burgers over de spelregels. 

 Leer van eigen successen en problemen door te evalueren. Een evaluatie vormt het startpunt van de 
voorbereiding van het eerstvolgende evenement. Een evaluatie houdt ook in dat ervaringen van ver-
schillende stakeholders worden uitgewisseld. 

 

2.6.4 Love Parade, Duisburg 2010 

Op 24 juli 2010 werd de jaarlijkse Love Parade georganiseerd in het Duitse Duisburg. Het Ruhrgebied 
was in dat jaar culturele hoofdstad van Europa en de Love Parade had één van de hoogtepunten van 
het jaar moeten worden. Het festival vond plaats rond een voormalig goederenstation van Duisburg 
met een oppervlakte van 230.000 vierkante meter19. 

Bij de toegang tot het terrein vond het drama plaats. Zoals in Figuur 2 te zien is waren twee looprou-
tes richting het festivalterrein. Vanuit het westen en oosten liepen de bezoekers het laatste stuk door 
een tunnel (Karl Lehr Strasse), die ongeveer 18 meter breed was, totdat deze routes samenkwamen 
en via een weg omhoog van 25 meter breed het festivalterrein bereikt kon worden. Deze T-splitsing 
was daarmee de enige in- en uitgang van het terrein. Door de te smalle tunnel ontstonden al snel 
opstopping voor de tunnelingang19. 

Omdat er veel meer mensen op kwamen dagen dan verwacht (naar schatting 400 000 in plaats van 
de verwachte 250 000) raakte het evenemententerrein vol en besloot de politie het terrein af te zet-
ten. De tunnels behoorden echter niet tot het festivalterrein en werden daarom niet afgesloten; het 
gevolg was dat de in de tunnels bleef toenemen. Dit werd nog eens verergerd doordat er bezoekers 
waren die via diezelfde route het evenement weer wilden verlaten. Zodoende ontstond ter plekke 
van de T-splitsing een ophoping van mensen die geen kant op konden en in de verdrukking kwamen. 
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 http://nl.wikipedia.org/wiki/Drama_tijdens_Love_Parade_in_Duisburg 
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Figuur 2: Bottleneck Love Parade Duisburg

20
 

Veel bezoekers probeerden op allerlei manieren aan de drukte te ontsnappen, zoals via containers en 
noodtrappen, maar duizenden konden geen kant op; ook de hulpdiensten konden niet bij de plek 
komen. Bij de twee ingangen werden mensen opgeroepen om te keren, maar het zou in totaal een 
uur duren voordat de eerste hulp door de tunnel kon.  

Het gevolg van deze gebeurtenissen was dat in totaal 21 bezoekers in de drukte door verstikking om 
het leven zijn gekomen19. 

Voorafgaand aan het evenement werd al door diverse partijen, waaronder de politie en de brand-
weer, vraagtekens gezet bij het veiligheidsplan van de organisatie. Het festivalterrein was volgens 
sommigen te klein en te gesloten, en de ingang ongeschikt. Ook zou de organisatie het aantal bezoe-
kers onderschat hebben. 

De eerste conclusies van het onderzoek van de regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen waren 
dan ook dat de organisatie voor en tijdens het evenement grote fouten heeft gemaakt door boven-
genoemde waarschuwingen te negeren en te weinig beveiligingspersoneel in te zetten om de men-
senmassa in goede banen te kunnen leiden. Daarnaast was de toegang tot het terrein ongeschikt: de 
tunnel had een capaciteit van 30 000 personen per uur, te weinig gezien het verwachte aantal be-
zoekers21. 

In aanvulling hierop wezen Helbing en Mukerji (2012) op tekortkomingen in de communicatie, zowel 
tussen organisatie en politie als met het publiek. Het ontbrak volgens hen aan geschikte communica-
tiemiddelen, waardoor het organiseren van een afvoer van bezoekers uit de te drukke ruimte onmo-
gelijk was. Installatie van luidsprekers of gebruik megafoons of een luidsprekerwagen had dit kunnen 
voorkomen. 

                                                           
20

 http://www.deondernemer.nl/buitenland/497570/14-miljoen-bezoekers-onmogelijk.html 

21
 http://nos.nl/artikel/174735-rapport-te-weinig-ordediensten-duisburg.html 
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Resumerend: er kan – met enige voorzichtigheid – worden geconcludeerd dat voorafgaand aan de 
Love Parade veel vragen bestonden omtrent het veiligheidsplan. Toen de problemen in Duisburg zich 
uiteindelijk ontwikkelden had de beschikbaarheid van geschikte communicatiemiddelen (zoals de 
installatie van luidsprekers, megafoons of luidsprekerwagens) de afvoer van bezoekers uit een te 
drukke ruimte verdere problemen kunnen voorkomen. Tabel 10 geeft conclusies en implicaties die 
op basis van deze casus kunnen worden geformuleerd. 

 
Tabel 10 
Conclusies en implicaties met betrekking tot de casus Love Parade, Duisburg 

 Risk assessment is van eminent belang bij de organisatie, waarbij expertkennis op waarde moet worden 
geschat 

 Commitment aan de risk assessment procedures is noodzakelijk 

 In termen van beheersing moet voldoende personeel worden ingezet om de mensenmassa in goede 
banen te kunnen leiden. 

 Zorg dat er altijd middelen ter beschikking zijn waarmee met het publiek kan worden gecommuniceerd 

 

2.6.5 Pukkelpop 2011 en Dicky Woodstock 2012 

In het tijdsbestek van een jaar vinden in België en Nederland twee incidenten plaats waarbij nood-
weer een evenemententerrein trof. Zo trok op 18 augustus 2011 om omstreeks 18.15 uur een kort, 
maar hevig onweer over het festivalterrein waar de jaarlijkse editie van Pukkelpop plaatsvindt. Het 
gevolg was dat door hevige regenval het festivalterrein blank kwam te staan en dat de hevige wind-
stoten enkele bomen deden afknappen. Om te schuilen voor wind en regen vluchtten veel mensen 
de grote festivaltent in, maar door een combinatie van hagelstenen, regen en hevige windstoten 
stortte deze vervolgens in (Figuur 3). Eén bezoeker kwam hierbij om het leven en vele anderen raak-
ten licht tot zwaargewond; later zouden nog vier bezoekers aan de gevolgen van het ongeval overlij-
den. 

Na het instorten van de tent probeerden bezoekers massaal familie en vrienden telefonisch te berei-
ken, waardoor het mobiele-telefoonnetwerk enkele uren plat lag. Rond 02:00 uur hadden veel van 
de 60.000 festivalgangers de ondergelopen weide verlaten; uit respect voor de slachtoffers werd het 
volledige festival afgeblazen22. 

Zoals eerder toegelicht deden zich in de nasleep van het Pukkelpopdrama opmerkelijke gevallen van 
zelfredzaam gedrag voor. Door het initiatief van één Twitteraar werden inwoners van het nabijgele-
gen Hasselt gemobiliseerd, die vervolgens gratis slaapplaatsen aanboden, alsmede eten, drinken, 
vervoer, douches, kleding, Internet toegang, et cetera (Terpstra et al., 2012). 
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 http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_tijdens_Pukkelpop_2011 
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Figuur 3: Indruk van gebeurtenissen op Pukkelpop 2011
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Hoewel er geen officiële evaluatie heeft plaatsgevonden, trekt Schaap (z.d.) uit de gebeurtenissen 
een aantal lessen met betrekking tot informatie, crisiscommunicatie en evaluatie.  

Wat betreft informatie, in dit geval over het naderende noodweer en over de slachtoffers, is de be-
langrijkste vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze zo snel mogelijk de juiste mensen bereikt; 
goede regie op informatiemanagement is hiervoor essentieel. Verder constateert hij dat Crisiscom-
municatie op evenementen nog beperkt ontwikkeld is. Wat nodig is, gaat verder dan de inzet van 
traditionele middelen als omroepinstallaties en lichtkranten. Wanneer sociale media worden ingezet, 
kan het publiek ook zelf een participerende rol nemen wat betreft communicatie (zie ook Terpstra et 
al., 2012); de vraag is volgens Schaap hoe sociale media in een eerder stadium in kunnen worden 
gezet om de veiligheid te vergroten. 

Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evene-
menten verder kan worden verbeterd. Daarnaast is antwoord nodig op vragen over feiten en ver-
antwoordelijkheden. Verder helpt een evaluatie de slachtoffers in hun verwerkingsproces. De resul-
taten van een evaluatie kunnen lokaal, landelijk en zelfs internationaal nuttig zijn. 

Een goede evaluatie is van belang, niet alleen om voor de toekomst duidelijk te kunnen maken op 
welke punten veiligheid van evenementen – zowel lokaal, regionaal, als internationaal - kan worden 
verbeterd, maar ook om de slachtoffers te helpen in hun verwerkingsproces (Schaap, z.d.). 

 

Bijna een jaar na de gebeurtenissen op Pukkelpop 2011, op 4 augustus 2012, vindt een soortgelijke 
gebeurtenis plaats op het festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold. Dicky Woodstock is een fes-
tival dat ongeveer 15 000 betalende bezoekers trekt, en vindt plaats op een afgehekt weiland in de 
omgeving van Steenwijkerwold (Schaap & Van den Heuvel, 2013). Ook hier stort na plotseling opste-
kend noodweer, storm met een valwind, om omstreeks 20:50 uur één van de festivaltenten in, waar-
door meerdere bezoekers gewond raken en 11 personen moeten worden afgevoerd naar ziekenhui-
zen in de omgeving (Vredenbregt & Jurgens, 2013; Commissie-Jager, 2013). Net als bij Pukkelpop 
2011 is ook hier sprake van zelfredzaamheid; de lokale huisarts is spontaan komen helpen, en is zelfs 
eerder ter plaatse dan de eerste ambulances, nadat hij door een bevriende festivalganger is gewaar-
schuwd. Ook is volgens Vredenbregt en Jurgens op Youtube-films te zien dat een aantal bezoekers na 
de storm naar de ingestorte tent gaan om slachtoffers te helpen. 
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 Foto links: http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/08/18/de-ravage-op-pukkelpop/; rechts: 
http://www.youtube.com/watch?v=Fn7R1VceeVA 

http://www.youtube.com/watch?v=Fn7R1VceeVA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dezMH686jq6ZZM&tbnid=bTudOZJ50Zmy4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/08/18/de-ravage-op-pukkelpop/&ei=-EO8UezpCOSr0AWei4GgCw&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNEZbKjO1IAP_rxVaIKevzvOFG75-g&ust=1371379057004645
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Eén van de aanbevelingen die Schaap en Van den Heuvel (2013) doen is dat de organisatie maatrege-
len neemt om routinisering in de aanpak van evenementen te voorkomen, bijvoorbeeld door ieder 
jaar een nieuw veiligheidsthema te kiezen waarop men vervolgens inhoudelijk dieper in kan gaan, of 
om af en toe table top oefeningen te doen.  

Resumerend: lessen die geleerd kunnen worden van de ervaringen bij Pukkelpop 2011 en Dicky 
Woodstock 2012 richten zich op het faciliteren van zelfredzaam gedrag van bezoekers en omwonen-
den. Er kan worden geconcludeerd dat sociale media een belangrijke rol speelde in het mobiliseren 
van hulp. Zo bleek bijvoorbeeld het bericht van een Twitteraar genoeg tot het mobiliseren van hulp 
vanuit het nabijgelegen Hasselt. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat evaluatie kan helpen bij 
het benoemen van aanknopingspunten die bijdragen aan het verbeteren van veiligheid van evene-
menten.  

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in 
paragraaf 2.6.5 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Zie Tabel 11. 

 
Tabel 11 
Conclusies en implicaties op basis van de casus Pukkelpop en Dicky Woodstock 

 Er is behoefte aan meer kennis over de inzet van sociale media bij voorkomen en beheersen van pro-
blemen bij grote evenementen. 

 Routinisering in de aanpak van evenementen dient te worden voorkomen, bijvoorbeeld door ieder jaar 
een nieuw veiligheidsthema te bestuderen of table top oefeningen te doen. 

 Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evenemen-
ten verder kan worden verbeterd. 

 

2.6.6 “Project X” Haren – het rapport van de Commissie Cohen 

Het rapport van de Commissie “Project X” Haren (“Commissie Cohen”) verscheen op 8 maart 2013, 
en beschrijft in drie deelrapporten een reconstructie van de gebeurtenissen vanuit verschillende 
gezichtspunten (Cohen, 2013; Adang, 2013; Van den Brink, Van Hulst, Maalsté, Peeters & 
Soeparman, 2013; Van Dijk, Boeschoten, Ten Tije & Van de Wijngaert, 2013). De drie deelrapporten 
monden uit in gedetailleerde conclusies en aanbevelingen van de Commissie. In het hoofdrapport 
komen de bevindingen uit de drie delen bij elkaar en worden de overkoepelende conclusies en aan-
bevelingen geformuleerd. Op 12 maart 2013 werd bekend dat de burgemeester van Haren zijn func-
tie neerlegde, naar aanleiding van kritiek op zijn functioneren tijdens de Facebook-rellen. 

Hier zal kort worden ingegaan op de gebeurtenissen op en voorafgaand aan 21 september 2012. De 
conclusies die voor de doelstelling van het onderhavige onderzoek (communicatie in de context van 
crowd management en crowd control) van belang geacht worden zullen we daarna kort weergeven. 
Ze hebben betrekking op de (communicatieve) rol van de autoriteiten en over de rol van de sociale 
media. 

Voor een volledige reconstructie verwijzen wij naar de rapportage van de Commissie Cohen. 

2.6.6.1 De gebeurtenissen in Haren 

De aanloop naar Project X in Haren start op 6 september, als een meisje, Merthe, een aankondiging 
op Facebook plaatst van het feestje ter gelegenheid van haar aanstaande 16e verjaardag. Deze uit-
nodiging blijkt zich in de dagen daarna snel te verspreiden, tot schrik van Merthe en haar vader; bei-
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den besluiten de aankondiging van Facebook te verwijderen, maar de geest laat zich niet terug in de 
fles dwingen: het bericht blijft via andere pagina’s op Facebook staan. 

Op 18 september vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de politie; op 
deze bijeenkomst wordt onder meer besloten een noodverordening op te stellen om onwillige be-
zoekers te kunnen verwijderen; deze noodverordening moet echter buiten de publiciteit worden 
gehouden. Verder wordt besloten de straat [Stationsstraat in Haren, waar Merthe woont] niet met 
hekken af te zetten, omdat hekken juist mensen aantrekken. Een van de dilemma’s waarvoor men 
zich geplaatst ziet is de vraag of het tot onrust zal leiden als begonnen wordt te gaan communiceren 
over de verwachtte gebeurtenissen. Naar de pers toe is het officiële devies “Er is geen feest. De poli-
tie heeft maatregelen genomen”. Gekozen wordt ook voor een low profile politieaanpak, met als 
uitstraling “Er gebeurt hier niets” ; publiek zal indien nodig weggestuurd worden van de woning; 
wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft zal de straat worden afgezet, of de wijk worden afge-
sloten. Bij een omslagpunt zal de ME worden ingeschakeld.  

Op 20 september wordt tijdens het driehoeksoverleg gediscussieerd over het aanbod van een parti-
culier om een alternatief feest te organiseren. Hierover vindt een lange discussie plaats: enerzijds 
vinden sommigen dat de gemeente er goed aan zou doen dit feest niet te weigeren, anderzijds is de 
politie terughoudend omdat niet in te schatten valt hoeveel mensen hierop af zullen komen en of de 
veiligheid nog wel te garanderen valt. Ook is men bevreesd voor een precedentwerking: in de toe-
komst zou het organiseren van een alternatief feest ertoe kunnen leiden dat in gelijksoortige om-
standigheden gemeenten min of meer gedwongen zouden kunnen worden een feest aan te bieden. 
Daarbij is men het niet eens over de vraag of en hoe hierover gecommuniceerd moet worden; ener-
zijds wordt het belang van open, transparant en actief communiceren onderkend, en anderzijds is de 
politie niet overtuigd van de meerwaarde daarvan, en is ze bevreesd voor het scheppen van ver-
wachtingen. Besloten wordt uiteindelijk om geen vergunning te verlenen voor het alternatieve feest. 
Desondanks verschijnen al snel berichten in de media dat de gemeente wel degelijk overweegt een 
alternatief feest te organiseren. Deze berichten zijn het resultaat van uitspraken van een woordvoer-
der van de gemeente, die aangaf dat zij niet uitsloot dat een feest georganiseerd zou worden, maar 
dat er op het moment dat zij die uitspraak deed nog geen concrete beslissing was genomen 24 

 

In weerwil van wat eerder besloten is, sluit de politie op 21 september omstreeks 14:00 uur de Stati-
onsweg af en worden ook daarbuiten hekken geplaatst om het verkeer te reguleren. Spotters geven 
kentekens door van auto’s die Haren binnenkomen; vanaf 17:00 uur is de spoorwegpolitie actief op 
het station van Haren, Zwolle, Groningen en Assen om de toestroom naar Haren te monitoren. Tegen 
die tijd zijn 27 politiemensen in uniform aanwezig op de Stationsweg in Haren. 

Omstreeks 18:00 uur geven spotters aan steeds meer jongeren met alcohol langskomen; ondertus-
sen is een noodverordening van kracht geworden; het betreft een “ genuanceerd alcoholverbod”: 
bezit van alcoholhoudende dranken is weliswaar toegestaan maar consumptie daarvan op straat 
niet. De aanwezige spotters hebben hier echter geen weet van.  

De meeste bezoekers verzamelen zich op de kruising Jachtlaan en Stationsweg, alwaar ook een toe-
loop is van nationale en ook internationale media, die onder meer live uitzendingen verzorgen. Even 
voor achten ontstaan daar de eerste problemen; door de toenemende drukte is de politie niet langer 
in staat de mensen van de kruising af te houden. Bij een deel van de menigte lijkt de belangstelling 
voor het verjaardagsfeestje van Merthe te verdwijnen; er wordt wat vuurwerk afgestoken en mensen 
beginnen met lege blikjes en flesjes te gooien. In eerste instantie is dat ongericht, maar al gauw 
wordt de politie hiervan het mikpunt. Er zijn wat spreekkoren en verschillende aanwezigen hebben 
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laserpennen en schijnen daarmee naar de politie. Aanvankelijk is de politie prima in staat zich tussen 
de mensen te begeven om gooiers aan te spreken en laserpennen in te nemen; de politie vindt dan 
ook dat er ondanks de jolige en rumoerige sfeer geen te grote druk op hen ligt. Evenwel hebben ze 
wel achter de hekken plaatsgenomen en vormen ze daar een linie. Het SGBO25 vreest echter dat de 
situatie zich ontwikkelt in de richting van het worst-case scenario en besluit bijna een peloton ME te 
mobiliseren, waarvan de eerste groep van acht om 20:49 arriveert. Na het innemen van de posities 
worden ze direct massaal bekogeld – de situatie is definitief omgeslagen.  

Kort na negenen vegen vier ME-groepen de kruising schoon. Het resultaat is dat het geweld zich ver-
plaatst en de ME, mede dankzij de lay-out van Haren – brede straten, grote tuinen, veel zijstraten -, 
niet goed controle over de situatie krijgt. Twee auto’s worden in brand gestoken, een winkelruit van 
de Albert Heijn sneuvelt en de inhoud van de winkel, vooral pakjes sigaretten, wordt geroofd. Later 
wordt nogmaals brand gesticht en sneuvelen meer winkelruiten. Een aantal malen vragen ME-
commandanten om traangas in te mogen zetten; “traangasschutters” zijn zich dan al aan het voorbe-
reiden en ME-ers zetten hun gasmaskers op. Uiteindelijk wordt door de SGBO echter geen toestem-
ming verleend. Een van de commandanten geeft later aan dat hij het idee had dat het opzetten van 
de gasmaskers op zichzelf al een effect had; hij kreeg de indruk dat het publiek rustiger wordt, wel-
licht door het afschrikwekkende effect.  

De gewelddadigheden in Haren duren tot even na half een. Regen en een aantal ME-charges verdrij-
ven de laatste geweldplegers. In totaal worden die avond 34 verdachten in Haren aangehouden en in 
de cel in Groningen gezet; later zullen er, mede dankzij het (dreigen met) publiceren van beeldmate-
riaal, meer volgen. Van de naar schatting 3000 tot 5000 bezoekers in Haren zullen in totaal 108 per-
sonen worden aangehouden; ze zijn overwegend jonge mannen (gemiddeld 19,6 jaar oud) afkomstig 
uit de noordelijke provincies. De meesten blijken op 21 september onder invloed van alcohol te zijn 
geweest. In weerwil van wat aanvankelijk gedacht werd, blijken hooligans (zoals leden van de Gro-
ningse F-Side) nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij deze ongeregeldheden.  

Adang concludeert dat de aanwezige camera’s een grote aantrekkingskracht op de aanwezige jonge-
ren uitoefent; waar camera’s aanstaan wordt er gezongen en gesprongen, en vormen zich groepjes. 
Analyse van videobeelden laat volgens Adang zien hoe geleidelijk door middel van samenzang en 
synchroon op en neer springen groepsvorming optreedt, aanvankelijk op plaatsen waar camera’s 
aanstaan, maar later ook los van de aanwezigheid daarvan. Hierdoor vindt een soort van “oplading” 
plaats (Adang, 2013, p. 53). Gedrag wordt hoe langer hoe meer baldadig en hier wordt door de ove-
rige aanwezigen positief op gereageerd; mensen klimmen in lantarenpalen en steken vuurwerk af, 
wat met gejuich wordt begroet. Feitelijk ontstaat daardoor een nieuwe gedragsnorm waarbij derge-
lijk gedrag geaccepteerd is. Tegelijkertijd stelt de politie zich afzijdig op; ze laten zich niet provoceren 
en staan in linie enkele meters achter het hek. Al is er dan nog geen enkele druk op hen, dit wordt 
door Adang benoemd als het begin van een “ wij versus zij” situatie. Dat wordt versterkt door het 
arriveren van ME; op dit moment begint ook de escalatie van de gebeurtenissen. Deze ontwikkelin-
gen zijn consistent met het initiatie-escalatiemodel van collectief gedrag (Adang, 2013). 

2.6.6.2 De rol van externe communicatie 

Dilemma’s die worden benoemd in de rapportage van de Commissie Cohen zijn voor een belangrijk 
deel communicatief van aard. Zo duiken er in de loop van de avond van 21 september geruchten op 
dat er een dode is gevallen bij de ongeregeldheden. Dat gerucht blijk weliswaar nergens op geba-
seerd te zijn, maar een niet onbelangrijke vraag is hoe hiermee om te gaan wanneer het op Twitter 
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de ronde doet. Besloten wordt hierover pas te communiceren zodra absoluut duidelijk is wat het 
waarheidsgehalte is. En moest men nu wel of geen alternatief feest organiseren?  

In algemene zin was van belang of en, zo ja, hoe er over Project X gecommuniceerd zou moeten wor-
den. Moet er überhaupt gecommuniceerd worden of trekt dat juist ongewenste aandacht? En wat is 
het effect van de boodschap “Er is geen feest”, of dat er gevolgen zijn wanneer men besloot toch 
naar Haren af te reizen? De kans is aanwezig dat dergelijke boodschappen alleen maar olie op het 
vuur zijn.  

Adang (2013) benadrukt dat op dit soort vragen moeilijk juiste antwoorden zijn te geven, maar con-
cludeert dat de autoriteiten niet uit deze dilemma’s gekomen zijn, en niet consequent keuzes hebben 
gemaakt, met maatregelen om nadelen van deze keuzes te ondervangen. Gemeente en politie slagen 
er door onderlinge meningsverschillen niet in een gezamenlijke communicatiestrategie te bepalen en 
uit te voeren. 

Adang (2013) concludeert, mede op basis van de resultaten van deelonderzoek “De weg naar Haren” 
dat de externe communicatie niet eenduidig was en vaak ambivalent. In “De Weg naar Haren” wordt 
op basis van de verbale en non-verbale inhoud van communicatie-uitingen de volgende tegenstrijdi-
ge boodschappen geïdentificeerd (Adang, 2013, p. 55): 

 

 “Er is geen feest, maar we denken wel na over een alternatief feest.”; 

 “Er is ook geen alternatief feest, maar we hebben wel een locatie beschikbaar waar we lichtmas-
ten neerzetten (het Gorecht-terrein).” Later op de avond wordt op initiatief van een particulier 
een spontane poging gedaan hier alsnog een feestlocatie van te maken; 

 “U bent niet welkom, U wordt weggestuurd als u naar Haren komt.” Dat gebeurt niet; 

 “U wordt geleid c.q. begeleid naar een opvanglocatie.” Hiertoe is de organisatie helemaal niet 
ingericht. Bezoekers van het Gorecht-terrein maken rechtsomkeert als duidelijk is dat daar niets 
te doen is; 

 “De Stationsweg is afgesloten op 21 september.” Feitelijk onjuist, deze is tot 14.00 open;  

 “Er is wel of geen noodverordening.”  

 “Je mag volgens de noodverordening geen alcohol drinken (behalve op het Gorecht-terrein).” In 
de praktijk wordt dit echter niet gehandhaafd (onder meer omdat de ME-spotters niet van de 
verordening op de hoogte zijn gebracht.  

 

2.6.6.3 De (communicatieve) rol van de autoriteiten. 

De commissie Cohen concludeert dat de neiging om evenementen bij voorbaat te benaderen als een 
ramp of een crisis contraproductief is, een gevoel van schijnveiligheid creëert en nodeloos complice-
rend is. De driehoek heeft van meet af aan geen greep gehad op de gebeurtenissen, mede omdat 
men amper zicht had op de rol van de sociale media en zich ook niet uitvoerig oriënteerde op be-
staande kennis op dat punt. Veelzeggend is dat vooral gezocht werd op Twitter, terwijl de mobilisatie 
grotendeels via Facebook tot stand kwam. Waar monitoren al lastig was, kwam men aan interveni-
eren op internet vrijwel helemaal niet toe. 

In termen van de communicatieve aspecten van risico management zijn grote fouten gemaakt: er 
was geen duidelijk plan van aanpak, scenario’s waren niet uitgewerkt en beperkt en er was geen plan 
van actie. Door het ontbreken van een plan was ook de communicatie niet goed. Te gemakkelijk is 
gewerkt vanuit het idee van “open communicatie”. Politie en gemeente verschilden van mening over 
de te volgen communicatiestrategie en slaagden er niet in die gezamenlijk te ontwikkelen en uit te 
voeren. Deze communicatie werd daardoor als onhelder en weifelend ervaren.  

Ook de interne communicatie liet te wensen over; briefings schoten tekort, waardoor medewerkers 
niet wisten wat er van hen verwacht werd en soms dubbelfuncties hadden. Voorts verliep de com-
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municatie tussen de leidinggevenden op straat en de besluitvormers in het SGBO slecht, waardoor 
signalen dat de sfeer op straat grimmiger werd niet tijdig zijn onderkend.  

2.6.6.4 De rol van de sociale media 

Voor veel jongeren vormen de sociale media inmiddels een vast bestanddeel van hun leven. Een deel 
ervan speelt zich daar af. Het is een plaats om vrienden te krijgen en te ontmoeten en het is een 
plaats om aandacht te krijgen, die veel meer en groter kan zijn dan op het schoolplein. Bezien vanuit 
het perspectief van de jongeren, in deze fase nog maar een klein aantal fanatiekelingen, lag met de 
aankondiging van het feestje in Haren een prachtkans om een virtuele droom niet alleen te ontwik-
kelen, maar ook in realiteit om te zetten: dat was een uitdaging en daar is een enorme hoeveelheid 
energie in gestoken. De commissie Cohen komt tot de conclusie dat zo’n 250 mensen, meest man-
nen, meest tussen de 20-25 jaar, zich enorm hebben ingespannen op Facebook. Verreweg de mees-
ten van die 250 wonen in de provincie Groningen. Voordat de massamedia zich op Haren wierpen, 
hadden zich al zo’n 6000 personen aangemeld. Daarna liep dat aantal op tot 34.000.  

Verreweg de meeste jongeren die een uitnodiging voor Project X Haren hebben gekregen, hebben 
die onmiddellijk afgeslagen of genegeerd. Er gingen in totaal zo’n 200.000 uitnodigingen de deur uit, 
waarvan er 30.000 werden geaccepteerd, terwijl er uiteindelijk zo tussen de drie- en vijfduizend jon-
geren uiteindelijk naar Haren zijn gegaan. Tweederde van de Noord-Nederlandse jongeren tussen de 
15 en 25 heeft niet of nauwelijks overwogen om naar Haren te gaan; meer dan de helft zelfs hele-
maal niet. Twintig procent heeft dat wel overwogen. Vuistregels om te schatten hoeveel mensen er 
daadwerkelijk naar een evenement komen, zoals “10% van het aantal aanmeldingen”, die door 
sommigen wel worden gehanteerd, zijn problematisch omdat er teveel verschillende factoren een rol 
spelen en omdat lang niet alle deelnemers zich via Facebook aanmelden.  

Daarnaast spelen omstandigheden zoals het weer en de afstand die iemand moet afleggen, een rol. 
Hoe dichter men bij Haren woonde, hoe groter de aantrekkingskracht. Belangrijkste redenen om wel 
te gaan waren: nieuwsgierigheid, het was spannend, eindelijk gebeurt er iets in de buurt, veel vrien-
den en bekenden gaan ook. En sociale media zijn een belangrijk voertuig om dat soort gevoelens te 
articuleren en snel en breed te verspreiden. Uit een onder verantwoordelijkheid van de commissie 
Cohen uitgevoerde websurvey (n= 885 jongeren) bleek dat de belangrijkste stimulans om naar Haren 
te gaan de sociale media en vrienden waren. Belangrijkste redenen om niet te gaan waren het oor-
deel van ouders en politie en in mindere mate de TV. Een analyse van Twitterberichten biedt geen 
aanwijzingen dat dit medium een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de rellen. Traditionele me-
dia, daarentegen, lijken een belangrijkere rol te hebben gespeeld. 

2.6.6.5 Conclusies naar aanleiding van het rapport van de commissie Cohen 
In termen van communicatie kunnen naar aanleiding van het rapport van de commissie Cohen con-
clusies worden getrokken over de rol van de volgende communicatieve processen die bij deze indivi-
duele en maatschappelijke processen een rol speelden: 

 

 Gemeente en politie hebben de risico’s en de omvang van het feest in de voorbereiding onder-
schat. Zij hadden onvoldoende oog voor het belang van sociale media. Er werden te laat profes-
sionals op dit terrein ingeschakeld om de sociale media te monitoren. 

 

 Door de overheid is niet duidelijk en consistent gecommuniceerd. Herhaling van de boodschap 
“Er is geen feestje” heeft dan ook niet het gewenste effect opgeleverd, omdat een dubbele 
boodschap werd gecommuniceerd: “…maar mensen met een feeststemming zijn hier welkom”. 
Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. 

 

 Hoewel werd gewerkt vanuit het idee van “open communicatie” werd de gemeente door bewo-
ners verweten dat ze geen open houding ten toon spreidden en de communicatie arrogant over-
kwam. 
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 Informatie was niet altijd tijdig voorhanden. Ondernemers hadden bijvoorbeeld geen contact 
met de gemeente of politie over het alcoholverbod en de noodverordening en er was geen in-
formatie te vinden op de gemeentesite. 

 

 Ook na de rellen is de communicatie niet altijd in goede aarde gevallen. Bewoners vinden dat de 
overheid onvoldoende haar fouten heeft erkend. 

 

 Instructies naar het politiepersoneel waren onduidelijk. Burgers hebben dit waargenomen. 
 

 Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren in deze leeftijdscategorie tot in detail te wijzen op de 
mogelijk nadelen of risico’s van een gebeurtenis. Een dergelijke rationele benadering lijkt adoles-
centen weinig te zeggen. 

 

 Het is zinvoller om op heldere en eenduidige wijze aan te geven dat bepaald gedrag niet accep-
tabel is en welke normen en grenzen er zijn. Ouders kunnen hier een rol in spelen. 

 

 Bij onderwerpen waarbij het gaat om alledaagse keuzes (zoals het kiezen van kleding of het be-
zoeken van een concert) weegt de mening van leeftijdsgenoten alsnog het zwaarst. Mede daar-
door zijn platforms als Twitter, Hyves of Facebook zo populair. Het geeft immers de mogelijkheid 
direct erbij te zijn als er iets interessants gebeurt. 

 

 Jongeren zijn sterk visueel ingesteld. Kijken en bekeken worden is belangrijk. Symboliek en ex-
pressie spelen een belangrijke rol. 

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in 
paragraaf 2.6.6 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 12. 

 
Tabel 12 
Conclusies en implicaties op basis van de casus Project “X” Haren 

 Communiceer duidelijk en consistent. 

 Dubbele boodschappen werken averechts, mensen willen weten waar ze aan toe zijn. 

 Geef uiting van een open houding. 

 Zorg dat alle stakeholders tijdig voor hun relevante informatie krijgen. 

 Erken gemaakte fouten. 

 Geef duidelijke instructies aan beveiligers of politiepersoneel.  

 Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s van 
een gebeurtenis. 

 Geef op heldere en eenduidige wijze aan dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en 
grenzen er zijn. 
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3. Expertinterviews 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de expertinterviews. De experts waren 16 
personen die uit hoofde van hun functie beschikken over (praktische) ervaring met crowd manage-
ment en crowd control op grote evenementen: (commerciële) organisatoren van evenementen, eve-
nementverantwoordelijken bij gemeentes, veiligheidsregio’s en politie, voor een belangrijk deel toe-
gespitst op specifieke cases, en enkele generieke experts op het gebied van crowd management. De 
specifieke casussen betroffen het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde, Appelpop in Tiel, de Nij-
meegse Vierdaagsefeesten, de Amsterdamse Koninginnedagviering en 3FM Serious Request Ensche-
de. 

Door middel van deze interviews was het mogelijk om verdere invulling te geven aan de belangrijkste 
thema’s uit het literatuuronderzoek. Een beschrijving van de opzet, de selectie van de deelnemers en 
de gebruikte topiclijst tijdens de interviews zijn terug te vinden in Bijlage 3 van dit rapport. 

Op basis van het literatuuronderzoek uit Hoofdstuk 2 is een aantal onderwerpen gedestilleerd die als 
basis dienden voor de interpretatie van uitgeschreven expertinterviews. Een overzicht van deze on-
derwerpen is te vinden in Bijlage 3. 

De uitspraken van de verschillende geïnterviewden zijn op basis van bovenstaande onderwerpen 
geannoteerd en gegroepeerd. Vervolgens heeft analyse van de interviews plaatsgevonden door per 
thema naar overeenkomsten en verschillen te zoeken; in de volgende paragrafen zijn de resultaten 
daarvan gerapporteerd. 

Bij iedere mening, ervaring of uitspraak is kwantificatie aangebracht; door middel van indexen is te 
zien of een uitspraak door één of meerdere personen wordt onderschreven; ook is te zien of deze 
verschillen binnen of tussen evenementen. Iedere geïnterviewde heeft een unieke, tweecijferige 
index (geplaatst tussen rechte haken en in superscript). Het eerste cijfer geeft aan bij welk evene-
ment de geïnterviewde in hoofdzaak betrokken is; de waarden 1 t/m 5 duiden specifieke evenemen-
ten aan en waarde 6 geeft aan dat het gaat om “algemene experts” die ervaring hebben met vele 
verschillende evenementen. Het tweede cijfer geeft aan om welke persoon het gaat. Ter verduidelij-
king: een uitspraak waarachter de code [2.1, 2.3] vermeld staat wordt dus onderschreven door twee 
personen, die bij hetzelfde evenement betrokken zijn; bij [4.2, 5.2] gaat het om twee experts die bij ver-
schillende evenementen betrokken zijn. 

Iedere paragraaf in dit hoofdstuk zal worden afgesloten met conclusies en implicaties in tabelvorm; 
deze secties zijn duidelijk te herkennen aan de lichtblauwe box waarin ze zijn geplaatst – dit om de 
vindbaarheid te vergroten. 

 

3.1 Definitie 

Crowd control wordt in dit rapport opgevat als het in goede banen leiden van gedrag van mensen in 
grote groepen tijdens het evenement. Crowd management omvat crowd control en heeft daarnaast 
betrekking op de voorafgaand aan het evenement geplande maatregelen om alles in goede banen te 
leiden en ongelukken en incidenten te voorkomen. 

In grote lijnen kunnen de experts zich vinden in de hier gehanteerde definitie van crowd manage-
ment en crowd control[1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2]. Wat in aanvulling op deze definitie wordt genoemd is dat 
crowd management gezien moet worden als het grote geheel, waarvan crowd control een onderdeel 
is[1.2, 3.1, 6.2]; daarnaast onderscheidt één van de geïnterviewde experts “damage control”, wat een rol 
speelt als een evenement al uit de hand gelopen is en het leed al is geschied[1.2]. Eén van de experts 
wijst op het gebrek aan voorbereidingstijd dat inherent is aan crowd control en het repressieve ka-
rakter er van[6.1]. Een andere expert hanteert een nauwere definitie dan hier gehanteerd; deze vat 
crowd control ook op als een onderdeel van crowd management, maar hangt de visie aan dat het 
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daarbij met name gaat om de inzet van politie, hekken en dergelijke om het gedrag van de crowd in 
te perken[6.2]. 

3.2 Grote evenementen en communicatie 

Binnen het thema communicatie rondom grote evenementen is in dit rapport de focus gelegd op een 
viertal aandachtspunten in de communicatie, te weten communicatiestrategie, inhoud en bood-
schap, medium en communicatiekanalen en toonzetting en communicatiestijl. 

3.2.1 Communicatiestrategie 

Als het gaat om communicatiestrategie worden door de experts 3 (samenhangende) thema’s be-
noemd: het communiceren met één mond, congruentie in communicatie en communicatie met sta-
keholders.  

3.2.1.1 Communiceren met één mond 

Door een aantal geïnterviewden wordt gewezen op het belang van het spreken met één mond[1.2, 2.2, 

1.3, 3.2, 5.1] om boodschappen zo effectief mogelijk over te kunnen brengen en tegenstrijdigheden in de 
informatieverstrekking te voorkomen[6.1]. Het is van belang dat de boodschap(pen) die gecommuni-
ceerd worden via verschillende communicatiemiddelen en -kanalen op elkaar aansluit(en), ook in 
non-verbale zin[6.1]. Eén van de experts wijst erop dat een belangrijke oorzaak bij het uit de hand lo-
pen van evenementen volgens hem is gelegen in het niet aansluiten van verbale en non-verbale 
communicatieboodschappen [6.2]. Als voorbeeld noemt deze expert de grootschalige inzet van politie 
en ME bij de jongerendemonstraties in Den Haag in 1993; hierbij communiceerde het uiterlijk van de 
politie en ME iets heel anders dan wat men beoogde en verbaal communiceerde - het omleiden van 
de voetgangersstroom. De menigte reageerde vanwege deze discrepantie anders op de boodschap 
dan beoogd[6.2]. Zoals op te maken valt uit de rapportage van de Commissie Cohen heeft een verge-
lijkbare incongruentie in de verschillende communicatie-uitingen een rol gespeeld bij de Project X 
gebeurtenissen in Haren in 2012[6.2]; daar was de insteek vooral te communiceren dat er geen feestje 
zou komen, terwijl in de media juist gerapporteerd werd dat de gemeente bezig was met een alter-
natief feest; ook de aanwezigheid van de landelijke media, politie en ME strookten niet met de ver-
bale boodschap van de gemeente. Op vergelijkbare wijze kan inzet van politiehelikopters en drones 
negatieve consequenties hebben[1.1, 6.5]. Op het gebied van non-verbale communicatie en de aanslui-
ting daarvan op formele communicatieboodschappen is er volgens deze expert dus nog lessen veel te 
leren[6.2]. 

 

Het streven is om partijen als de politie, de gemeente en de organisatie (maar bijvoorbeeld ook par-
tijen als de communicatieafdeling van NS[3.1]), zoveel mogelijk dezelfde informatie over te brengen, 
en eventueel ook in dezelfde bewoordingen[3.1 ]. Bij een aantal van de bestudeerde evenementen 
geven betrokkenen aan dat dat in het algemeen ook goed werkt; er is duidelijk sprake van één partij, 
bijvoorbeeld de persvoorlichting of de burgemeester van de gemeente[1.2, 1.3], die namens alle be-
trokken partijen het woord voert. Eén van de geïnterviewden geeft daarbij aan dat er ook eenheid 
moet zijn met betrekking tot het optreden van partners als gemeente, organisator, politie, beveili-
gers, enzovoorts; monodisciplinair optreden, dus solistisch optreden zonder afstemming met andere 
partijen, is ongewenst[1.2]. Wat een afbreukrisico kan zijn is dat iedereen met zo’n evenement weg wil 
lopen[1.3] en dat meerdere betrokken partijen de behoefte kunnen voelen om ook eigen boodschap-
pen naar buiten te brengen[3.2]. Twitter wordt in veel gevallen door de organisatie, de gemeente en 
de politie gebruikt, en ieder van die partijen kan vanuit eigen verantwoordelijk berichten de wereld 
insturen, met als risico dat de eenheid verloren gaat. Eén van de geïnterviewden geeft daarom aan 
om terug te willen naar een enkel Twitteraccount, in plaats van een account voor elk van de betrok-
ken partijen; diens inschatting was echter dat dat voorlopig nog op teveel weerstand stuit[3.2].  
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Waar ook problemen kunnen ontstaan is het natraject. Eén van de experts geeft aan dat ervoor ge-
waakt moet worden dat het integraal samenwerken ook bewaard blijft op het moment dat naar bui-
ten getreden wordt. Soms wordt daar namelijk van afgeweken, bijvoorbeeld wanneer politie van 
elders hun collega’s die bij evenementen betrokken zijn raadplegen, of andere gemeenten informatie 
willen inwinnen bij de gemeente van de betrokken locatie[2.2]. 

Voor het spreken met één mond is intensief onderling overleg een belangrijke factor. Bij één van de 
evenementen bijvoorbeeld was er volgens de geïnterviewden sprake van dat bij het begin- en eind-
feest op ieder uur een COPI-overleg was met politie, brandweer en politie[1.2], en dat de politie dage-
lijks bij de gemeente aan de overlegtafel zat[1.3]. 

3.2.1.2 Communicatie met en via stakeholders 

Pers. Door een paar experts wordt aangegeven dat goede relaties met de pers van groot belang 
zijn[1.3, 2.2], met name wanneer er sprake is van incidenten. Bij negatieve gebeurtenissen moet voor-
komen worden dat “de pers met je aan de haal gaat”[2.2]; tijdens een eerdere editie van een van de 
evenementen overleden bijvoorbeeld twee deelnemers, waar vervolgens in de pers eenzijdig over 
werd bericht. Het gevolg was dat de organisatie van het evenement in een negatief daglicht kwam te 
staan. Goede relaties met de pers kunnen ervoor zorgen dat het perspectief van partijen als de orga-
nisatie en de gemeente in de berichtgeving wordt weergegeven, waardoor een genuanceerder beeld 
kan ontstaan. 

Een open relatie met de pers is dus erg belangrijk; één van de geïnterviewden, betrokken bij de or-
ganisatie van een evenement, geeft daarom aan tijdens het evenement dag en nacht bereikbaar te 
zijn voor de pers. Volgens deze expert heeft dat er recentelijk nog toe geleid dat enkele incidenten 
op een genuanceerdere wijze werden gerapporteerd in de traditionele media. Bovendien maakt een 
goede relatie met de pers het ook mogelijk om de pers te benutten als middel om te communiceren 
met het publiek[2.2]. Daarbij wordt wel aangemerkt dat dit voornamelijk geldt voor de regionale pers 
en veel minder voor de landelijke[1.3]. 

Ook wat betreft de aard van de berichtgeving over evenement zelf lijkt een verschil te bestaan tussen 
regionale en landelijke media[1.3]; bij een langdurend evenement is de landelijke pers vooral aanwezig 
bij start- en eindfestiviteiten, terwijl de regionale pers ook in de tussentijd aandacht heeft voor het 
evenement[1.3]. 

 

Ondernemers. Enkele geïnterviewden staan stil bij het belang van goede contacten met de horeca[2.1, 

3.1]; dit speelt met name een rol bij evenementen waarbij plaatselijke horeca zich in of nabij het eve-
nementengebied bevindt. Zo kan door afspraken te maken met de horeca over sluitingstijden de 
afvoer van publiek na afloop van een evenement gedoseerd worden. Als de horeca haar sluitingstij-
den aanpast op het evenement, zodat bezoekers na afloop van een evenement nog terecht kunnen 
in de plaatselijke horeca, kan voorkomen worden dat alle bezoekers gelijktijdig richting parkeerplaat-
sen, trein- of busstations gaan[6.1]. Verder kan het bij evenementen die zich in wintermaanden en in 
de buitenlucht afspelen van belang zijn de openingstijden zo te verruimen dat verkleumde bezoekers 
altijd even kunnen opwarmen in een horecagelegenheid – dit is met name van belang bij aanwezig-
heid van kinderen, die sneller onderkoeld kunnen raken dan volwassenen[1.2]. Ook in het geval van 
bijzondere, niet voorziene situaties kunnen contacten met horeca benut worden; bij één van de eve-
nementen, waar meerdere evenementenlocaties zijn op verschillende plekken in de betreffende 
stad, kunnen gebeurtenissen als afzegging van optredens op een van deze locaties middels SMS-
alerts gecommuniceerd worden naar horecapersoneel op andere locaties, hetzij om hen in staat te 
stellen publiek te informeren, hetzij om hen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op 
toenemende drukte[2.1]. 
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OV bedrijven. Door enkele van de experts wordt benadrukt dat ook het openbaar vervoer een be-
langrijke partner is bij evenementen, en dat communicatie ook via openbaarvervoersbedrijven kan 
verlopen[2.3, 3.2, 6.1, 6.4]. Zo kan het nodig zijn extra treinen in te zetten om bezoekers ook na afloop van 
een evenement de weg naar huis te kunnen laten vinden of kan het juist gebeuren dat late treinen 
uitvallen. Het uitvallen van treinen of het schrappen van extra treinen kan tot problemen leiden 
wanneer dat tot gevolg heeft dat bezoekers na afloop van het evenement niet meer naar huis kun-
nen. Het is dus van belang om geplande of te voorziene uitval van treinen goed naar bezoekers wordt 
gecommuniceerd. In een dergelijke situatie kan men er in overleg met de NS voor kiezen om deze 
informatie op relevante NS-stations via omroepberichten en folders te verspreiden.  

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de resultaten in 
paragraaf 3.2.1 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 13. 

 
Tabel 13 
Conclusies en implicaties met betrekking tot communicatiestrategie 

 Communiceer met één mond; dit dient ook van toepassing te zijn wanneer politie van elders hun colle-
ga’s die bij evenementen betrokken zijn raadplegen of andere gemeenten informeren bij de gemeente 
van de betrokken locatie 

 Voor het communiceren met één mond is intensief onderling overleg een belangrijke voorwaarde. Dit 
betekent ook dat duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen de diverse betrokkenen over 
eenduidige communicatie 

 Wees congruent in communicatie; het is van belang dat de boodschap(pen) die gecommuniceerd wor-
den via verschillende communicatiemiddelen en -kanalen op elkaar aansluit(en). Streef ernaar om par-
tijen als de politie, de gemeente en de organisatie (maar ook OV-bedrijven, pers en ondernemers) zo-
veel mogelijk dezelfde informatie over te brengen, en eventueel ook in dezelfde bewoordingen 

 Congruentie is ook van belang voor verbale en non-verbale communicatieboodschappen; houding van 
beveiligers en politie dient bijvoorbeeld overeen te komen met het beeld dat men verbaal wil over-
brengen 

 Inzet van politiehelikopters en drones kan negatieve consequenties hebben, omdat dit de indruk kan 
wekken dat er wat aan de hand is, wat weer kan conflicteren met de indruk die evenementenmede-
werkers willen overbrengen 

 Goede relaties met de pers zijn van groot belang; dat kan voorkomen dat “de pers met je aan de haal 
gaat” in geval van incidenten (aangeven dag en nacht bereikbaar te zijn voor de pers kan daarbij hel-
pen). 

 Onderhoud goede contacten met de horeca; dit speelt met name een rol bij evenementen waarbij 
plaatselijke horeca zich in of nabij het evenementengebied bevindt;  

o Als de horeca haar sluitingstijden aanpast op het evenement, kunnen bezoekers daar na afloop 
van een evenement nog terecht en kan voorkomen worden dat alle bezoekers gelijktijdig rich-
ting parkeerplaatsen, trein- of busstations gaan 

o Door verruiming van openingstijden kan mogelijk worden gemaakt dat verkleumde bezoekers 
kunnen opwarmen in een horecagelegenheid – dit is met name van belang bij aanwezigheid 
van kinderen, die sneller onderkoeld kunnen raken dan volwassenen 

o Als er sprake is van meerdere evenementenlocaties kunnen gebeurtenissen als afzegging van 
optredens op een van deze locaties gecommuniceerd worden naar horecapersoneel op andere 
locaties; dit stelt hen in staat om publiek te informeren en om zich voor te bereiden op toene-
mende drukte 

 Openbaar vervoer kan een belangrijke partner zijn bij evenementen; zij kunnen belangrijke informatie 
verstrekken over de aanvoer van bezoekers, en publiekscommunicatie kan ook via deze openbaarver-
voersbedrijven verlopen 
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3.2.2 Inhoud en boodschap 

Bij inhoud en boodschap stellen we ons de vraag welke inhoudelijke elementen een boodschap zou 
moeten hebben om als effectief te kunnen worden aangemerkt. Het gaat er binnen dit thema niet 
alleen om dat de inhoud en boodschap het juiste gedrag (bijvoorbeeld zelfredzaamheid) faciliteren, 
maar ook dat dat de boodschap op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. 

 

3.2.2.1 Interpretatie 

In communicatie-uitingen moet het publiek zo adequaat mogelijk verteld worden wat de realiteit is 
zonder daarbij paniek te veroorzaken. Dat vraagt afstemming van de woorden in de boodschap[3.1]. 
Hetzelfde geldt voor de duidelijkheid van de boodschap; bij één van de onderzochte evenementen 
wordt daarom de hulp van een psycholoog ingeschakeld om alle standaardteksten te controleren. 
Dat heeft er onder meer toe geleid dat men het woord “stagneert” niet meer gebruikt (als in: “de 
toevoer naar locatie stagneert”), maar in plaats daarvan aangeeft dat een locatie “te druk” of “vol” 
is; “stagneert” maakt namelijk onvoldoende duidelijk of men er nog naartoe kan of niet.  

Ook wordt hier rekening gehouden met taal; op de CDs die men voorafgaand aan hetzelfde evene-
ment onder stage managers verspreidt, staat iedere boodschap voor elk van de 11 scenario’s in het 
Nederlands en Engels[2.3].  

Wat volgens één van de geïnterviewden eveneens voor verbetering vatbaar is, is de beschikbare 
kennis met betrekking tot de interpretatie van boodschappen, en daarmee samenhangend, de vraag 
hoe boodschappen hierop af te stemmen. In diens ervaring kunnen vaak op een andere manier dan 
verwacht worden geïnterpreteerd. Als voorbeeld wordt genoemd de boodschappen die bezoekers 
ertoe moesten bewegen zich voorbereiden op naderend noodweer; wat men beoogde was dat de 
uitstroom eerder op gang zou komen, maar een deel van het publiek bleek zich te hebben voorbereid 
door een regenjas mee te nemen en zag daardoor geen reden om te vertrekken. Sommigen reali-
seerden zich ook niet dat een evenemententent wel onderdak biedt bij regen, maar daarnaast ook 
een gevaar kan vormen in het geval van extreem harde wind[3.2]. 

Eén van de experts geeft aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het gebruik van universele 
symbolen, dat wil zeggen symbolen met een eenduidige betekenis die niet alleen voor Nederlanders 
gelden, maar ook voor andere nationaliteiten[6.5]. Een andere expert[2.3] wijst op het belang van kleur-
gebruik bij lichtkrantboodschappen. Analoog aan verkeerslichten geeft een lichtkrant met daarop 
een klok die in groen is weergegeven aan dat alles in orde is. Geel met zwarte letters geeft een atten-
tie aan, bijvoorbeeld dat het druk is op locatie X of dat er zakkenrollers actief zijn. Een rode achter-
grond met witte letters geeft tenslotte een noodsituatie aan, zoals opkomend noodweer. Deze 
werkwijze wordt door meerdere regio’s in Nederland al toegepast (zoals Nijmegen, Utrecht, Amster-
dam, Haaglanden en Hollands-Midden[2.3]), maar zou volgens deze expert veel breder moeten wor-
den toegepast[2.3]. 

Overigens kan volgens één van de experts gebruik worden gemaakt van een stroboscoop om de 
boodschap te versterken[2.3]. De stroboscoop is een functionaliteit van sommige lichtkranten waarbij 
sprake is van een fel knipperend licht. Bij het afsluiten van een straat kan zo’n stroboscoop een ver-
blindend, desoriënterend effect hebben, waardoor niemand zo’n straat in gaat. Ook wanneer een 
route zeer snel moet worden vrijgemaakt kan de stroboscoop volgens deze expert uitkomst bie-
den[2.3]; het tegelijkertijd tekstueel communiceren van de boodschap, bijvoorbeeld dat de route moet 
worden vrijgemaakt in verband met doorgang van het programma of toegang van ambulances, is 
daarbij essentieel; wanneer dat achterwege wordt gelaten kan dat verwarring veroorzaken en zal het 
gewenste bezoekersgedrag uitblijven[2.3]. 
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3.2.2.2 Eigen initiatief en zelfredzaamheid 

Meerdere geïnterviewden geven aan het belangrijk te vinden publiek te behandelen als verantwoor-
delijke burgers, door ze te informeren en zelf beslissingen te laten nemen[2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1]; dit werkt 
naar hun mening beter dan wanneer gewenst gedrag wordt afgedwongen of ongewenst gedrag on-
mogelijk wordt gemaakt. Mensen zijn zelf prima in staat te bepalen wat ze met een boodschap doen. 
Bovendien vraagt een dwingender manier om mensenstromen te beïnvloeden ook om handhaving 
en daardoor om een grotere personele capaciteit[3.1]. 

Wanneer een locatie vol dreigt te worden, bijvoorbeeld, kan verdere toestroom van publiek worden 
afgeremd door gebruik te maken van hekwerk (“afhekken”). Een nadeel van het gebruik van hekken 
is echter dat hekwerken mensen ook hinderen om in geval van nood een locatie te verlaten[2.2]; daar-
naast kan er frictie kan ontstaan wanneer iedereen de toegang tot een gebied wordt ontzegd, en de 
kans hierop wordt groter wanneer er alcohol in het spel is. Er zullen altijd mensen zijn die de nood-
zaak voelen er toch door te moeten, bijvoorbeeld om bij vrienden te kunnen zijn; het weigeren van 
de toegang kan in zo’n geval leiden tot woordenwisselingen en wrevel, en mogelijk tot een openbare 
ordeprobleem. Bij een aantal van de bestudeerde evenementen wordt daarom afgezien van inzet 
van hekwerken of wordt deze inzet tot een minimum beperkt. In plaats daarvan geeft men met licht-
kranten bezoekers het advies niet langer naar een volle locatie te gaan, maar laat men het aan hen-
zelf over om daar iets mee toe doen. Het is namelijk helemaal niet zo erg als een enkeling toch naar 
een drukke locatie wil, zolang de meerderheid hier maar van afziet. Door het toepassen van deze 
strategie valt de frictie die kan ontstaan door fysieke barrières op te werpen weg, zonder dat dit ten 
koste gaat van het doel, namelijk het voorkomen dat een locatie te vol wordt[2.1, 2.2, 5.1].  

Hierbij aansluitend, wordt door één van de ondervraagden gewezen op het “omdraaien” van be-
wegwijzering[2.2]; door mensen te vertellen waar ze zijn (in plaats van route-instructies te geven), 
kunnen ze zelf met behulp van kaarten en borden bepalen hoe ze op een specifieke evenementenlo-
catie kunnen komen. 

 

Een aantal geïnterviewden geeft afzonderlijk van elkaar een gelijksoortig voorbeeld waarin de strate-
gie om bezoekers zelf hun keuzes te laten maken naar hun mening met succes is toegepast. Tijdens 
een van de evenementen bijvoorbeeld ging het om noodweer dat verwacht kon worden tijdens het 
afsteken van vuurwerk op de dinsdagavond; hierbij werden veel mensen verwacht en zou het af-
vloeien van bezoekers bij noodweer vanwege de smalle doorgang voor problemen kunnen zorgen[2.1, 

2.2]. De kans op noodweer was al ruim van tevoren onderkend, maar er kon niet met zekerheid wor-
den vastgesteld of dit zich over de evenementenlocatie zou bewegen of dat het er langs zou trekken. 
Men besloot de beslissing over het al of niet laten doorgaan van de gebeurtenis pas op het allerlaat-
ste moment te nemen en te communiceren. Er werd echter eveneens besloten om al in een vroegtij-
dig stadium mensen wel van het dreigende noodweer op de hoogte te brengen, zodat ze voorberei-
dingen konden treffen en niet zouden worden overvallen door het slechte weer. Uiteindelijk bleek 
het noodweer langs in plaats van over de evenementenlocatie te trekken en kon het evenement 
gewoon doorgaan, zij het met een beduidend lager aantal bezoekers[2.1]. In 2011 werd eenzelfde 
strategie gevolgd[3.2]; de teksten die gebruikt zijn waren waarschuwend van aard en niet dwingend; 
ook werd gemeld wanneer de laatste trein zou vertrekken. Mensen gingen daardoor eerder naar 
huis[3.1]. 

Eén van de experts benadrukt dat het van belang is te communiceren, omdat er anders vóór je wordt 
gecommuniceerd[2.3, 5.1]. In geval van op handen zijnd slecht weer is het daarom goed om te commu-
niceren dat men het weer in de gaten houdt, ook al valt wellicht nog niet te zeggen of het voorbij 
trekt of niet. 
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Tabel 14 geeft de conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie weer, die op basis de 
resultaten in paragraaf 3.2.2 kunnen worden geformuleerd. 

 
Tabel 14 
Conclusies en implicaties met betrekking tot inhoud en boodschap 

 In communicatie-uitingen moet het publiek zo adequaat mogelijk verteld worden wat de realiteit is 
zonder daarbij paniek te veroorzaken; dat vraagt afstemming van de woorden in de boodschap.  

 Het gebruik van standaardteksten (die bijvoorbeeld weergegeven kunnen worden op lichtkranten of 
omgeroepen kunnen worden op evenementenlocaties) is aan te bevelen; om duidelijkheid van tekstue-
le boodschappen te vergroten kan een expert (bijvoorbeeld psycholoog) worden ingeschakeld om alle 
standaardteksten te controleren; er kan gebruik worden gemaakt van een vooraf aan stage managers 
verstrekte CD met ingesproken boodschappen die van toepassing zijn op een verscheidenheid aan ver-
schillende situaties 

 Houd rekening met taal; eenvoudiger woorden zijn beter 

 Houd er rekening mee dat schijnbaar heldere boodschapteksten op een andere manier dan verwacht 
kunnen worden geïnterpreteerd 

 Gebruik zo mogelijk universele symbolen, d.w.z. symbolen met een eenduidige betekenis die niet alleen 
voor Nederlanders gelden, maar ook voor andere nationaliteiten 

o Maak gebruik van kleur bij lichtkrantboodschappen, analoog aan verkeerslichten: een licht-
krant met een tekst (klok) in groen geeft weer dat alles in orde is; geel met zwarte letters geeft 
iets van attentiewaarde aan, en een rode achtergrond met witte letters geeft tenslotte een 
noodsituatie aan 

 Bij lichtkranten zou in geval van nood een stroboscoop kunnen worden gebruikt om de boodschap te 
versterken 

 Behandel publiek als volwassenen, door ze te informeren en zelf beslissingen te laten nemen 
o Toegang tot een locatie is met hekwerken (“afhekking”) te stoppen, maar hekwerken kunnen 

mensen ook hinderen om in geval van nood een locatie te verlaten; ook kan er frictie ontstaan 
wanneer iedereen de toegang tot een gebied wordt ontzegd; de kans hierop wordt groter 
wanneer er alcohol in het spel is 

o In plaats van hekwerken te gebruiken kan men met lichtkranten bezoekers adviseren niet lan-
ger naar een volle locatie te gaan; men laat het dan aan de bezoekers over om daar iets mee 
toe doen 

 Het van belang is te communiceren, omdat er anders vóór je wordt gecommuniceerd 

 

3.2.3 Medium en communicatiekanalen 

Binnen het thema medium en communicatiekanalen schenken we aandacht aan de informatiedra-
gers als omroepsystemen, matrixborden, lichtkranten, flyers, traditionele media (zoals kranten, pers-
berichten, radio en TV) en nieuwe media (zoals Apps en Internet), Sociale media (zoals Facebook en 
Twitter), SMS-alerts, et cetera. 

Er wordt een groot aantal verschillende middelen tot communicatie genoemd. Zo wordt onder meer 
gebruik gemaakt flyers[1.2, 1.3], lichtkranten, matrixborden en omroepsystemen op de evenementenlo-
catie zelf; verder wordt indien nodig gebruik gemaakt van traditionele media, zoals persberichten, 
lokale/regionale kranten en lokale radio- en TV-stations, en nieuwe media, waaronder apps die spe-
ciaal gemaakt zijn en verspreid worden door de organisatie van een evenement[2.1] en sociale media 
als Facebook, waarop een evenementenpagina kan worden aangemaakt, en Twitter. Ook wordt in 
sommige gevallen gebruik gemaakt van SMS-alerts[2.1, 2.2, 2.3] en heeft ieder van de evenementen een 
eigen website[2.1].  

Bij sommige evenementen is sprake van een aanpak waarbij monitoring en signalering (bijvoorbeeld 
van drukte op een locatie) en communicatie met het publiek met elkaar verweven zijn. Tijdens één 
van de evenementen, bijvoorbeeld, worden vanaf 19:00 à 20:00 uur de beelden van deze camera’s in 
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de cameraregieruimte op het politiebureau gemonitord. Daarbij wordt vooral gelet op drukte; wan-
neer deze een grenswaarde (70 % van de maximale publieksdichtheid) overschrijdt, worden licht-
kranten op de relevante locaties geactiveerd. Toestroom naar drukke locaties kan dan gereguleerd 
worden door op de lichtkranten boodschappen als “Deze locatie is te vol, ga naar een andere locatie” 
te tonen. Wanneer de drukte ondanks deze mededelingen toch blijft toenemen, kan op iedere festi-
vallocatie gebruik worden gemaakt van een vooraf verstrekte CD met ingesproken boodschappen die 
van toepassing zijn op een verscheidenheid aan verschillende situaties (bijvoorbeeld een locatie die 
te vol is, het optreden van een evenementgebonden calamiteit, op handen zijnde slecht weer, uitval 
van nutsvoorzieningen, et cetera). Deze vooraf ingesproken boodschappen, die verstrekt zijn aan 
stage managers op de betreffende locatie, worden ingezet na een expliciet signaal daartoe van de 
politie[2.1, 2.2]. Zodra deze het signaal naar de stage managers geeft dat “Boodschap 3“ moet worden 
weergegeven, heeft men dezelfde boodschap ook al klaar voor de lichtkranten, SMS-alertering en 
voor Twitter; de camera’s op de locaties worden dan ook zodanig gericht dat men uitstroom goed 
kan waarnemen). Zodra de drukte afneemt, worden de lichtkranten weer uitgezet[2.3]. Hoewel in dit 
geval de onderdelen van deze cyclus in verregaande mate met elkaar zijn geïntegreerd, wordt ook op 
andere evenementen een soortgelijke cyclus toegepast; daarbij wordt op basis van camerabeelden 
de drukte op een bepaalde locatie gemonitord, en indien noodzakelijk worden lichtkranten en/of 
medewerkers ingezet om te communiceren met het publiek, en worden de effecten daarvan geob-
serveerd[1.3, 3.2, 4.1]. Camera’s zijn in deze cyclus overigens niet de enige bron van informatie; ook ste-
wards kunnen informatie verstrekken over drukte; één geïnterviewde geeft aan een “dubbele check” 
toe te passen; als zowel camera’s als medewerkers ter plaatse aangeven dat een locatie vol is, wordt 
actie ondernomen[4.1].  

Belangrijk is verder dat er op willekeurige locaties gelegenheid kan worden gecreëerd om te commu-
niceren (bijvoorbeeld door artiesten teksten te laten oplezen). Het belang hiervan wordt geïllu-
streerd door de gebeurtenissen in Duisburg; zeer dichtbij de locatie waar de slachtoffers vielen in het 
gedrang was voldoende ruimte beschikbaar voor bezoekers, maar er waren geen mogelijkheden wa-
ren om dit te communiceren[6.1]. 

3.2.3.1 Nieuwe media 

Sociale media worden veel toegepast in de onderzochte evenementen. Facebook, Whatsapp en Ping 
zijn minder geschikt vanwege het besloten karakter[6.4] en worden voor zover bekend niet gebruikt; 
Twitter daarentegen is vrij toegankelijk en wordt dan ook veel gebruikt[1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 6.5].  

Eén van de geïnterviewden geeft aan onderzoek te hebben verricht naar de reikwijdte van Twitterbe-
richten; Twitterberichten vanuit de gemeente wisten volgens deze expert zo’n 120.000 personen te 
bereiken[1.3]. Daarbij is overigens wel sprake geweest van het zogenaamde re-tweeten door een loka-
le TV-zender en publicatie van tweets in een lokale krant; daarnaast waren er websites die het be-
richt overnamen. Dit duidt erop dat het vooral de combinatie van media die voor deze grote reikwijd-
te hebben gezorgd[1.3].  

Een groot voordeel van sociale media (en internet) is wel dat er een rijke informatiestroom kan ont-
staan richting organisatoren[6.5]; een aantal geïnterviewden geeft ook aan dat dit benut wordt om 
bezoekers van dienst te zijn. Als bijvoorbeeld op sociale media melding wordt gemaakt van rommel 
op een deel van het evenemententerrein, dan kan de organisatie daarop in te spelen door meer be-
zig te zijn met verwijderen van afval[4.1]. Ook kan via Twitter gemeld worden waar mensen hun van de 
evenementenlocatie verwijderde fietsen terug kunnen vinden[1.3]. 

Een deel van de geïnterviewden is kritisch wat betreft de inzet van sociale media[2.2, 3.2, 4.1, 6.1, 6.5]. Aller-
eerst hangt het nut van inzet van sociale media erg af van het verwachte publiek; bij een wat ouder 
publiek zal de voorkeur meer uitgaan naar traditionele media als kranten en TV dan bij een jong pu-
bliek[3.1]. Ook met websites bereik je ander publiek, maar zeker niet altijd de mensen die op het eve-
nemententerrein rondlopen[3.2]. 
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Verder kunnen sociale media of Internet in combinatie met smartphones ook een negatieve invloed 
hebben (vanuit de organisatie bezien); in principe is het daarmee mogelijk dat het publiek meer en 
eerder kennis heeft dan de organisatie. Zo kan noodweer op Buienradar worden gezien en als drei-
gend worden waargenomen, terwijl de organisatie over meer gedetailleerde informatie van een me-
teoroloog beschikt waaruit blijkt dat de bui niet over, maar langs het festivalterrein trekt[4.1].  

Een andere expert geeft aan dat sociale media in het voortraject weliswaar heel belangrijk kunnen 
zijn, maar dat het gebruik er van tijdens het evenement beperkt is, omdat mensen volop interacteren 
met anderen, het optreden bekijken of bezig zijn te bepalen waar ze heen willen; daar komen geen 
sociale media bij kijken. Hooguit maken mensen opnames om die op hun Facebook pagina te plaat-
sen. Pas als mensen het evenemententerrein verlaten neemt gebruik van sociale media onder be-
zoekers weer toe[6.1]. 

Dezelfde expert stelt dat er vaak ten onrechte vanuit wordt gegaan dat jongeren actief zijn op Twit-
ter; Twitter wordt met name gebruikt door 35+-ers, terwijl jongeren veel meer gebruik maken van 
Whatsapp, Ping, et cetera[6.1]. 

Tenslotte geeft een aantal experts aan dat telefonienetwerken in geval van nood overbelast kunnen 
raken of uitvallen[2.2, 3.2, 6.3, 6.4, 6.5]; wat betreft veiligheid is het dus van belang een mix te gebruiken van 
sociale media met ook traditionele middelen als lichtkranten, folders en omroepinstallaties[3.2].  

3.2.3.2 Lichtkranten en matrixborden 

Op ieder van de evenementen wordt gebruik gemaakt van lichtkranten. Bij een van de evenementen 
werd genoemd dat in aanvulling op lichtkranten gebruik werd gemaakt van matrixborden. Matrix-
borden zijn oorspronkelijk bedoeld voor automobilisten en zijn zo ontworpen dat de tekst goed 
zichtbaar is vanaf de openbare weg. Een nadeel daarvan is dat ze veel minder geschikt zijn voor het 
sturen van voetgangersstromen. Eén van de experts geeft aan dat ze zo groot zijn dat voetgangers ze 
niet lijken te zien[1.2] – wellicht omdat ze ervan uitgaan dat ze voor automobilisten zijn. 

 
Figuur 4: Inzet van city guides om bezoekersstromen te sturen 

Om het effect van de lichtkranten te versterken wordt op één van de evenementen gebruik gemaakt 
van zogenaamde city guides (zie Figuur 4); dit zijn “steltlopers” die mensen “ludiek en dynamisch” in 
de juiste richting wijzen. Deze worden specifiek voor één festiviteit gedurende het evenement inge-
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zet. Het gaat daarbij om een door bebouwing omsloten locatie die zeer vol wordt en die men gefa-
seerd wil laten vollopen, eerst via de ene toegangsroute en daarna pas via een andere. Omdat veel 
bezoekers bekend zijn met de locatie en daarom zelf een route kiezen om naar de locatie toe te 
gaan, zijn lichtkranten niet voldoende effectief, en zet men city guides in om bezoekersstromen in 
gewenste banen te leiden[3.1]. 

 

Bij lang niet alle evenementen was overigens sprake van gestandaardiseerde berichten op lichtkran-
ten, omdat de gebruikte lichtkranten varieerden wat betreft het maximale aantal tekens dat ge-
plaatst konden worden. Eén van de experts gaf dan ook aan meer eenheid te willen zien in het aantal 
tekens dat men op zo’n lichtkrant kwijt kan. Als overal precies hetzelfde kan worden meegedeeld, 
zijn de boodschappen kwalitatief gezien hetzelfde[3.1]. 

Een nadeel van lichtkranten dat wordt genoemd, naast de mogelijkheid van uitval, is dat ze op vaste 
plaatsten staan opgesteld. Als er, om wat voor reden dan ook, door het publiek van de route wordt 
afgeweken, verliezen lichtkranten daardoor hun effectiviteit[3.2]. 

Een belangrijk aspect bij het gebruik van lichtkranten is dat deze zorgvuldig moeten worden ingezet 
om de effectiviteit te behouden. Bij een aantal van de onderzochte evenementen streeft men er naar 
lichtkranten alleen te gebruiken wanneer dat vanuit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk is. De 
ervaring leert dat er bij een evenement partijen zijn die graag gebruik zouden willen maken van de 
lichtkranten om een niet-veiligheidsgerelateerde boodschap te verkondigen, zoals informatie over 
programmering van het evenement in kwestie. Dit kan echter een gevaar voor de attentiewaarde 
betekenen, omdat de indruk gewekt kan worden dat ze “toch altijd aan staan”[2.1, 2.3]. Wanneer veilig-
heidsgerelateerde boodschappen daarom niet nodig zijn, staan de lichtkranten uit of geven ze enkel 
de tijd aan. Bij één van de evenementen staan “uitgeschakelde” lichtkranten standaard op tijdsindi-
catie; niet alleen is dat handig voor het publiek, maar daarmee is ook de werking van de lichtkrant te 
controleren[2.3]. 

Wanneer lichtkranten zijn ingezet om de toestroom van bezoekers naar een locatie te remmen, zul-
len de lichtkranten weer uitgeschakeld wanneer geconstateerd wordt dat de drukte op de betreffen-
de locatie weer aan het afnemen is[2.1, 2.2, 3.1]. Bezoekers weten dan dat wanneer er tekst op de licht-
kranten verschijnt, dit voor hun waarschijnlijk relevant is. 

3.2.3.3 Afhankelijkheid van materieel en techniek 

Een negatief aspect van het gebruik van materieel en techniek is dat er niet altijd op gebouwd kan 
worden. Zo wordt de uitval van lichtkranten[3.2] en het communicatiesysteem C2000[3.1] genoemd, en 
ook van communicatie via de telefoon, SMS en sociale media wanneer grote aantallen bezoekers 
daar op hetzelfde moment van gebruik willen maken[3.2]. Lichtkranten worden daarom meer en meer 
voorzien van accu in combinatie met zonnepanelen, zodat ze altijd beschikbaar blijven[2.2]. Om ook te 
kunnen blijven communiceren wanneer de stroom of het telefonienetwerk uitvalt, hebben sommige 
evenementenorganisaties op papier geschreven boodschappen achter de hand[2.2]; ook wordt aange-
raden om op iedere evenementenlocatie een megafoon paraat te hebben[6.3, 6.4]. Sommige experts 
geven aan graag de beschikking te willen hebben over een speciaal evenementspecifiek WiFi-
netwerk om uitval van Twitter en dergelijke te kunnen voorkomen[6.3, 6.4]. 

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie op basis van paragraaf 3.2.3 zijn weer-
gegeven in Tabel 15. 
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Tabel 15 
Conclusies en implicaties met betrekking tot medium en communicatiekanalen 

 Voor publiekscommunicatie kan gebruik worden gemaakt van onder meer  
o Flyers, lichtkranten, tekstkarren, matrixborden en omroepsystemen op de evenementenlocatie 

zelf 
o Traditionele media, zoals persberichten, lokale/regionale kranten en lokale radio- en TV-

stations 
o Internet en nieuwe media, waaronder evenementenwebsites, apps die speciaal gemaakt zijn 

en verspreid worden ten behoeve van het evenement, sociale media als Facebook, waarop een 
evenementenpagina kan worden aangemaakt, en Twitter; ook kunnen SMS –alerts worden in-
gezet 

 Om drukte op een locatie te reguleren, kan (op iedere festivallocatie) gebruik worden gemaakt van een 
vooraf verstrekte CD met ingesproken boodschappen die van toepassing zijn op een verscheidenheid 
aan verschillende situaties 

 Zorg dat op iedere willekeurige locaties gelegenheid kan worden gecreëerd om te communiceren; bij-
voorbeeld met megafoons, door artiesten op het podium teksten laten oplezen, et cetera 

 Sociale media worden veel toegepast op evenementen; Facebook, Whatsapp en Ping zijn minder ge-
schikt vanwege het besloten karakter; Twitter daarentegen is vrij toegankelijk en wordt dan ook veel 
gebruikt 

 De inzet van Twitter kan een zeer grote reikwijdte hebben (via Re-Tweets en andere media die tweets 
overnemen). Het is dan vooral de combinatie van media die zorgt voor deze grote reikwijdte 

 Een groot voordeel van sociale media (en internet) is wel dat er een informatiestroom kan ontstaan 
richting organisatoren, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om bezoekers van dienst te zijn 

 Aan sociale media en beschikbaarheid van Internet in combinatie met smartphones zijn nadelen ver-
bonden: 

o In principe is het mogelijk dat het publiek meer en eerder kennis heeft dan de organisatie; het 
van belang is te communiceren, omdat er anders vóór je wordt gecommuniceerd 

o Gebruik van sociale media tijdens een evenement zou beperkt kunnen zijn, omdat mensen 
volop interacteren met anderen, het optreden bekijken of bezig zijn te bepalen waar ze heen 
willen; op een evenemententerrein via sociale media verkondigen dat het terrein wordt ont-
ruimd zou daarom weinig effectief kunnen zijn 

o Het nut van inzet van sociale media erg af van het verwachte publiek; dit is bijvoorbeeld min-
der geschikt voor een ouder publiek dan voor een evenement speciaal voor jongeren 

o Telefonienetwerken en WiFi kunnen in geval van nood snel overbelast raken of uitvallen; dit 
vraagt om de inzet van alternatieve (vaak meer traditionele) communicatiemiddelen naast het 
gebruik van sociale media 

 Een nadeel van lichtkranten is dat ze op vaste plaatsten staan opgesteld; als er door het publiek van de 
route wordt afgeweken kan dat betekenen dat lichtkranten hun nut verliezen 

 Wat betreft lichtkranten is eenheid wat betreft het maximale aantal tekens dat geplaatst kunnen wor-
den van belang; zo kan overal precies hetzelfde kan worden meegedeeld en zijn de boodschappen kwa-
litatief gezien hetzelfde 

 Bij het gebruik van lichtkranten is van belang dat deze zorgvuldig moeten worden ingezet om de effecti-
viteit te behouden; gebruik lichtkranten daarom alleen wanneer dat vanuit het oogpunt van veiligheid 
noodzakelijk is en zet ze daarna meteen weer uit (of geef alleen de tijd weer) 

 Wat betreft gebruik van materieel en techniek is het van belang er rekening mee te houden dat deze 
kunnen uitvallen; zo wordt aangeraden om lichtkranten te voorzien van een accu 
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3.2.4 Toonzetting en sfeerbeheer 

Toonzetting en communicatiestijl hebben betrekking op allerlei aspecten van bejegening van doel-
groepen door middel van communicatie. 

Een groot deel van de ondervraagden geeft expliciet aan de toonzetting van communicatie (in de 
brede zin van het woord) van belang te vinden, zowel in het kader van “sfeerbeheer” als bij het “klein 
houden” van potentiële incidenten, en zowel wat betreft woordkeuze in boodschappen als opstelling 
en optreden van medewerkers[1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1, 6.3].  

Onderdeel van de toonzetting van communicatie is de instelling van de ingeschakelde personen (zo-
als politiefunctionarissen, beveiligers of medewerkers); het helpt volgens één van de geïnterviewden 
als politieagenten laten zien dat ze het leuk vinden om daar op dat moment te werken, als ze bezoe-
kers met een open houding verwelkomen en als ze een praatje met mensen maken[3.1].  

Een voorbeeld van een vriendelijke toonzetting door de opstelling van medewerkers (bij een meer-
daags evenement dat veel bezoekers uit dezelfde regio trekt), is het welkom heten van campingbe-
zoekers door zogenaamde campingburgemeesters. Dit zijn jongeren die ieder toezicht houden op 
een ander campingterrein. Omdat ze uit de regio afkomstig zijn, hebben ze dezelfde achtergrond als 
een groot deel van de bezoekers en hebben ze vaak gemakkelijk en prettig contact met hen[4.1]. Be-
zoekers worden aangesproken op eventueel misgedrag, maar zoveel mogelijk op een gemoedelijke 
manier[4.2]. 

Een ander voorbeeld van een vriendelijke toonzetting is dat bij gebruik van hekken bezoekers niet 
zomaar de toegang werd ontzegd, maar dat hen verteld werd dat de locatie tijdelijk vol was en dat er 
later wel weer ruimte zou komen[1.2]. Het ging hierbij om een evenement waarbij bezoekers ook 
slechts korte tijd op een locatie aanwezig waren. 

Dat er überhaupt door medewerkers, beveiliging of politie een poging wordt ondernomen om met 
publiek te communiceren, kan in sommige situaties een zekere signaalwaarde hebben, zelfs als de 
inhoud niet door iedereen te verstaan is[6.3]. Wanneer mensen onverwacht lang moeten wachten tot 
ze het evenemententerrein op mogen, kan onzekerheid en frustratie optreden; praten met de men-
sen kan dan uitkomst bieden, ook al is de zender, staand tussen wachtende mensen, maar heel be-
perkt hoorbaar. Toch merken mensen op dat er iemand aandacht aan hen besteedt, en dat alleen al 
geeft een signaal[6.3]. Van belang is ook dat medewerkers daarbij rust uitstralen; gestreste beveiligers 
kunnen een negatieve uitwerking hebben op dit soort momenten[6.3]. 

Een ander aspect dat genoemd wordt, is dat beveiligers of politie niet altijd meteen moeten ingrijpen 
wanneer iemand in het publiek een overtreding begaat, omdat er dan een conflict met het overige 
publiek kan ontstaan. Soms is het beter even te wachten tot de betreffende persoon wegloopt en 
deze gemakkelijker aangehouden kan worden[1.2]. Evenzo kan het afzien van controle op vervoersbe-
wijzen in treinen of trams een goede keuze zijn bij een massaal evenement - daar ontstaat een relax-
tere sfeer door dan wanneer men doelgericht op zoek gaat naar zwartrijders[6.3]. 

Ook voor de toon van de tekstuele berichten bestaat de nodige aandacht[1.2, 4.2]. Onlangs werd bij-
voorbeeld geprobeerd bezoekers er op positieve manier op te wijzen dat er zakkenrollers actief wa-
ren: in plaats van het negatievere “Zakkenrollers actief, let op!” luidde de boodschap daarom “Ook 
zakkenrollers zijn gek op [dit evenement]”[1.2]. Bij een ander evenement hebben boodschappen een 
humoristische inslag, zowel wat betreft aanwijzingen aan bezoekers, de naamgeving van specifieke 
locaties[4.2], als de manier waarop bezoekers die in overtreding zijn worden behandeld[4.1]; deze per-
sonen worden bijvoorbeeld uitgedaagd een spelletje te spelen – als ze verliezen moeten ze van het 
terrein af en als ze winnen mogen ze blijven. 

Enkele van de geïnterviewden wijst op de rol van muziek om gedrag en stemming van het publiek te 
beïnvloeden[1.1, 1.2]; rustiger muziek zou volgens hen kunnen worden ingezet om een wat grimmige 
sfeer te bestrijden[1.1]. Ook kunnen DJs worden ingezet voor het overbrengen van verbale bood-
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schappen[1.2]. Tenslotte kan aan het einde van een evenement het volume en tempo worden ver-
laagd, ten teken dat het evenement afgelopen is[1.2].  

Volgens een van de experts kan muziek ook een rol vervullen bij het ombuigen van publieksstro-
men[6.2]. Als voorbeeld noemt deze de eerder genoemde jongerendemonstraties in 1993 in Den Haag. 
Daarbij was geprobeerd om door middel van politie-inzet de bezoekersstroom de weg naar het Bin-
nenhof te blokkeren. Deze aanpak leidde tot het uit de hand lopen van de betogingen. Een jaar later 
is bij een vergelijkbare jongerendemonstratie op datzelfde punt muziek (zoals een optreden van een 
band) ingezet om de stroom een andere route te laten kiezen, en ditmaal met succes en zonder inci-
denten[6.2]. 

Tabel 16 geeft de conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie weer die op grond van 
de resultaten in paragraaf 3.2.4 kunnen worden geformuleerd. 

 
Tabel 16 
Conclusies en implicaties met betrekking tot toonzetting en sfeerbeheer 

 Toonzetting van communicatie (in de brede zin van het woord) is een bestanddeel van “sfeerbeheer” en 
het “klein houden” van potentiële incidenten; hierbij is zowel woordkeuze in boodschappen als de op-
stelling en het optreden van medewerkers van belang  

o Het helpt als politieagenten en beveiligers laten zien dat ze het leuk vinden om op het evene-
ment te werken, ze bezoekers met een open houding verwelkomen en ze een praatje met 
mensen maken 

o Als medewerkers uit de regio afkomstig zijn als de bezoekers, bevordert dit het onderlinge con-
tact 

o In plaats van bij gebruik van hekken bezoekers de toegang te ontzeggen, komt het vriendelijker 
over ze mede te delen dat de locatie tijdelijk vol is en dat er later wel weer ruimte komt (mits 
dit daadwerkelijk verwacht wordt) 

o Gebruik van humor en het positief formuleren van boodschappen verdient aanbeveling (bij-
voorbeeld, “Ook zakkenrollers zijn gek op dit festival” in plaats van “Zakkenrollers actief, let 
op!” 

o Van belang is dat medewerkers rust uitstralen; gestreste beveiligers kunnen een negatieve 
uitwerking hebben op het publiek, bijvoorbeeld wanneer ze voor aanvang lang moeten wach-
ten  

 Muziek kan worden ingezet als communicatiemiddel 
o Rustiger muziek zou volgens hen kunnen worden ingezet om sfeer te verbeteren 
o Volume en tempo kunnen worden verlaagd ten teken dat het evenement afgelopen is 

3.2.4.1 Kenmerken van evenementen en publiek 

Wat betreft verschillen tussen evenementen en hun publiek geeft één van de experts expliciet aan 
dat geen gevolgen heeft voor wat er precies gecommuniceerd wordt. De hoeveelheid of de inhoud 
van de informatie die naar het publiek gecommuniceerd wordt is voor elk publiek hetzelfde; de ma-
nier waarop dat gebeurt en de intensiteit ervan varieert. Sommige doelgroepen zijn moeilijker te 
bereiken of letten op andere communicatiekanalen[6.1]. 

 

Duur en frequentie. Eén van de aspecten waarop evenementen van elkaar kunnen verschillen is de 
duur. Een evenement dat meerdere dagen duurt geeft meer mogelijkheid toegepaste strategieën en 
tactieken te evalueren en aan te passen[1.1]; hetzelfde wordt gesteld over jaarlijks terugkerende eve-
nementen, ook hierbij is meer gelegenheid om communicatie te optimaliseren dan bij eenmalige 
evenementen[2.2, 6.1]. Een hieraan gerelateerd aspect betreft de ervaring van het publiek met het be-
treffende evenement (dan wel evenementen in het algemeen). Hoewel het precieze gehalte per eve-
nement zal verschillen, trekken veel evenementen bezoekers die ook bij voorgaande edities aanwe-
zig zijn geweest en die daardoor over ervaring met het evenement hebben opgedaan. Bij evenemen-
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ten die veel ervaren bezoekers trekken, hoeft minder “gestuurd” te worden[4.1, 6.1] en hoeft eigenlijk 
alleen maar gecommuniceerd te worden wanneer er iets afwijkt van het gebruikelijke[6.3].  

Ook kan ervaring van het publiek met een artiest of act bepalend zijn voor de acceptatie van arties-
tengedrag. Sommige artiesten beginnen steevast te laat met hun optreden, hetzij wegens uitloop van 
de sound check door perfectionisme van de artiest, hetzij wegens “sterallures”, waardoor bezoekers 
die voor hun thuisreis afhankelijk zijn van het openbaar vervoer in de problemen kunnen komen. De 
fans zijn doorgaans op de hoogte van dit gedrag en zullen het daarom ook accepteren, maar bij festi-
vals en duo-optredens, waarbij artiesten na elkaar spelen en het publiek daardoor gemengd is, kan 
frustratie onder het publiek ontstaan[6.3]. 

Een ander voordeel van jaarlijks terugkerende evenementen is dat ze “ingebed” kunnen raken in de 
stad of plaats waar deze plaatsvinden. Eén van de bevraagde experts geeft ook aan om via communi-
catie te bewerkstelligen dat het betreffende evenement wordt ervaren als een “eigen feest”; daar-
mee komt volgens deze expert ook een “trotsfactor” om de hoek kijken en daarmee een positieve 
vorm van sociale controle[2.2].  

Een nadeel kan zijn dat bij meerdaagse evenementen, meer dan bij eendaagse, aan het eind de ver-
moeidheid bij bezoekers mee gaat spelen[1.3, 4.2], waardoor mensen iets prikkelbaarder kunnen wor-
den of zich minder gelegen laten liggen aan wat wenselijk wordt geacht; inderdaad wordt door één 
van de geïnterviewden geconstateerd dat er aan het eind van het betreffende meerdaagse evene-
ment de politie meer met problemen als opstootjes te maken kreeg[1.3]; ook zal de impact van een 
sanctie als van het terrein afgezet te worden af gezet bij wangedrag minder zijn als de laatste dag al 
is aangebroken[4.2]. 

 

Locatie. Van belang is verder de vorm en ligging van de evenementenlocatie. Als deze langgerekt is, 
bijvoorbeeld omdat het terrein zich langs een route bevindt, heeft dat tot gevolg dat het lastiger is 
bezoekers te bereiken. Er zal dan rekening mee moeten worden gehouden dat er meer luidsprekers, 
over een langere afstand worden geplaatst[3.2]. 

De ligging van het evenemententerrein heeft verder consequenties voor de calamiteiten waarmee in 
de voorbereiding rekening mee moet worden gehouden. Bij veel van de evenementen wordt reke-
ning gehouden algemeen geldende risicofactoren als het weer (koude, hitte, storm, windhozen en 
ander extreem weer)[1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 6.3], het optreden van verkeersinfarcten[1.2], paniek in de menigte[2.1, 

4.2], uitval van nutsvoorzieningen[2.1, 3.2] en het vol raken van evenementenlocaties[3.1]. 

Sommige locaties brengen daarnaast specifieke risico’s met zich mee; zo werd bij een van de evene-
menten rekening gehouden met confrontaties tussen groepen in de lokale gemeenschap die op ge-
spannen voet met elkaar leven[3.2]. Bij een ander evenement, dat jaarlijks gehouden wordt in een 
landelijk, bebost gebied, werd rekening gehouden met bosbrand en het neerstorten van vliegtuigtui-
gen, vanwege een nabijgelegen vliegveld. Ook werd rekening gehouden met incidenten die verband 
houden met de stunts met extreme voertuigen die tot de reguliere festiviteiten behoren[4.2].  

Ook de nabijheid van risicovolle industrie, zoals een chemische fabriek, behoort tot deze locatie-
specifieke factoren[3.2]. 

Eén van de experts geeft aan dat evenementen in grote steden minder gemakkelijk te realiseren zijn, 
omdat de touwtjes strakker worden aangetrokken; organisatoren richten zich daarom volgens hem 
soms op plaatsen waar het nog relatief gemakkelijk is[5.1]. 

 

Gratis versus betaalde evenementen. Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden ten aanzien 
van evenementen is of deze plaatsvinden in de publieke ruimte of niet, en, daaraan gekoppeld, of 
deze toegang heffen of niet. Publieksevenementen die zich afspelen in de publieke ruimte zijn door-
gaans complexer dan evenementen waar hekken omheen staan[2.2]. Bij evenementen in de publieke 
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ruimte kopen bezoekers geen kaarten. Dat is nadelig, aangezien kaartverkoop de communicatie ver-
gemakkelijkt; er is dan namelijk een post- of emailadres bekend, die evenementorganisatoren zou-
den kunnen gebruiken om belangrijke wijzigingen te communiceren (overigens mag de organisator 
dergelijke gegevens vaak niet delen met andere partijen)[6.1]. 

Een bijkomend probleem is dat het bij evenementen waarbij geen toegang wordt geheven onzeker is 
hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten; vaak trekken mensen die pas op het laatste moment be-
sluiten of ze gaan of niet – bijvoorbeeld op basis van het weer op dat moment[6.1]. 

Door één van de experts wordt gesuggereerd dat kaartverkoop, al zou toegang maar 1 euro kosten, 
daaraan iets toe zou kunnen voegen. Een vereiste is dan wel dat het evenemententerrein van de 
buitenwereld zou moeten worden afgesloten[1.2]. 

 

Samenstelling van het publiek. Wat betreft samenstelling van het publiek is wellicht de meest voor 
de hand liggende karakteristiek de gemiddelde leeftijd. Zoals één van de geïnterviewden aangeeft 
valt bij een wat ouder of gemêleerder publiek veel minder haantjesgedrag te verwachten dan bij 
bijvoorbeeld evenementen als dance feesten die zich specifiek richten op jongeren[1.2, 1.3]. De gemid-
delde leeftijd van het publiek heeft verder consequenties voor bereikbaarheid; een jong publiek is 
gemakkelijker te bereiken via moderne, sociale media dan een wat ouder publiek. In het geval van 
ouder publiek is het daarentegen meer van belang een voldoend aantal personen, vrijwilligers en 
beveiligers ter plekke te hebben die informatie kunnen verstrekken, alsmede omroepinstallaties[3.2]. 
Zoals eerder aangegeven, stelt één van de experts dat jongeren andere sociale media gebruiken: 
Twitter wordt volgens hem met name gebruikt door 35+-ers, terwijl jongeren veel meer gebruik ma-
ken van Whatsapp, Ping, et cetera[6.1].  

Daarnaast zijn ouderen ook minder mobiel dan jongeren, waardoor ze minder snel van een locatie 
afgevoerd kunnen worden[3.2]. 

Tot slot kan bij dance feesten waar alleen jongeren komen een grotere invloed van gebruik van pillen 
verwacht worden[1.2]. Enkele van de geïnterviewden geven aan dat bij dance evenementen nog 
steeds gebruik wordt gemaakt van afzettingen waarbij zicht beperkt wordt, om de slechte kant aan 
het zicht te onttrekken: het fouilleren en afvoeren van mensen die aangehouden zijn, bijvoorbeeld 
wegens drugsbezit, maar ook betrokkenheid bij vechtpartijen[3.2, 6.4]. Ook dienen deze afzettingen om 
te voorkomen dat drugs worden overgegeven van persoon tot persoon[6.4] en om wachthokjes voor 
verhoor en busjes om mensen af te voeren aan het zicht te onttrekken[3.2].  

Ook de aanwezigheid van gezinnen met kinderen is van belang. Wanneer bij een evenement veel 
kleine kinderen verwacht worden, spelen weersomstandigheden een belangrijker rol; bij één evene-
ment waarbij dat het geval werd besloten dat afgelasting volgen wanneer de gevoelstemperatuur -15 
graden Celsius zou bereiken omdat kinderen snel bevriezingsverschijnselen kunnen oplopen[1.2]. Ook 
wordt bij aanwezigheid van kinderen een lagere capaciteit aangehouden, maximaal 2,3 à 2,4 perso-
nen per vierkante meter[1.2]. Ook ligt bij aanwezigheid van kinderen de mobiliteit lager[2.3]. 

De conclusies en implicaties paragraaf 3.2.4.1 zijn weergegeven in Tabel 17. 
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Tabel 17 
Conclusies en implicaties met betrekking tot kenmerken van het evenement en publiek 

 Van groot belang lijkt inzicht in de doelgroep van het evenement omdat dit ook enkele belangrijke keu-
zes voor de communicatie impliceert (bijvoorbeeld jong versus oud, sociale media versus andere me-
dia). Sommige groepen zijn moeilijker te bereiken of letten op andere communicatiekanalen 

 Meerdaagse evenementen en jaarlijks terugkerende evenementen geven gelegenheid tot tussentijdse 
evaluaties 

 Meerdaagse evenementen kunnen leiden tot vermoeidheid onder bezoekers, waardoor gemakkelijker 
opstootjes en irritaties kunnen ontstaan 

 Een nadeel van meerdaagse evenementen is dat aan het eind de vermoeidheid bij bezoekers mee gaat 
spelen, waardoor mensen prikkelbaarder kunnen worden of zich minder wenselijk gaan gedragen 

 Een langgerekt evenemententerrein heeft als gevolg dat het moeilijker is bezoekers te bereiken; er zal 
dan rekening mee moeten worden gehouden dat er meer luidsprekers, over een langere afstand wor-
den geplaatst 

 De ligging van het evenemententerrein heeft consequenties voor de calamiteiten waarmee in de voor-
bereiding rekening mee moet worden gehouden 

o Vrij algemene risicofactoren zijn o.m. het weer (d.w.z., koude, hitte, storm, windhozen en an-
der extreem weer), het optreden van verkeersinfarcten, paniek in de menigte, uitval van nuts-
voorzieningen en het vol raken van evenementenlocaties 

o Meer specifieke, locatie-afhankelijke risicofactoren kunnen zijn confrontaties tussen groepen in 
de lokale gemeenschap die op gespannen voet met elkaar leven, bosbrand, het neerstorten 
van vliegtuigtuigen en de nabijheid van risicovolle industrie 

 Bij evenementen waarbij geen toegang wordt geheven is het onzeker is hoeveel bezoekers verwacht 
kunnen worden; vaak trekken mensen die pas op het laatste moment besluiten of ze gaan of niet – bij-
voorbeeld op basis van het weer op dat moment; wanneer er sprake is van kaartverkoop, al gaat het 
maar om een symbolisch bedrag, heeft men zicht op het te verwachten aantal bezoekers 

 Bezoekersaantallen en toestroom tot betaalde evenementen is makkelijker te reguleren door middel 
van kaartverkoop 

 Kaartverkoop vergemakkelijkt communicatie (vanwege beschikbare post- en emailadressen) 

 De samenstelling van het publiek is van belang voor communicatie en veiligheid: 
o Bij een wat ouder of gemêleerder publiek valt veel minder haantjesgedrag te verwachten dan 

bij evenementen die zich specifiek op jongeren richten (zoals dance feesten) 
o De gemiddelde leeftijd van het publiek heeft consequenties voor bereikbaarheid; een jong pu-

bliek is gemakkelijker te bereiken via moderne, sociale media dan een wat ouder publiek 
o In het geval van een ouder publiek is het daarentegen meer van belang een voldoend aantal 

personen, vrijwilligers en beveiligers ter plekke te hebben die informatie kunnen verstrekken, 
alsmede omroepinstallaties 

o Evenementen met ‘ervaren’ bezoekers vereisen minder sturing; communicatie is in feite alleen 
noodzakelijk als iets afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken 

o De ervaring van het publiek met een artiest of act is bepalend voor de mate waarin artiesten-
gedrag wordt geaccepteerd 

o Ouderen zijn vaak minder mobiel dan jongeren, waardoor ze in geval van nood minder snel van 
een locatie afgevoerd kunnen worden 

o Wanneer bij een evenement veel kleine kinderen in het publiek verwacht worden, spelen 
weersomstandigheden een belangrijker rol (omdat kinderen sneller onderkoeld raken dan vol-
wassenen); ook zijn kinderen, evenals ouderen, minder mobiel 

3.2.5 Psychologie van de massa 

Wat betreft het gedrag van mensen in menigten, geeft geen van de ondervraagden de indruk er van-
uit te gaan dat dit tot stand komt door “irrationaliteit”. Eén van hen geeft een expliciete voorkeur 
aan voor een rationele interpretatie van het gedrag van de burger in de crowd; mensen maken keu-
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zes, die al dan niet afgewogen of geïnformeerd zijn[6.5]. In zekere zin impliceert de voorkeur van veel 
van de andere ondervraagden voor het behandelen van publiek als volwassen, weldenkende mensen 
en het sturen op zelfredzaamheid door ze goed te informeren[2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2] dat dit standpunt breed 
gedragen wordt. 

Wat betreft de visie van politie ten aanzien van voetbalsupporters is er sinds de jaren ’80 een verge-
lijkbare verandering zichtbaar geworden[1.2]. Waar men aanvankelijk vaak nog de instelling had dat 
supporters “allemaal tuig” waren, waarbij inzet van ME in vol ornaat essentieel was, is men zich in 
later jaren gaan realiseren dat dit een “self-fulfilling prophecy” is, met andere woorden, dat juist 
zichtbaar aanwezig zijn van ME in volle wapenrusting een trigger voor agressie kan zijn. 

Eén van de geïnterviewden constateert dat de politie zich tijdens evenementen steeds meer terug-
houdend opstelt en dat communicatie zoveel mogelijk aan gemeenten en organisatoren wordt over-
gelaten[1.2]. Waar politie een rol speelt, zoals bij voetbalwedstrijden, is men zich bewust van de reac-
tantie die de aanwezigheid van ME op kan roepen. Tegenwoordig ontvangt men gastsupporters juist 
met de ME uit het zicht, en stelt de aanwezige politie, met “platte petten”, zich vriendelijk en open 
op; “vriendelijk en streng” is nu het credo[1.2]. Ook bij evenementen die niets met voetbal van doen 
hebben kan inzet van politie en ME tot frictie leiden[6.2]. Bij de evenementen die in dit onderzoek 
centraal staan is de politie op de achtergrond aanwezig[1.2, 3.1, 4.2, 6.4]. 

Een aantal experts geeft aan dat het van belang is te voorkomen dat een menigte niets te doen heeft 
en zich verveelt, anders gaat men vertier zoeken of maken[2.2, 6.1, 6.3]; twee van hen leggen daarbij de 
link met de gebeurtenissen in Haren[2.2, 6.1], waar niets geregeld was om bezoekende jongeren bezig 
te kunnen houden. 

Eén van de geïnterviewden werd door de gemeente Amsterdam om advies gevraagd toen in 2009 de 
aanslag op de Koninklijke familie in Apeldoorn werd gepleegd. De vraag was of ze in Amsterdam het 
feest op het Museumplein door zouden moeten laten gaan of niet. Uiteindelijk werd besloten dit 
door te laten gaan, omdat Amsterdam anders geconfronteerd zou worden met vele duizenden Ko-
ninginnedagvierders in het stadscentrum die ineens niets meer te doen hadden, vervolgens een an-
dere bestemming zouden gaan zoeken en een grote druk op het openbaar vervoer zouden leggen[6.1]. 

Een vergelijkbare situatie kan optreden wanneer mensen lang moeten wachten op een optreden van 
een artiest; in zo’n geval kan achtergrondmuziek worden ingezet om verveling te voorkomen, vol-
gens één van hen; ook de horeca zou dan door moeten blijven draaien[6.3]. 

 

De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie op grond van deze resultaten zijn 
weergegeven in Tabel 18. 

 
Tabel 18 
Conclusies en implicaties naar aanleiding van massapsychologische inzichten 

 Mensen in massa’s gedragen zich rationeel, ook in geval van noodsituaties; mensen maken keuzes, die al 
dan niet welafgewogen of geïnformeerd zijn 

 Mede op basis van inzichten in de massapsychologie stelt de politie zich tijdens evenementen steeds te-
rughoudender op; communicatie wordt zoveel mogelijk aan gemeenten en organisatoren overgelaten 

 Wanneer bezoekers onder invloed zijn van alcohol, kan het moeilijk zijn mensen ertoe te bewegen om te 
lopen of ergens anders naartoe gaan; de kans op weerwoord wordt dan veel groter; het verdient de aan-
beveling politiemensen en medewerkers hierop voor te bereiden, zodat ze weten wat hen te wachten 
staat 

 Voorkomen dient te worden dat een menigte niets te doen heeft en zich verveelt, zoals wanneer een op-
treden lang op zich laat wachten of wanneer er sprake is van afzegging van een artiest of act 

o Een zich vervelende menigte kan elders vertier gaan zoeken of maken 
o Dit kan tot grote drukte elders zorgen, zoals in het stadscentrum en in het openbaar vervoer 



- 78 - 

 

3.2.6 Infrastructurele aspecten van grote evenementen 

3.2.6.1 Inrichting van het evenemententerrein 

Enkele van de experts onderscheiden bij evenementen vijf fasen, te weten aankomst, inloop, het 
evenement zelf, de pauze, vertrek van het terrein en vertrek via eigen of openbaar vervoer. Bij ieder 
van deze fasen heeft communicatie een belangrijke functie. Bij aankomst bijvoorbeeld speelt be-
wegwijzering naar de locatie, naar de parkeerplaatsen en van daar naar het evenemententerrein een 
rol. Bij de inloop gaat het bijvoorbeeld om de instructies over wat is toegestaan mee te brengen en 
wat niet. Gedurende het evenement zelf kan communicatie gericht zijn op wat te doen bij warmte of 
extreem weer, het inspelen op “artiestengedrag”, het aangeven van toiletten, garderobes, bars, et 
cetera. Bij vertrek van de locatie kan er sprake zijn van “nu heb ik niets meer te verliezen”-gedrag, 
dronkenschap en dergelijke waar mee om moet worden gegaan. Bij het vertrek van het evenement 
moeten mensen naar shuttlebus, parkeerplaats, bushaltes, treinstations, en/of uitgangen gewezen 
worden, eventueel met regeling van verkeerslichten of inzet van verkeerregelaars[6.3, 6.4]. Hoewel de 
eerste en de laatste fase vaak onderschat worden[6.3, 6.4], zijn er ook evenementen waar men vindt dat 
crowd management verder strekt dan het evenemententerrein[3.1, 3.2, 6.1].  

Het inrichten van het evenemententerrein zelf begint volgens één van de ondervraagde experts[6.1] 
met het bepalen waar podia, muntkassa’s, toiletten, horeca stands et cetera, geplaatst moeten wor-
den, daarbij rekening houdend met eventuele dode hoeken die zicht op podia belemmeren. Met 
name horeca en muntenkassa’s moeten goed bereikbaar zijn om lange rijen te voorkomen. Bij het 
drama in Duisburg speelde de locatie van voedselstands een belangrijke rol; deze trokken veel men-
sen, waardoor de toestroom mensen stagneerde en er gedrang ontstond terwijl het festivalterrein 
nog lang niet vol was[2.3]; in de buurt van het ongeval was echter voldoende ruimte voor de bezoe-
kers[6.2]. 

Vervolgens kan worden nagedacht over de toegang tot het terrein; hoeveel toegangspoorten moeten 
er zijn en moet er kaartcontrole en visitatie (controle op niet-toegestane zaken) plaatsvinden? Uit-
gaande van ongeveer een visitatiepoort op twee kaartcontrolepoorten moet het aantal personeels-
leden bepaald worden en moet bepaald worden wat te doen met afvoer van afval en in beslag ge-
nomen zaken. Bij sommige dansfeesten is het noodzakelijk rekening te houden met afgeschermde 
afvoer van betrokkenen bij vechtpartijen en druggerelateerde incidenten[3.2]. 

Doorgaans wordt een tempo van twee personen per minuut aangehouden; als er dus 10 000 kaarten 
zijn verkocht, en iedereen tegelijkertijd aankomt, is met 20 entreepunten ruim vier uur nodig om 
iedereen te verwerken, en ontstaat er voor het terrein een ophoping van bezoekers die naar binnen 
willen. Dat kan voorkomen worden door de aanvoer te doseren, bijvoorbeeld door shuttlediensten 
naar het evenemententerrein, parkeren op afstand, et cetera, toe te passen en parkeerplaatsen slim 
te kiezen, et cetera. De afvoer van bezoekers kan gereguleerd worden met behulp van de program-
mering[6.1].  

In en om het evenemententerrein moet voorkomen worden dat de verschillende uitlooppunten ge-
blokkeerd worden door ondernemers, EHBO-posten en dergelijke. Bij één van de onderzochte eve-
nementen wordt rondom de diverse evenementenlocaties in de stad vrije ruimte gecreëerd door 
omliggende straten zoveel mogelijk vrij te houden[2.2]. Op de locaties zelf wordt hetzelfde gedaan 
rondom drukke podia. Aan de voorkant van een podium wordt een objectenvrije zone van 7 meter 
aangehouden, zodat er snel ruimte ter beschikking is voor afhandeling van een eventuele calamiteit; 
deze ruimte kan dan benut worden voor de afvoer van mensen die weg willen, maar ook voor toe-
gang voor hulpdiensten. Aan de achterzijde van sommige podia wordt eenzelfde objectenvrij gebied 
van 4 meter aangehouden, zodat een grote doorstroom plaats kan vinden. Mensen die niet voor 
podium willen blijven staan kunnen daarvan gebruik maken om het terrein te verlaten. Op die ma-
nier hoeven mensen zich dus geen weg te banen door het publiek om een locatie te verlaten, en 
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ontstaat er geen frictie ontstaat tussen mensen die willen blijven kijken en mensen die erdoor wil-
len[2.2]. 

 

3.2.6.2 Zichtlijnen 

Door enkele van de geïnterviewden worden zichtlijnen genoemd als middel om toestroom van be-
zoekers te beïnvloeden en rustige of lege ruimtes op evenementenlocaties te creëren[2.2, 6.4]. 

Een voorbeeld daarvan betreft het strategisch plaatsen van in- en uitgangen op evenementen-
locaties; wanneer deze aan de zijkant achter een podium geplaatst zijn, zal niemand daar blijven 
staan, omdat er vanaf die plaats niets te zien valt; blokkering van in- en uitgangen door publiek wordt 
daarmee voorkomen[6.4]. Wanneer dit niet mogelijk is, kan ook gebruik worden gemaakt van zoge-
naamde “sight killers”, schermen die zo geplaatst worden dat het zicht op podia belemmerd 
wordt[6.4]. 

Verder kunnen evenementenlocaties zo worden ingericht dat alleen een verantwoord aantal mensen 
een optreden kan zien. Wanneer dat verantwoorde aantal wordt overschreden doordat er mensen 
van elders toestromen, bevinden die zich op een ongunstige plek zonder zicht op een podium, van-
wege bars en luifels op straat en de plaats en richting van het podium. Het teveel aan mensen zal 
daarom ook vanzelf weer afvloeien[2.2]. Ook kunnen door beperking van zichtlijnen lege ruimtes ge-
creëerd worden[2.2]; met dat doel kunnen ondernemers die op een locatie drank verkopen verzocht 
worden om een dak op hun barretje te plaatsen.  

 

3.2.6.3 Bewegwijzering 

Hoewel een aantal geïnterviewden geen groot voorstander van hekwerken is omdat ze in geval van 
nood juist onveilige situaties kunnen creëren en ze weerstand onder het publiek oproepen[2.1, 2.2, 2.3, 

3.1], geven sommige anderen aan ze in bepaalde situaties wel geschikt te vinden[6.3, 6.4], onder meer 
voor het geleiden van mensenstromen naar treinstations, het afschermen van negatieve aspecten 
van evenementen (zoals arrestanten) en onderbreken van zichtlijnen. 

Voor ordelijke afvoer van mensen van een evenemententerrein naar het nabijgelegen NS-station is 
recentelijk gebruik gemaakt van hoge, dichte hekken, waarmee verschillende paden waren uitgezet 
om iedereen naar zijn/haar gewenste trein te geleiden. Doordat de dichte hekken het zicht op ande-
re looproutes beperkten en bezoekers daardoor niet afgeleid kon worden, ontstond een efficiëntere 
voetgangersstroom[6.3, 6.4]. 

Eén van de ondervraagden geeft aan dat in het recente verleden met tevredenheid is geëxperimen-
teerd met het “omdraaien” van bewegwijzering[2.2]. In plaats van richtingaanwijzingen te geven naar 
andere evenementenlocaties, is er voor gekozen mensen te mensen te vertellen waar ze zich bevin-
den, zodat ze zelf met behulp van kaarten en borden kunnen zien waar ze heen moeten en hoe ze 
daar kunnen komen. 

 

3.2.6.4 Programmering 

Bij een aantal van de onderzochte evenementen is sprake van meerdere evenementenlocaties en 
podia, die in verband met de programmering ieder een eigen publiek kunnen trekken. Enkele geïn-
terviewden geven aan dat de strategie die wordt toegepast om te communiceren met het publiek 
uniform is, dat wil zeggen deze wordt niet aangepast op de verschillende soorten publiek[2.1, 2.2]. Een 
andere expert geeft aan dat communicatie wel afhankelijk is van de doelgroep, maar dat daarvoor 
geen verschillende strategieën zijn ontwikkeld; in plaats daarvan wordt dit aan het inzicht van de 
beveiligers overgelaten[4.1]. 
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Waar men wel rekening mee houdt, is dat de programmering niet heel selecte doelgroepen aantrekt. 
Als voorbeeld wordt genoemd hardcore en R&B, die als te verschillend van de rest van de program-
mering worden ervaren, en waarvan het vermoeden bestaat dat dit publiek niet naar het betreffende 
evenement zou zijn gegaan als er geen optredens in deze genres zouden zijn geweest. Het program-
meren van deze genres zou daarom voor een flinke toename in het aantal bezoekers hebben ge-
leid[2.2].  

Om dezelfde reden zien sommige evenementenorganisaties zich genoodzaakt af te zien van optre-
dens van (Nederlandse) A-artiesten[2.3] of is men van plan daartoe over te gaan[3.1, 3.2]. In het bijzonder 
bij gratis evenementen resulteert het inplannen van A-artiesten een grote toename van het aantal 
bezoekers, omdat ze voor reguliere optredens van dezelfde artiesten een forse toegangsprijs moeten 
betalen[3.1].  

Indien er toch voor gekozen wordt grote namen te laten optreden, is het van belang na te denken 
over de timing daarvan. Als deze act als laatste optreden gepland staat, blijft een zeer groot deel van 
het publiek op het terrein tot na het optreden en wil men daarna allemaal tegelijkertijd vertrekken, 
waardoor problemen kunnen ontstaan[3.1]. Als de hoofdact daarentegen niet als laatste maar als een-
na-laatste zou worden gepland, kan de afvoerdrukte worden beperkt; sommige mensen zullen na de 
hoofdact meteen weg willen, maar anderen besluiten wellicht bij de volgende act te blijven kijken[6.1]. 
Ook kan met de plaatselijke horeca worden afgesproken dat deze nog open blijft na afloop van een 
evenement, zodat de drukte verspreid kan worden[6.1].  

Een andere strategie is dat men de relatief grote namen die nog wel kunnen optreden zoveel moge-
lijk gelijktijdig worden ingepland, zodat een spreiding van het publiek over de locaties optreedt[2.2]. 

Bij één van de evenementen geeft de organisatie aan zo te programmeren dat genres elkaar afwisse-
len. Wanneer een optreden is afgelopen, gaat het publiek daardoor in grote mate weg en komt er 
ander publiek voor in de plaats. Twee experts geven echter aan dat deze aanname in hun ogen on-
juist is[2.3, 3.1]. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld bleven bij het hoofdpodium veel mensen in het gras 
liggen vanwege het goede weer; door gebrek aan roulatie raakte het terrein vol en ontstond een 
risicovolle situatie[2.3]. 

Monitoren van bezoekersaantallen. Zoals eerder aangegeven, zijn bezoekersaantallen zijn met name 
bij gratis evenementen moeilijk in te schatten; zo bleek bij één van de onderzochte evenementen het 
aantal bezoekers bijna twee maal zo groot te zijn als op basis van de ervaringen van het jaar ervoor 
kon worden verwacht[1.2, 1.3]. Als een organisatie ervoor zou kiezen toegangskaarten te verkopen – al 
is het maar voor slechts 1 euro - dan zou dat het bepalen van de aantallen erg veel gemakkelijker 
maken[1.2, 3.1]; maar niet ieder evenement of locatie is daarvoor geschikt[1.2].  

Enkele ondervraagden geven aan vraagtekens te hebben bij de bezoekersaantallen die door de ver-
schillende evenementenorganisaties naar buiten worden gebracht[2.2, 6.1]. Eén van hen wijst bijvoor-
beeld op een evenement in de Randstad, waarbij melding wordt gemaakt van ruim 1 miljoen bezoe-
kers – wat gezien de capaciteit van het openbaar vervoer en het wegennet (en de afwezigheid van 
buitensporige drukte tijdens het evenement) volgens hem helemaal niet kan. 

Op basis van de resultaten die beschreven zijn in paragraaf 3.2.6. kunnen conclusies en implicaties 
met betrekking tot communicatie worden geformuleerd; deze zijn weergegeven in Tabel 19. 
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Tabel 19 
Conclusies en implicaties met betrekking tot infrastructurele aspecten 

 Voor evenementen zijn meerdere fasen te onderscheiden, te weten aankomst, inloop, het evenement 
zelf, de pauze, vertrek van het terrein en vertrek via eigen of openbaar vervoer; organisatie en commu-
nicatie zijn dus niet alleen van toepassing op het evenemententerrein, maar ook daarbuiten 

 Het strategisch inzetten van (technische) middelen (zoals camera’s, toegangspoorten of kaartcontrole) 
kan helpen om tijdens het evenement te monitoren wanneer het te druk dreigt te worden; op dat mo-
ment kan communicatie worden ingezet om toestroom te reguleren 

 Drukte bij aanvang van een evenement kan verminderd worden door aanvoer te doseren, bijvoorbeeld 
door shuttlediensten naar het evenemententerrein, parkeren op afstand, et cetera, toe te passen en 
parkeerplaatsen slim te kiezen, et cetera 

 De afvoer van bezoekers kan gereguleerd worden met behulp van de programmering 
o Optredens en muziekstijlen die als te verschillend van de rest van de programmering wor-

den ervaren kunnen onbedoeld voor een flinke toename in het aantal bezoekers leiden 
o In verband met drukte kan er voor gekozen worden af te zien van optredens van (Neder-

landse) A-artiesten; inplannen van A-artiesten een grote toename van het aantal bezoe-
kers, omdat voor reguliere optredens vaak een forse toegangsprijs moet worden betaald 

o Indien toch gekozen wordt grote namen te laten optreden, is het van belang na te denken 
over de timing daarvan; als deze niet als laatste maar als een-na-laatste worden gepland, 
kan de afvoerdrukte worden gespreid 

 Houd rondom evenementenlocaties en podia een vrije ruimte aan ten behoeve van de doorstroom van 
publiek en afhandeling van een eventuele calamiteit (afvoer bezoekers en toegang hulpdiensten) 

o Bij een evenement(enlocatie) in een stad kunnen omliggende straten zoveel mogelijk vrij 
worden gehouden 

o Houdt aan de voor- en achterzijde van podia objectenvrije zones aan 
o Zorg dat in- en (nood)uitgangen niet geblokkeerd worden door publiek of horeca 

 Door gebruik te maken van zichtlijnen kan toestroom van bezoekers beïnvloed worden en kunnen rusti-
ge of lege ruimtes op evenementenlocaties gecreëerd worden 

o Wanneer in- en uitgangen op evenementen-locaties aan de zijkant achter een podium ge-
plaatst zijn, zal niemand daar blijven staan, omdat er vanaf die plaats niets te zien valt 

o Wanneer dit niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van dichte hekken (“sight kil-
lers”) om het zicht op een podium vanaf een ongewenste locatie te belemmeren 

o Gebruik van zichtlijnen kan ervoor zorgen dat alleen een verantwoord aantal mensen een 
optreden kan zien; wanneer dat aantal wordt overschreden doordat er mensen van elders 
toestromen, bevinden die zich dan op een ongunstige plek zonder zicht op een podium 

o Zichtlijnen kunnen onder meer door plaatsing van bars en luifels, oriëntatie en locatie van 
podia op een terrein en “sight killers” gemanipuleerd worden 

3.2.7 Lerend vermogen 

Een belangrijk thema dat uit de interviews naar voren komt is de rol die eerdere ervaringen en evalu-
aties kan hebben bij evenementen, en heeft daarmee betrekking op het lerend vermogen van orga-
nisaties voorafgaand, tijdens en na het evenement. 

 

3.2.7.1 Evaluaties 

Met name de meerdaagse evenementen bieden volop gelegenheid om tussentijds te evalueren, bij-
voorbeeld eens per dag of vaker[1.3, 2.1, 4.1]. Bij één van de evenementen vindt meerdere keren per dag 
een overleg plaats waar zaken die bijsturing behoeven worden besproken en gelogd; sommige van 
deze zaken worden als aandachtspunten naar volgend jaar meegenomen[4.2].  

Bij één van de andere evenementen (meerdaags) vindt na afloop van iedere dag een veiligheidsover-
leg plaats waarin de dag wordt geëvalueerd, en waarvan verslag wordt opgemaakt, ook waar het 
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zaken betreft die al afgehandeld of opgelost zijn. De uitgebreide evaluatie die op basis van deze ver-
slagleggingen wordt gemaakt is meteen de start van de voorbereiding van het evenement van het 
volgende jaar[2.1]. Ook elders is men van plan om de evaluatie van het ene jaar het startpunt van het 
volgende jaar te laten zijn[3.1].  

Na het evenement vindt uitgebreide evaluatie plaats. Bij één van de evenementen gebeurt dat eerst 
monodisciplinair, en worden dit later samengebracht in een algemene evaluatie[1.2].Het heeft dan 
niet alleen betrekking op crowd control, maar ook op de bezoekers - wat hebben ze gedaan? Hoe 
lang zijn ze hier geweest? Wat hebben ze hier besteed? Enzovoorts. Deze informatie is verkregen 
middels een straatonderzoek met interviews en een onderzoek via internet[1.3].  

Ondanks de zorg die volgens veel experts besteed wordt aan het evalueren van een evenement, 
wordt door de geïnterviewden ook een aantal verbeterpunten aangedragen. Twee van hen noemen 
de lange lijst van kleine verbeterpunten[2.1] die niet geordend zijn of waar geen priorisering in is aan-
gebracht[3.1]. Onbedoeld blijft hiervan veel liggen[2.1]. 

Verder is er sprake van veel partijen en verschillende overleggen; de valkuil daarbij, volgens één van 
de geïnterviewden, is dat het grote aantal personen en potentieel strijdige belangen, leidt tot een 
“Poolse landdag”, waarbij veel tijd kan worden besteed aan kleine punten, terwijl echt belangrijke 
punten soms dreigen onder te sneeuwen[3.2].  

Eén van de experts wijst erop dat het evenement na afloop snel weer van de agenda verdwijnt en de 
aandacht van de betrokkenen verschuift richting de komende editie. Evalueren kan volgens één van 
de experts daarom ook het beste zo snel mogelijk na afloop van een evenement – bij voorkeur de-
zelfde dag nog[6.4].Ook wordt het erg moeilijk alle verantwoordelijken in de evaluatiefase nog om de 
tafel te krijgen; het komt relatief vaak voor dat men dan vervangers gaat sturen, wat ten koste gaat 
van de evaluatie[6.4]. 

Dezelfde expert geeft aan dat sommige evenementen minder goed geëvalueerd worden, onder meer 
door de routine die de betrokken partijen hebben gekregen; met name bij kleinschaliger evenemen-
ten speelt dat volgens hem een rol[6.4]. Volgens een andere expert wordt er zelfs zeer slecht geëvalu-
eerd[6.5]. 

 

3.2.7.2 Delen van kennis en ervaring 

Als betrokken partij de “deur open hebben staan”, om zodoende te kunnen leren van de ervaringen 
van anderen wordt door veel van de geïnterviewden als belangrijk aangemerkt[2.2, 3.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3]. In 
het bijzonder bij eenmalige evenementen is dit van belang. Hierbij kunnen de plaatselijk betrokkenen 
niet terugvallen op eerder opgedane ervaring. Het hier onderzochte eenmalige evenement was wel-
iswaar nieuw voor de betrokkenen in de betreffende locatie, maar omdat het evenement ieder jaar 
op een andere locatie gehouden wordt, konden deze te rade gaan op de locatie van het voorgaande 
jaar. Evenzo waren partijen uit de stad die volgend jaar het evenement verzorgt op de huidige locatie 
te gast om ervaring op te doen[1.1, 1.2]. Ook in de tussenliggende periode zal sprake zijn van een aantal 
uitwisselingsmomenten[1.1]. Eén van de geïnterviewden geeft aan voor weinig verassingen te zijn 
komen te staan door ervaringen met andere grote evenementen[1.2].  

Om te bewerkstelligen dat evenementen meer van elkaar leren, heeft één van de geïnterviewden 
een “peer review”-methodiek ontwikkeld waar men nu al enige jaren ervaring heeft. Hierbij wordt 
een pool van politiemensen ingezet om evenementen te observeren en hierover een evaluatie op te 
stellen, onder begeleiding van onderzoekers. De betrokkenen zijn allen politiemensen die op opera-
tioneel niveau betrokken zijn bij evenementen, en die een observatietraining hebben gevolgd. Deze 
methodiek, die al bij meerdere evenementen is ingezet, heeft tot doel een veilige omgeving te bie-
den om te leren van ervaringen en de organisatie bewust te maken van de interactie tussen verbale 
en non-verbale communicatie[6.2]. 
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Hoewel uit bovenstaande blijkt dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen betrokkenen bij 
verschillende evenementen, geeft een aantal van de geïnterviewden expliciet aan dat dit naar hun 
mening op meer structureel, landelijk niveau nog te weinig gebeurt[2.2, 3.2, 6.1]. 

Eén van hen geeft aan dat hij merkt dat zijn werk voor een middelgrote gemeente die intensief con-
tact heeft met een grotere buurgemeente hem in staat stelt zichzelf te verrijken wat betreft evene-
mentenveiligheid, maar dat dat er naar zijn mening in kleinere gemeenten vaak anders aan toe gaat. 
Hij verwijst daarbij ter illustratie naar de gebeurtenissen in Haren[3.2]. Een andere expert verwijst naar 
de gebeurtenissen tijdens Pukkelpop in 2011 als voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer er 
geen informatie-uitwisseling plaatsvindt. Alleen zo is volgens hem te verklaren dat aankomend 
noodweer niet tijdig werd opgemerkt. Ook Nederlandse evenementen staan aan onnodige risico’s 
bloot door een gebrek aan informatie-uitwisseling. Een informatieplatform, centrale databank of 
kennis- en expertisecentrum, ter hand genomen door de industrie is hier hard nodig[6.1]. De expertise 
die nodig is om een veilig evenement neer te zetten zit meestal namelijk bij productiemaatschappij-
en; organisatoren zijn mensen met een idee, dat door anderen uitgevoerd moet worden – evene-
menten zijn te complex om aan de organisatoren over te laten[6.1].  

Soms ook zien gemeenten niet in hoe ze kunnen profiteren van de ervaringen van anderen; één van 
de experts merkt op ervaringen opgedaan bij grote evenementen soms niet als relevant worden er-
varen, omdat men binnen de gemeentegrenzen geen grote evenementen heeft. Daarbij ziet men niet 
in dat bij grootschalige crises als extreem hoog water of een grote brand, wel degelijk baat kan heb-
ben bij kennis, ervaring en routine die is opgedaan bij grote evenementen[1.1]. 

 

3.2.7.3 Vals gevoel van veiligheid 

Een aantal van de geïnterviewden geeft aan dat er naar hun idee bij andere evenementen soms 
sprake is van een vals gevoel van veiligheid[2.2, 3.1, 6.1, 6.5]; “Het gaat al jaren goed, dus waarom zou het 
nu fout gaan?”. Eén van hen geeft aan dat dit ten dele ook geldt voor betrokkenen bij het eigen eve-
nement[3.1]. Een ander wijst op een zekere mate van geslotenheid, met name bij commerciële bedrij-
ven, maar ook bij gemeenten. De instelling lijkt dan vaak te zijn “we weten zelf wel wat het beste is in 
onze gemeente”[2.2].  

Eén van de onderzochte evenementen is bijvoorbeeld ontstaan als een kleine “toevoeging” aan een 
reeds bestaand evenement. Het ging in die beginjaren om een enkel bandje dat optrad op een trailer. 
Tegenwoordig echter bezoeken ongeveer 60 000 mensen dit specifieke evenement, terwijl het totale 
aantal bezoekers (van dit evenement en het evenement waar het uit is ontstaan samen) naar schat-
ting 250 000 bedraagt. In de loop der jaren is het evenement dus veel groter geworden, terwijl de 
plaatselijke infrastructuur slechts is ingesteld op een aantal bewoners van 40 000[3.1]. Bovendien staat 
er langs de route een chemische fabriek. Deze is wel in het rampenplan is opgenomen, maar daarbij 
is alleen uitgegaan van de normale situatie, en niet situatie tijdens het jaarlijkse evenement, waarbij 
zo’n 150 000 mensen langs de fabriek loopt. Terwijl in Arnhem recentelijk nog een ongeval is ont-
staan in eenzelfde soort fabriek, heeft de gemeente dit scenario echter laten liggen, onder het mom 
van “Het gaat al jaren goed”[3.1]. 

Dit valse gevoel van veiligheid zou in de hand kunnen zijn gewerkt door de snelle groei die een aantal 
van de evenementen in recente tijden hebben meegemaakt; de vele jaren waarin een kleinschalig 
evenement goed is verlopen wordt dan doorgetrokken naar de huidige, veel grootschaliger situatie. 
Maar ook in de evaluatie schort er volgens één van de experts het een en ander[6.1]. Hij constateert 
dat er na afloop van een evenement vaak te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat “alles goed is ge-
gaan”; evenementen verlopen echter nooit helemaal vlekkeloos, en soms gaat het maar nèt goed. 
Daar zou beter naar gekeken moeten worden. Ook constateert hij dat niet zorgvuldig genoeg met het 
opstellen van veiligheidsplannen wordt omgegaan. Veiligheidsplannen worden vaak door stagiairs 
opgesteld of door een beveiligingsbedrijf, en bestaan daarom uit verkapte instructies voor beveili-
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gers; tegelijkertijd hebben overheden en adviserende diensten vaak niet de kennis en kunde in huis 
om dat goed te kunnen beoordelen. Ter illustratie haalt hij aan dat recentelijk is gebleken dat nieuwe 
burgemeesters doorgaans in slechts een dagdeel moeten worden bijgepraat over veiligheid in het 
algemeen[6.1]. 

Eén van de experts noemt verder nog het “ons-kent-ons”-gevoel, dat met name buiten de grote ste-
den een rol kan spelen. Ter illustratie noemt hij de gebeurtenissen in 2012 bij het Dicky Woodstock 
festival in Steenwijkerwold. De organisator daarvan zou in 2012 van tent wisselen, van een zoge-
naamde Alu-hal, een heel stevige, maar dure constructie, naar een goedkoper alternatief, een span-
tent (circustent). Als de tent wordt neergezet, besluit de organisatie echter de zijdoeken weg te ha-
len. Hierdoor wordt een wezenlijke verandering aangebracht in de gebruikte constructie, en de orga-
nisator is zich niet bewust van de gevaren die hieraan verbonden zijn. De vergunningverlener had 
deze afwijkende constructie op deugdelijkheid moet laten keuren, maar deed dat niet – er is nie-
mand van Bouw- en Woningtoezicht geweest en ook de Veiligheidsregio en de politie en vergunning-
verlener zijn niet op locatie geweest. Vervolgens ging het waaien – en de resultaten zijn bekend. In 
dit soort omgevingen kent men kent elkaar onderling en regelt men alles dus ook onder elkaar. Dat 
heeft ook positieve consequenties, maar een dergelijke houding kan ook leiden tot een groot risico, 
met name wanneer er zaken veranderen, zoals in dit voorbeeld[6.1].  

Eén van de geïnterviewden geeft aan soms aangenaam verrast te worden door de manier waarmee 
men tijdens evenementen met veiligheid omgaat, zoals wanneer de brandweer op een braderie sim-
pelweg uitprobeert of hun brandweervoertuig nog wel ergens doorheen zou kunnen, en standhou-
ders die teveel ruimte innemen hierop aanspreekt[3.1]. Ook anderen geven aan dat er tijdens hun 
evenementen gecontroleerd wordt hoe goed de hun ter beschikking staande middelen voldoen[1.1, 1.2, 

2.3]. Eén van de experts geeft aan zelf wel eens de proef op de som te zijn gaan nemen door vanaf een 
strategische locatie te zien wat er gebeurt als lichtkranten worden ingeschakeld; zijn constatering 
was dat bij inschakeling inderdaad een groot deel van de mensen een andere route koos[2.3]. Ook 
bleek uit een proef waarbij een camera aan een heliumballon werd gehangen en men van bovenaf 
de drukte kon vaststellen, dat de aantallen bezoekers die observanten rapporteerden in hoge mate 
overeen kwamen met de tellingen van bovenaf[2.3]. 

 

3.2.7.4 “Buiten de lijnen kleuren” 

Ook het teveel vertrouwen op regels en draaiboeken kan een vals gevoel van veiligheid in de hand 
werken. Het valt één van de experts op dat bij evenementen soms wordt uitgegaan van regels, die 
bijvoorbeeld voorschrijven hoeveel beveiligers per duizend bezoekers nodig zijn. Het evenement 
waar deze expert bij betrokken is, is echter zo groot dat bij toepassing van deze regel problemen 
zouden ontstaan; er zouden dan misschien wel beveiligers uit Duitsland moeten worden gehaald. 
Daarbij vraagt de expert zich af of met dergelijke regels de veiligheid echt gediend is of dat er een 
schijnveiligheid gecreëerd wordt[2.2]. 

Een andere expert wil een lans breken voor improvisatie en het mensen toestaan fouten te maken – 
“buiten de lijnen kleuren”[6.1]. Volgens deze expert kan men maar op één manier leren: door fouten 
te maken. Het is belangrijk dat men leert van gemaakte fouten en leert daarop te anticiperen, om 
vervolgens continuïteit te creëren door de vergaarde kennis over te dragen. Niemand is erbij gebaat 
als bestuurders naar aanleiding van een geëscaleerd evenement opstappen, zoals burgemeester Bats 
van Haren heeft gedaan - dan kiest men er feitelijk voor om het wiel opnieuw uit te vinden. De expert 
merkt op dat dit niet alleen vaak gebeurt in het openbaar bestuur, maar ook bij de politie en veilig-
heidsregio’s[6.1]. Het slecht evalueren en documenteren maakt volgens een andere expert het leren 
van goede en foute ervaringen moeilijk[6.5]. 

De expert[6.1] geeft verder aan betrokken te zijn geweest bij de Olympische Spelen van 2012 in Lon-
den. Wat hem daar opviel was dat de communicatielijnen heel kort waren en dat er op veel verschil-
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lende niveaus ruimte was voor improvisatie; mensen die op eigen inzicht beslissingen namen werden 
ook geruggesteund door de organisatie. Dit in schril contrast met Nederland, waar men bijvoorbeeld 
na de Hoek van Holland rellen geprobeerd heeft de politiefunctionarissen die daar operationeel lei-
ding hadden te slachtofferen. Mensen moeten dus de kans krijgen om fouten te maken; wat op basis 
daarvan geleerd wordt is erg belangrijk. Dat houdt ook in dat organisaties een rechte rug moeten 
tonen en hun mensen steunen[6.1]. 

Eén van de experts geeft aan dat er in Nederland volgens hem veel mogelijkheden onbenut blijven. 
Daarbij doelt hij bijvoorbeeld op de samenwerking met openbaarvervoersbedrijven. Coördinatie met 
deze partijen kan van groot belang zijn bij de afvoer van mensen na afloop van een evenement. Het 
instrumentarium om openbaarvervoerbedrijven hiervoor in te zetten is evenwel voorhanden; daar-
over zijn afspraken gemaakt met lokale en regionale vervoerders en landelijk netwerken als de NS[6.1]. 

Betere samenwerking met openbaarvervoerbedrijven kan veel nuttige informatie opleveren, onder 
andere met betrekking tot het moment dat mensen naar een evenement komen en waar ze vandaan 
komen. Deze informatie kan gebruikt worden om de informatieinfrastructuur in te richten; het biedt 
aanwijzingen bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing van lichtkranten, het uitdelen van flyers 
en het gebruik van sociale media[6.1]. 

Een andere expert merkt op dat voorbereiding op risico’s te vaak een voorbereiding is op die risico’s 
waarmee men direct of indirect al ervaring heeft. Zo heeft Pukkelpop 2011 een alertheid op extreem 
weer tot gevolg gehad; voedselgerelateerde risico’s daarentegen, staan nauwelijks op de agenda[6.5], 
simpelweg omdat er tijdens evenementen nog geen incidenten met voedsel zijn geweest. Ook over 
de rol van communicatie bij crises tijdens evenementen wordt nauwelijks nagedacht[6.5]. 

Volgens deze expert kan wellicht over zo’n 95% van de incidenttypes van te voren worden nage-
dacht[6.5]. Dat dit niet gebeurt is in strijd met de huidige Nederlandse regelgeving, die stelt dat er 
moet worden begonnen met een risicobeoordeling, dus een integrale analyse van mogelijke bedrei-
gingen. Het probleem is echter dat dit niet wordt nageleefd en het de betrokkenen tijd en geld kost. 

 

Tabel 20 toont de conclusies en implicaties voor communicatie die op basis van paragraaf 3.2.7 kun-
nen worden geformuleerd. 
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Tabel 20 
Conclusies en implicaties met betrekking tot lerend vermogen 

 Meerdaagse evenementen bieden volop gelegenheid om tussentijds te evalueren 

 Evalueren kan het beste zo snel mogelijk na afloop van een evenement plaatsvinden – bij voorkeur 
dezelfde dag nog 

 Valkuilen van evenementenevaluaties zijn 
o Lange lijsten van kleine verbeterpunten, die niet geordend zijn of waar geen priorisering in is 

aangebracht 
o Betrokkenheid en aanwezigheid van vele partijen en verschillende overleggen; door het grote 

aantal personen en potentieel strijdige belangen, kan evaluatie verworden tot een “Poolse 
landdag”, waarbij veel tijd kan worden besteed aan kleine punten, terwijl echt belangrijke pun-
ten soms wat dreigen onder te sneeuwen 

o Risico dat het evenement na afloop weer van de agenda verdwijnt en de aandacht van de be-
trokkenen verschuift richting de komende editie 

o De routine die is opgedaan kan leiden tot kwalitatief minder goede evaluaties 

 Het strekt tot de aanbeveling als betrokken partij open te staan voor en op zoek te gaan naar de erva-
ringen van anderen; in het bijzonder bij eenmalige evenementen is dit van belang, omdat hierbij minder 
gelegenheid is tussentijds te evalueren 

 Door routine en ervaring kan een vals gevoel van veiligheid ontstaan  
o Door de mentaliteit “Het gaat al jaren goed, dus waarom zou het nu fout gaan?” 
o Door het “ons-kent-ons”-gevoel, dat met name buiten de grote steden een rol kan spelen. 
o Door teveel vertrouwen op regels en draaiboeken 

 Het strekt tot de aanbeveling met betrekking tot veiligheid zelf de proef op de som te gaan nemen; zo 
zou de brandweer simpelweg uit kunnen proberen of brandweervoertuigen nog wel ergens doorheen 
zou kunnen, en standhouders die teveel ruimte innemen hierop aanspreken, of zouden medewerkers 
vanaf een strategische locatie te zien wat er gebeurt als lichtkranten worden ingeschakeld 

 Het is belangrijk dat men leert van gemaakte fouten en leert daarop te anticiperen, om vervolgens con-
tinuïteit te creëren door de vergaarde kennis over te dragen. 
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4. Conclusies uit wetenschap en praktijk 

 

De globale onderzoeksvraag van deze studie luidt: 

 

Hoe kan formele en informele massacommunicatie bijdragen om ongelukken bij evenementen te 
voorkomen en – als het toch misgaat – de situatie te beheersen? 

 

In dit hoofdstuk presenteren we onze conclusies naar aanleiding van literatuuronderzoek en de in-
terviews met de praktijkexperts. Daarbij geven we in eerste instantie antwoord op de onderzoeks-
vragen. Dit hoofdstuk wordt besloten met een confrontatie van wetenschap en praktijk. Zijn er ver-
schillen tussen de praktijkkennis en wat de wetenschap ons leert? Is er uit deze studie een aanzet tot 
een onderzoek agenda af te leiden? 

 

Er is een verkenning uitgevoerd van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot (mas-
sa)communicatie, massapsychologische aspecten en infrastructurele aspecten die bij grote evene-
menten van belang zijn. Onderdeel van de literatuurverkenning is de analyse van enkele gedocumen-
teerde casussen op deze punten (te weten Halloween in Madison, de “Vredeseenheid”, de verschil-
lende nieuwjaarsvieringen in Nederland, de Love Parade in Duisburg van 2010, Pukkelpop 2011, 
Dicky Woodstock 2012 en Project “X” Haren). Vervolgens werd door middel van 16 expertinterviews 
met evenementen-organisatoren, overheden en hulpverleningsdiensten, voor een belangrijk deel 
toegespitst op specifieke cases, aangevuld met enkele generieke experts, geprobeerd om de kennis 
en inzichten uit de evenementenpraktijk in kaart te brengen. Hierbij kwamen de casussen Zwarte 
Cross in Lichtenvoorde, Appelpop in Tiel, de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, de Amsterdamse Konin-
ginnedagviering en Serious Request in Enschede aan de orde. 

 

De globale onderzoeksvraag hebben we onderverdeeld in de onderstaande deelvragen, die we hier-
na gaan beantwoorden. 

 

 Hoe kunnen formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het voorkomen van pro-
blemen in een mensenmassa? 

 Hoe kunnen formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het beheersen van pro-
blemen in een mensenmassa? 

 Welke aanknopingspunten zijn er om de inzet van formele en informele massacommunicatie 
rondom en tijdens evenementen te optimaliseren? 

 Wat is de samenhang tussen specifieke kenmerken van een evenement en de optimale invulling 
van communicatie? 

 

Figuur 5 betreft een beknopt overzicht van de resultaten van dit onderzoek. Het doet recht aan de 
complexiteit van publiekscommunicatie, omdat iedere actor in het model zowel de rol van zender 
kan vervullen als die van ontvanger. Zo zal de evenementenorganisatie met het publiek communice-
ren op basis van wat er aan gedrag en communicatie van de bezoekers wordt waargenomen en hoe 
dit wordt geïnterpreteerd. Evenzo zal het gedrag en de communicatie van de bezoekers worden be-
invloed door hun interpretatie van de communicatie van de evenementenorganisatie, verbaal of 
non-verbaal, expliciet en impliciet, die hen via diverse kanalen kan bereiken. Daarnaast speelt ook 
communicatie tussen bezoekers onderling een rol; hierbij kunnen leden van het publiek ieder zowel 
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de rol van zender en ontvanger aannemen. Niet in deze weergave opgenomen is de communicatieve 
rol die “buitenstaanders” kunnen vervullen (denk bijvoorbeeld aan de spontane hulp die geboden 
werd aan bezoekers van Pukkelpop van 2011 door omwonenden) en de communicatie tussen de 
partijen die verantwoordelijk zijn voor het verloop van het evenement, zoals gemeenten, organisato-
ren, politie, enzovoorts. Deze zijn in figuur 5 samengenomen onder de noemer “organisatie”. 

 

 
Figuur 5: Beknopt overzicht van de resultaten van dit onderzoek (vrij naar Oomkes, 2003) 

 

4.1 Voorkomen 

Uit de analyse van wetenschap en praktijk over de onderzoeksvraag hoe formele en informele mas-
sacommunicatie kan bijdragen aan het voorkomen van problemen in een mensenmassa blijkt dat 
een planmatige aanpak van crowd management betekent dat verantwoordelijken (zoals organisato-
ren, gemeente, politie en veiligheidsregio’s) aandacht hebben voor een risk assessment, het ontwik-
kelen van contingentieplannen en onderling overleg hebben voorafgaand aan het evenement. 

Op basis van deze assessment wordt gekozen voor inzet van middelen en maatregelen. Duidelijk is 
dat een assessment van de communicatieve inzet onderdeel moet zijn van crowd management. 

Situatie: Type evenement en bezoeker, duur en frequentie, locatie, gratis versus betaald,  artiestengedrag, (dreigende) calamiteiten, ... 
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Daarin moeten nieuwe ontwikkelingen zoals de rol van sociale media worden meegenomen. Com-
municatieve maatregelen in de context van crowd management kunnen zich richten op publieks-
communicatie, interne communicatie, infrastructurele aspecten (smalle doorgangen en trappen, et 
cetera), afstemming met ondernemers (horeca, et cetera), afstemming met vervoerders (voor de 
aan- en afvoer van het publiek) en de houding ten opzichte van de pers. 

 

Dit betekent dat duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen de diverse betrokkenen over 
eenduidige communicatie. Van groot belang lijkt inzicht in de doelgroep van het evenement omdat 
dit ook enkele belangrijke keuzes voor de communicatie impliceert (bijvoorbeeld jong versus oud, 
sociale media versus andere media). Sommige groepen zijn moeilijker te bereiken of letten op ande-
re communicatiekanalen. Onderhouden van contacten met het publiek –en andere stakeholders- 
voorafgaand aan een evenement leidt tot verwachtingen over het gedrag van de menigte. 

 

Een planmatige aanpak van crowd management betekent dus in ieder geval dat vooraf in kaart wordt 
gebracht wat men kan verwachten met betrekking tot de bezoekers aan de hand van typologieën. 
Een familiefeest vereist immers een andere aanpak dan een evenement voor louter individuen. Een 
dergelijke typologie kan zich richten op de volgende criteria: doel van de bezoekers, duur van het 
evenement, grootte van de menigte, locaties en bewegingen van bezoekers, sfeer van het evene-
ment en de samenstelling en omvang van verschillende groepen (zie ook Tabel 1 in Hoofdstuk 2). 

 

Zelfredzaamheid en psychologie van de massa. Meer en meer worden zelfredzaamheid en eigen ver-
antwoordelijkheid van de burger bij het zich voorbereiden op een veilig evenement genoemd als 
uitgangspunt. Mensen blijken over het algemeen heel goed in staat zijn zichzelf te redden in situaties 
waarin het mis dreigt te gaan. Daarbij is het hulp bieden aan anderen eerder regel dan uitzondering.  

Organisatoren en overheid hebben kennis en ervaring, alsmede de tools om deze zelfredzaamheid 
door middel van communicatie te faciliteren. Volgens de literatuur is bij hulpverleners de visie aan-
wezig dat incidenten leiden tot irrationele paniekreacties bij het publiek, en beleid zou vanuit die - 
vaak onterechte - visie worden opgezet. In dit rapport blijkt dat de praktijk er zeker niet van uitgaat 
dat gedrag van mensen tot stand komt door “irrationaliteit”. Zij is zich volledig bewust van de nood-
zaak van de juiste toonzetting richting het publiek als het gaat om het faciliteren van zelfredzaam-
heid, en onderkent dat mensen prima in staat zijn zelf te bepalen wat ze met een communicatie-
boodschap kunnen doen. De keuze om de burger als een rationeel wezen te zien geeft aanleiding 
voor veel aandacht voor communicatie (in plaats van repressie door middel van politieoptreden), en 
aandacht voor middelen om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen, alsmede zelfcontrole en 
medeverantwoordelijkheid voor een goed verloop van het evenement. Het is belangrijk het publiek 
te behandelen als weldenkende volwassenen, door ze goed te informeren en zelf beslissingen te 
laten nemen. Communicatie met het publiek voorafgaand aan het evenement hoort ook bij het facili-
teren van zelfredzaamheid, zodat met “de spelregels kent” en de consequenties die verbonden zijn 
aan het overtreden van die regels, en zich goed voorbereidt op het evenement. 

 

Evenementenorganisatie en overheid/hulpdiensten spelen in de aanloop naar een evenement (ook 
met name wat betreft de massacommunicatie) primaire rollen door middel van de vergunningsverle-
ningsprocedure. Grote evenementen vereisen een juiste balans tussen een strakke regie (vooral door 
grote gemeenten en grote evenementen), gebruik van expertkennis en intuïtie, maar ook buiten de 
lijnen durven te kleuren (vooral de organisatoren). Uitdaging is een balans te vinden waarbij steeds 
het voorkomen van onveilige situaties voorop staat.  
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Er wordt geconstateerd dat sinds de jaren ’80 politie zich tijdens evenementen steeds meer terug-
houdend opstelt. Men is zich bewust dat optreden van politie en aanwezigheid van ME (de “Blauwe 
muur”) reactantie en frictie kan oproepen bij het publiek. “Platte petten” en een vriendelijke open en 
tegelijkertijd strenge houding is het credo. Daarbij is het wel belangrijk dat een open en vriendelijke 
toonzetting zowel in verbale als non-verbale zin wordt ingezet. 

 

Tijdens evenementen kan gebruik worden gemaakt van veel verschillende communicatiemiddelen: 
flyers, lichtkranten, tekstkarren, matrixborden, omroepsystemen, traditionele media (bijvoorbeeld 
persberichten, kranten, radio en TV), nieuwe media (bijvoorbeeld apps), sociale media (bijvoorbeeld 
Facebook), microblogs (bijvoorbeeld Twitter), SMS-alerts en websites. Uit de literatuur blijkt dat spe-
cifieke groepen in de samenleving zich tegenwoordig lijken te organiseren via moderne media (Face-
book en andere sociale media) en microblogs (Twitter). Het monitoren van nieuwe media en micro-
blogs voorafgaand aan een evenement (bijvoorbeeld door middel van Twitcident) kan de organisatie 
van crowd management helpen te anticiperen op ontwikkelingen rondom een evenement. Een groot 
voordeel van sociale media is dat meerdere informatiestromen ontstaan, van organisatie naar pu-
bliek, tussen het publiek onderling en van publiek richting organisatoren. De praktijk blijkt overigens 
ook kritisch wat betreft de inzet van sociale media. Tijdens een optreden bijvoorbeeld worden socia-
le media weinig gebruikt door het publiek, hooguit voor het plaatsen van foto’s of opnames. Telefo-
nienetwerken raken in noodsituaties snel overbelast. Dit vraagt om de inzet van alternatieven als dat 
nodig is, bijvoorbeeld meer traditionele communicatiemiddelen. 

 

4.2 Beheersen 

Problemen kunnen ontstaan op momenten dat het te druk wordt op plaatsen die de drukte niet kun-
nen verwerken, en moderatoren (of “crowd catalysts”) in werking treden die de orde en veiligheid in 
menigten kunnen verstoren. Dit kan betrekking hebben op operationele omstandigheden (het niet 
verschijnen van artiesten), sociale spanningen in het publiek (“wij versus zij”) of plotselinge extreme 
weersomstandigheden (onweer). Dit roept de vraag op hoe we communicatieve maatregelen kunnen 
treffen zodat dergelijke situaties niet uit de hand lopen, en het evenement beheerst verloopt. De 
bejegening van het publiek door de autoriteiten om escalatie te voorkomen speelt hierbij eveneens 
een belangrijke rol. Beheersen heeft betrekking op het in goede banen leiden van gedrag van men-
sen in grote groepen tijdens een evenement.  

 

Geleiden van bezoekersstromen speelt daarbij een belangrijke rol. Infrastructurele maatregelen kun-
nen invloed hebben op het gedrag van bezoekers, en communicatie kan helpen een efficiënte voet-
gangersflow op gang te brengen (of te houden). Infrastructurele maatregelen (zoals bijvoorbeeld het 
“afhekken” van locaties of aanbrengen van zichtlijnen) en communicatie via lichtkranten kunnen 
bovendien helpen de zelfredzaamheid van bezoekers te vergroten.  

Bewegwijzering kan bezoekers helpen zich beter te oriënteren. Door mensen te vertellen waar ze zijn 
kunnen ze zelf met behulp van plattegronden en informatieborden bepalen hoe ze bij een doelbe-
stemming kunnen komen. Duidelijke bewegwijzering vraagt om duidelijke informatie en het gebruik 
van universele symbolen, met een eenduidige betekenis. Dit betekent dat de geboden informatie 
accuraat en actueel is (evt. in meerdere talen, goed hoorbaar voor visueel beperkte bezoekers en 
goed zichtbaar voor auditief beperkte bezoekers) 

Ook kan slimme programmering van activiteiten en optredens bijdragen aan verspreiding van bezoe-
kers over verschillende evenementlocaties. 

Toonzetting van communicatie (bijvoorbeeld een vriendelijke toonzetting, welkom heten, een band 
opbouwen met het publiek) kan bijdragen aan sfeerbeheer en het ‘klein houden’ van potentiele inci-
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denten. Hierbij zijn woordkeuze maar ook de opstelling en optreden van medewerkers van belang 
(zie ook Tabel 17 voor meer concrete aanbevelingen voor toonzetting en sfeerbeheer). 

 

Bezoekersaantallen zijn soms moeilijk in te schatten, met name bij gratis evenementen. Monitoring 
en real time informatie over bezoekersstromen geeft inzicht in toestroom en drukte op bepaalde 
locaties. Op grond van deze informatie kan besloten worden communicatieve en/of infrastructurele 
maatregelen in te zetten, zoals mededelingen via lichtkranten of het plaatsen van hekken. Simula-
tiemodellen kunnen inzicht geven in voetgangerstromen, maar dit vereist wel accurate en real time 
informatie over voetgangersstromen, en tegelijkertijd ook dat deze informatie snel kan worden toe-
gepast. 

 

4.3 Optimaliseren 

Op grond van de literatuur kan het volgende worden geconcludeerd over een optimale inzet van 
communicatiemiddelen: 

 In algemene zin kan worden gesteld dat communicatie bij “normaal bedrijf” het meest effec-
tief is als de communicatie als helder, consistent en betrouwbaar wordt beoordeeld (door de 
ontvanger). 

 Bij noodsituaties moet de informatievoorziening snel en betrouwbaar zijn, en dient deze een 
uitvoerbaar en nuttig handelingsperspectief bevatten. 

 In beide situaties lijkt te gelden dat de communicatie via zo veel mogelijk kanalen moet gaan, 
om selectiviteit in de ontvangst tegen te gaan. 

 

De praktijk geeft een verdere en meer concrete invulling aan deze algemene richtlijnen (zie ook Tabel 
14). Het communiceren met één mond bleek een belangrijke strategie als het gaat om de inzet van 
communicatie en communicatiemiddelen. Bij de inzet van meerdere communicatiemiddelen is be-
langrijk dat verschillende communicatieboodschappen via verschillende communicatiemiddelen en -
kanalen goed op elkaar aansluiten. Congruentie in communicatie is een voorwaarde voor een optima-
le inzet van verscheidenen communicatiemiddelen. 

 

Een belangrijk thema dat uit de interviews naar voren komt is de rol die eerdere ervaringen en evalu-
aties kan hebben bij evenementen, en heeft daarmee betrekking op het lerend vermogen van organi-
saties voorafgaand, tijdens en na het evenement. Het is hierbij van essentieel belang dat betrokken 
partijen open staan voor eerdere ervaringen en ervaringen van anderen. 

Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evene-
menten verder kan worden verbeterd. Daarnaast is antwoord nodig op vragen over feiten en ver-
antwoordelijkheden. De resultaten van een evaluatie kunnen lokaal, landelijk en zelfs internationaal 
nuttig zijn. 

  

4.4 Theorie versus praktijk 

Wanneer de resultaten van de literatuurverkenning naast die van de interviews worden gezet, vallen 
enerzijds de overeenkomsten en anderzijds de verschillen op. Hoewel het te ver voert om in te gaan 
op alle verschillen en overeenkomsten tussen theorie en praktijk, willen we een aantal opvallende 
hieronder kort aanstippen.  

Van Challenger’s (2010a) typologie van menigten, bijvoorbeeld, komt een aantal aspecten terug in de 
opmerkingen van de experts. Verschillende experts geven aan dat het doel dat een menigte heeft 
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met een bijeenkomst van belang is. Waar Challenger echter de categorieën sport en vermaak op één 
hoop gooit, suggereren zowel de literatuur (bijvoorbeeld Russell, 2004) op het gebied van massapsy-
chologie als verschillende experts dat dit onterecht is, omdat bij veel sportbijeenkomsten het wij-zij 
karakter een belangrijke rol speelt bij het gedrag van toeschouwers, in tegenstelling tot de evene-
menten die in dit onderzoek centraal hebben gestaan. 

Een ander aspect van menigten dat in de interviews terugkomt is de duur; inderdaad wordt de duur – 
een eendaags versus meerdaags evenement – van belang geacht voor onder meer de evaluatie van 
(communicatie)strategieën en het gedrag van publiek. Meerdaagse evenementen maken het moge-
lijk tussentijds te evalueren, wat een steilere leercurve mogelijk maakt dan eendaagse evenementen. 
Ook dient men aan het einde van meerdaagse evenementen rekening te houden met vermoeidheid 
en prikkelbaarheid van bezoekers. Ook de relevantie van de kenmerken “individuele locatie” en 
“starttijd” worden impliciet of expliciet bevestigd. “Niveau van interactie” daarentegen wordt niet 
genoemd.  

Een factor die niet voorkomt in de typologie van Challenger noch elders in de literatuur (voor zover 
we hebben kunnen vaststellen), maar wel genoemd wordt door meerdere experts, is of het evene-
ment gratis is of niet. Dit is volgens hen echter van groot belang voor de inschatting van het aantal 
bezoekers dat gaat komen. 

Berlonghi (1995) onderscheidt een aantal “crowd catalysts”, zoals een gebrek aan parkeerplaatsen, 
afzeggingen, artiestengedrag en het niet meer beschikbaar zijn van kaarten, maar ook alcoholcon-
sumptie, weersomstandigheden, excessief en onnodig optreden van beveiligers en politie, raciale 
spanningen en rivaliteit. Al deze, en andere, kunnen een rol spelen bij het ontstaan van incidenten. 
Hoewel niet alle van Berlonghi (1995) factoren één op één terugkomen in de interviewresultaten, is 
dit voor het merendeel wel degelijk het geval. 

Een opvallend resultaat is dat, in overeenstemming met ontwikkelingen in de massapsychologie, 
vrijwel alle ondervraagden de mening zijn toegedaan dat gedrag van mensen in menigten rationeel 
is, en dat het sturen van mensenmenigten meer een zaak van adviseren zou moeten zijn, waarbij 
mensen zelf wel kunnen beslissen of ze gegeven advies opvolgen, dan van dwang, bijvoorbeeld door 
mensen simpelweg de toegang tot ruimten te ontzeggen. Op basis van deze resultaten is niet te zeg-
gen of dit besef bij mensen uit de praktijk tot stand gekomen is door de ontwikkelingen op theore-
tisch gebied die zich vanaf de jaren ’80 hebben voorgedaan, bijvoorbeeld omdat zij hier in hun diver-
se opleidingen mee zijn geconfronteerd; wellicht ook is dit een “goede werkwijze” die gestoeld is op 
jarenlange ervaring van deze personen en/of hun directe collega’s. 

Zowel in de literatuur als de praktijk is aandacht voor zelfredzaamheid en het faciliteren daarvan. 
Met name in de risico- en crisiscommunicatie zijn onderzoekers bezig met het identificeren van 
boodschapselementen die hieraan zouden kunnen bijdragen, zoals informatie over een handelings-
perspectief in combinatie met het positief beïnvloeden van waargenomen uitvoerbaarheid daarvan 
(Bakker, 2012; Bouwmeester et al., 2012; Gutteling & De Vries, 2012; Kievik & Gutteling, 2011; Kievik 
et al., 2012; Van Leeuwen, 2012). 

Andere relevante literatuur betreft de inzet van sociale media om zelfredzaamheid te faciliteren. In 
onderzoek naar informatievoorziening bij rampen was al geconstateerd dat sociale media een grote 
hoeveelheid relevante informatie beschikbaar kunnen maken aan degenen die zich in het rampge-
bied bevinden (Sutton, 2010; Starbird & Palen, 2010); ander onderzoek toont aan dat sociale media 
het mogelijk kunnen maken dat omwonenden gaan sympathiseren met slachtoffers en daardoor 
hulp gaan bieden (Terpstra et al., 2012). 

Wat betreft de kwaliteit van informatie via media als Twitter wordt soms gewezen op de ‘wisdom of 
crowds’; in principe zijn goede oordelen te verkrijgen door die van een zeer groot aantal gebruikers 
te beschouwen (zie bijvoorbeeld Lorenz, Rauhut, Schweitzer & Helbing, 2011; Dalal, Khodyakov, 
Srinivasan, Straus & Adams, 2011; Hill & Ready-Campbell, 2011). Echter, hierbij wordt uitgegaan van 
zeer grote aantallen bijdragen; het is de vraag in hoeverre een “wisdom of crowds”-effect opgeld 
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doet bij dreigingen en crises wanneer er sprake is van een relatief kleine groep sociale-
mediagebruikers. 

Opmerkelijk is dat veel van de geïnterviewden sceptisch zijn over het nut van sociale media als mid-
del voor beïnvloeding voor bezoekers, in tegenstelling tot de studies die in dit rapport genoemd zijn. 
Eén ervan betwijfelt of sturing via sociale media tijdens het evenement effectief zou kunnen zijn. Op 
evenementen interacteren bezoekers volop met elkaar, zijn ze bezig te bepalen waar ze heen willen 
of hebben ze alle aandacht voor het optreden waar ze voor gekomen zijn; het is zeer de vraag in 
hoeverre informatie via sociale media dit zou kunnen overstemmen. Daar komt nog bij inzet van 
sociale media af moet hangen van het verwachtte publiek; het is minder geschikt voor een ouder 
publiek dan voor jongeren. Verder wordt als bezwaar aangemerkt dat WiFi-netwerken in geval van 
nood snel overbelast kunnen raken of uitvallen. Deze wat minder positieve inzichten met betrekking 
tot sociale media leven sterk in de praktijk, maar zijn in de literatuur ondervertegenwoordigd. 

Tenslotte verschuiven de voorkeuren voor het specifieke sociale netwerk dat men gebruikt voortdu-
rend. Facebook lijkt alweer over zijn top heen, en Twitter wordt volgens één van de geïnterviewde 
experts met name gebruikt door 35+-ers terwijl jongeren veel meer gebruik maken van Whatsapp, 
Ping, et cetera; het is volgens deze expert zeer de vraag hoe dit over enkele jaren ligt. Ondersteuning 
hiervoor in de recente wetenschappelijke literatuur is echter niet gevonden. Wel laat zeer recent 
marktonderzoek (Newcom, 2013) zien dat Facebook en Youtube verreweg de grootste platformen 
zijn, gevolgd door LinkedIn en Twitter. Hoewel de groei van Facebook inderdaad aan het afvlakken is, 
laat dit onderzoek zien dat het anno 2013 nog steeds zeer veel gebruikt door met name 15- tot 20-
jarigen (ruim 80 %), en hetzelfde geldt voor Twitter (ongeveer 50 %)26. Hoewel deze bevindingen op 
het eerste gezicht misschien niet overeenstemmen met de uitspraken van één van de experts, dient 
hierbij rekening te worden gehouden met het feit dat bezoekers van evenementen tot specifieke 
doelgroepen behoren, en niet noodzakelijkerwijs representatief zijn voor de Nederlandse bevolking 
(zoals het geval is in het onderzoek van Newcom, 2013). Ook de omstandigheden waaronder mensen 
verkeren als ze aan een evenement deelnemen kunnen dermate specifiek zijn dat onderzoeksbevin-
dingen met betrekking tot gebruik van sociale media in het algemeen niet of minder van toepassing 
zijn. Al met al lijkt voorzichtigheid wat betreft de inzet van sociale media daarom vooralsnog aan te 
bevelen 

 

4.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Hoewel onderzoek tot doel heeft vragen te beantwoorden, roept het bijna altijd nieuwe vragen op. 
We noemen er hier een aantal. 

 

4.5.1 Effectiviteit van communicatiemiddelen en -strategieën  

In voorgaande hoofdstukken zijn vele aspecten van communicatie die een rol zouden kunnen spelen 
in het beïnvloeden van bezoekers van evenementen de revue gepasseerd. Deze aspecten berusten 
echter voor een groot deel op niet-systematische waarnemingen. Zo is er in veel gevallen sprake van 
achteraf interpreteren van situaties of van een gering aantal observaties van de effecten van ingezet-
te communicatie. Dit is niet alleen het geval bij de praktijkervaringen (dat wil zeggen, de bevindingen 
op basis van de cases in hoofdstuk 2 en de interviews in hoofdstuk 3), maar ook voor een deel van de 
wetenschappelijke literatuur. De sociale identiteitsbenadering van groepsgedrag (Reicher et al., 

                                                           
26

Zie ook http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-twitter-en-facebook-het-meest-
actief-gebruikt en Bijlage 2. 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-twitter-en-facebook-het-meest-actief-gebruikt
http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-twitter-en-facebook-het-meest-actief-gebruikt
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1995; Stott et al., 2012; Van Hiel et al., 2007) bijvoorbeeld, is weliswaar gebaseerd op degelijk expe-
rimenteel onderzoek, maar de ondersteuning voor sociale-identiteitsmodellen bij het verklaren van 
groeps(wan)gedrag is gebaseerd op casuïstiek. Hoewel het uitvoeren van gecontroleerde studies in 
dit geval zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, zal zijn, geldt voor een aantal aspecten van communicatie 
dat de effecten daarvan wel degelijk experimenteel zijn vast te stellen.  

Het toetsen van veronderstelde effecten van communicatie maakt het mogelijk werkingsmechanis-
men boven water te krijgen, op basis waarvan beïnvloedingsstrategieën kunnen worden geoptimali-
seerd of alternatieven kunnen worden ontworpen. Een - hypothetische - bevinding dat het effect van 
een communicatieboodschap via bijvoorbeeld een lichtkrant verloopt via enkele individuen die met 
hun gedrag op hun beurt weer de rest van een menigte beïnvloeden (een herding-effect dus), biedt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid een alternatieve strategie te ontwikkelen die ingrijpt op hetzelfde her-
ding-effect. 

 

4.5.2 Betrouwbaarheid en vertrouwen  

Betrouwbare communicatie heeft alles te maken met een betrouwbare communicator, zeker in om-
standigheden dat de ontvangende partij niet de kennis of vaardigheden heeft om zelf het waarheids-
gehalte van een mededeling vast te stellen (Kenrick, Neuberg & Cialdini, 2005). Daarbij gaat het ech-
ter altijd gaat om het subjectieve oordeel van de ontvanger over deze kenmerken van de communi-
cator. In globale zin zijn belangrijke kenmerken van een betrouwbare communicator onder meer 
diens expertise, eerlijkheid en niet-vooringenomenheid; de Burgemeester van Moerdijk speelde bij-
voorbeeld met zijn geloofwaardigheid toen hij vrijwel direct na het uitbreken van de brand in januari 
2011 meldde dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was en hier in de media openlijk aan werd 
getwijfeld (Onderzoeksraad voor de Veiligheid, 2012). In meer specifieke zin echter is onderzoek naar 
factoren die van invloed zijn op de waargenomen betrouwbaarheid van een communicator een ha-
chelijke zaak, omdat niet alleen de ontvanger een rol speelt, maar ook onder meer diens omgeving 
en de context waarin het vertrouwen een rol speelt (zie bijvoorbeeld Betz, Skowronski & Ostrom, 
1996; Earle, 2010; Earle & Siegrist, 2006; Kramer, 1999; Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006; Mayer, 
Davis & Schoorman, 1995). 

Niettemin kan onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het vertrouwen in een bron in de con-
text van publiekscommunicatie van belang zijn voor het verbeteren van effectiviteit. Ook de rol van 
vertrouwen in verschillende situaties verdient aandacht. Een interessante onderzoeksrichting is bij-
voorbeeld het belang van vertrouwen bij publiekscommunicatie onder “normale” omstandigheden 
enerzijds en in noodsituaties anderzijds; onder normale omstandigheden tijdens evenementen heb-
ben bezoekers voldoende tijd en capaciteit ter beschikking om zelf op zoek te gaan naar informatie 
die voor hen relevant is, en zal een belangrijk criterium om informatie op te selecteren het vertrou-
wen in de bron zijn. Deze situatie verschilt waarschijnlijk zeer sterk van noodsituaties, waar tijd, ca-
paciteit en relevante informatie niet in overvloed aanwezig is. Hoewel theorievorming op het gebied 
van vertrouwen (zie bijvoorbeeld Coleman, 1990; Colquitt et al., 2012; Luhmann, 1980) stelt dat ver-
trouwen vooral van belang is in situaties waarin men grote onzekerheid of risico ervaart, is het ons 
inziens onwaarschijnlijk dat bezoekers in geval van een noodsituatie beschikbare informatie naast 
zich neer zullen leggen als men geen vertrouwen heeft in de bron. In hoeverre deze aanname steek 
houdt, en wat de implicaties daarvan zijn voor de theorievorming op het gebied van vertrouwen, zal 
uit onderzoek moeten blijken. 

 

4.5.3 Organisaties, overheden en sociale media 

De alom aanwezige smartphone in combinatie met Internet en sociale media kan er voor zorgen dat 
bezoekers eerder over informatie beschikken dan de organisatie van een evenement. Wanneer deze 
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informatie echter onjuist is, zullen lokale en regionale overheden en instanties, zoals gemeenten, 
veiligheidsregio’s en hulpverleningsdiensten, hierop willen interveniëren. De vraag die hierbij rijst is 
hoe deze instanties kunnen concurreren met de overvloed aan informatie die bezoekers via hun 
smartphone tot hun beschikking hebben? Een eerste stap in het beantwoorden van deze vraag is 
recentelijk gezet; het onderzoek van Verroen, Gutteling en De Vries (2013) suggereert dat het bieden 
van een handelingsperspectief in crisiscommunicatie de neiging van burgers om naar aanvullende 
informatie (zoals op sociale media) te zoeken reduceert. 

Een andere oplossingsrichting die onderzocht zou kunnen worden is toepassing van sociale media 
door evenementenorganisaties om een relatie aan te gaan met bezoekers. In dit onderzoek zijn so-
ciale media vooral besproken als communicatiemiddel dat men tijdens, en in mindere mate ook kort 
voor een evenement zou kunnen inzetten om met publiek te communiceren. Wellicht kunnen sociale 
media ook worden ingezet om al ruim voor een evenement in contact te treden met potentiële be-
zoekers, en dit contact in stand te houden. Vaak is al sprake van een evenementenwebsite, maar 
organisatoren van jaarlijkse evenementen zouden in aanvulling daarop het hele jaar door een eve-
nementenpagina op bijvoorbeeld Facebook kunnen bijhouden; enerzijds kan dit benut worden om 
informatie te verkrijgen en te verstrekken, maar het zou ook bevorderlijk kunnen zijn voor het ver-
trouwen van bezoekers in de organisatie en daarmee voor de effectiviteit van communicatie. Ook 
gratis evenementen zouden hier baat bij kunnen hebben, omdat het hen beter in staat zou kunnen 
stellen in te schatten hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten en om welk type publiek het daarbij 
gaat. 

 

4.6 Tot slot 

Het is wellicht niet verbazend dat het meest in het oog springende verschil tussen de theorie en de 
praktijk het niveau van praktische toepasbaarheid en detail betreft. Vooral de interviews hebben 
heel veel concrete aanwijzingen opgeleverd over hoe men om kan gaan met alle mogelijke vormen 
van publiekscommunicatie – hoewel dit soms ook in de literatuur wel degelijk het geval was (Plant & 
Scott, 2011). Hoewel er in de loop van de interviews een steeds grotere wordende overlap ontstond 
met wat we uit eerdere interviews al hadden verkregen, is het een niet onbelangrijke vraag hoeveel 
meer concrete kennis er nog in met name de praktijk aanwezig is – is dat wat hier is vastgelegd vrij-
wel de gehele ijsberg of slechts het topje dat boven water uitsteekt? 

Zonder dat we daar concrete aanwijzingen voor hebben, leeft bij ons toch het vermoeden dat het 
laatste het geval is, en dat er in de praktijk nog heel veel meer te leren valt. Het gaat in dit verband 
vaak om kennis die impliciet aanwezig is, en die derhalve met interviews moeilijk te achterhalen is. 
Gezien deze beperking zou een nuttige vervolgstap kunnen zijn om deze kennis middels observaties 
in de praktijk vast te stellen, zodat de lijst met aanbevelingen die het resultaat was van dit onder-
zoeksproject aangevuld kan worden. 

We hopen verder dat dit onderzoek andere onderzoekers in staat zal stellen om dieper op de rol van 
communicatie bij evenementen in te gaan. 
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5. Praktische aanbevelingen 

Wat betreft communicatiestrategie zijn uit wetenschappelijke en grijze literatuur enerzijds, en prak-
tijkervaringen zoals opgetekend naar aanleiding van de interviews anderzijds de volgende aanbeve-
lingen te destilleren. Deze lijst met aanbevelingen, die hieronder in tabelvorm zijn weergegeven, is 
tot stand gekomen na integratie van de conclusies en implicaties in de lichtblauwe boxen in hoofd-
stukken 2 en 3. 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee we onderstaande lijsten met concrete aanbevelingen hebben 
opgesteld, willen we met klem benadrukken dat de aanbevelingen die in dit rapport worden gefor-
muleerd geenszins volledig zijn, en dat de kans aanwezig is dat toekomstig onderzoek laat zien dat de 
inzichten waarop ze zijn gebaseerd zijn onjuist zijn; de toepassing er van komt geheel voor de ver-
antwoordelijkheid van de lezer van dit rapport. Om de lezer in staat te stellen de onderbouwing te 
controleren is bij ieder van de aanbevelingen een verwijzing aangebracht naar de betreffende para-
gra(a)f(en). 
 

5.1 Aanbevelingen met betrekking tot communicatiestrategie 

Wat betreft communicatiestrategie vallen de aanbevelingen uiteen in algemene en specifieke aanbe-
velingen. Algemene aanbevelingen zijn weergegeven in Tabel 21; in Tabel 22 zijn aanbevelingen op-
genomen die gebaseerd zijn op situaties waarin sprake is van bijeenkomsten met een specifiek doel 
of waarbij ook tegenstanders aanwezig zijn (zoals beschreven in paragraaf 2.6.2 over de Vredeseen-
heid en paragraaf 2.6.6 over de gebeurtenissen in Haren). De aanbevelingen met betrekking tot het 
communiceren met één mond in Tabel 23 hebben zowel betrekking op publiekscommunicatie als 
externe communicatie, en Tabel 24 heeft uitsluitend betrekking op externe communicatie. Strikt 
genomen valt deze buiten de focus van dit onderzoek, maar mogelijk zijn ze zeer relevant voor lokale 
en regionale instanties die betrokken zijn bij grote evenementen. 

 
Tabel 21 
Aanbevelingen met betrekking tot publiekscommunicatie 

 Wees congruent in communicatie 
o Het is van belang dat de boodschap(pen) die gecommuniceerd worden via verschillende com-

municatiemiddelen en -kanalen op elkaar aansluit(en). Dubbele boodschappen werken ave-
rechts (zie bijvoorbeeld paragraaf 2.6.6) 

o Streef ernaar om partijen als de politie, de gemeente en de organisatie (maar ook OV-bedrijven, 
pers en ondernemers) zoveel mogelijk dezelfde informatie over te laten brengen, en eventueel 
ook in dezelfde bewoordingen (paragraaf 3.2.1); alle stakeholders dienen tijdig de voor hun re-
levante informatie en duidelijke instructies te krijgen (paragraaf 2.6.6) 

o Het gebruik van standaardteksten (die bijvoorbeeld weergegeven kunnen worden op lichtkran-
ten of omgeroepen kunnen worden op evenementenlocaties) kan hier nuttig zijn (paragraaf 
3.2.2; zie ook Tabel 25) 

o Congruentie is ook van belang voor verbale en non-verbale communicatieboodschappen; hou-
ding van beveiligers en politie dient bijvoorbeeld overeen te komen met het beeld dat men ver-
baal wil overbrengen (paragraaf 3.2.1) 

o Inzet van politiehelikopters en drones kan negatieve consequenties hebben, omdat dit de in-
druk kan wekken dat er wat aan de hand is, wat weer kan conflicteren met de indruk die eve-
nementenmedewerkers willen overbrengen (paragraaf 3.2.1) 

 

 Wees consistent in de signalen die men afgeeft naar het publiek (paragraaf 2.6.2, 2.6.6) 
 

 Geef uiting van een open houding (paragraaf 2.6.6) 
 

 Behandel publiek als volwassenen, door ze te informeren en zelf beslissingen te laten nemen (para-
graaf 3.2.2; zie ook Tabel 25) 
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Tabel 22 
Aanbevelingen met betrekking tot evenementen waarbij sprake is van groeperingen binnen menigten of 
waarbij menigten een specifiek doel hebben (zoals betogingen) 

 Werk doelgroepmatig 
o Richt je op goedwillende burgers maar ook op potentiële probleemveroorzakers (paragraaf 

2.6.3) 
o Voor het aangaan van een dialoog met deelnemers is het aan te bevelen duidelijk herkenbare 

personen zich in de menigte te laten begeven, die actief contact zoeken met deelnemers (para-
graaf 2.6.2) 

o Maak duidelijk dat de aanwezigheid van politie een gemeenschappelijk doel dient. Dit kan 
goodwill en medewerking van het publiek opleveren (paragraaf 2.6.2) 

o Treed zo mogelijk al ruim voor een bijeenkomst in contact met groeperingen om afspraken te 
maken (paragraaf 2.6.2) 

o Aan te bevelen is dat betogers en surveillanten of ordehandhavers elkaar kennen, aangezien dit 
kan leiden tot wederzijds vertrouwen (paragraaf 2.6.2) 

o Benut informatie die voorafgaand aan een bijeenkomst door contact met ordediensten wordt 
verkregen om de verstandhouding met het publiek tijdens de bijeenkomst te verbeteren (para-
graaf 2.6.2) 

o Informeren van sleutelfiguren (stewards, vrijwilligers, horecapersoneel) bij de voorbereiding 
van een evenement kan helpen bij het faciliteren van zelfraadzaamheid (paragraaf 2.3) 

 
Tabel 23 
Aanbevelingen met betrekking tot publiekscommunicatie en externe communicatie 

 Communiceer met één mond 
o Maak duidelijke afspraken met de diverse betrokkenen over eenduidige communicatie (para-

graaf 3.2.1) 
o Dit dient ook van toepassing te zijn wanneer politie van elders hun collega’s die bij evenemen-

ten betrokken zijn raadplegen of andere gemeenten informeren bij de gemeente van de be-
trokken locatie (paragraaf 3.2.1) 

 
Tabel 24 
Aanbevelingen met betrekking externe communicatie 

 Onderhoud relaties met externe partijen 
o Onderhoud relaties met de pers; geef bijvoorbeeld aan dag en nacht bereikbaar te zijn voor de 

pers (paragraaf 3.2.1.). Dit dat kan voorkomen dat “de pers met je aan de haal gaat” in geval 
van incidenten  

o Onderhoud contacten met de horeca; dit is met name van belang bij evenementen waarbij 
plaatselijke horeca zich in of nabij het evenementengebied bevindt; 

 Als de horeca haar sluitingstijden aanpast op het evenement, kunnen bezoekers 
na afloop van een evenement daar nog terecht en kan voorkomen worden dat alle 
bezoekers gelijktijdig richting parkeerplaatsen, trein- of busstations gaan (para-
graaf 3.2.1) 

 Door verruiming van openingstijden kunnen verkleumde bezoekers opwarmen in 
een horecagelegenheid – dit is met name van belang bij aanwezigheid van kin-
deren, die sneller onderkoeld kunnen raken dan volwassenen (paragraaf 3.2.1) 

 Gebeurtenissen als afzegging van optredens op een van deze locaties kunnen ge-
communiceerd worden naar horecapersoneel op andere locaties, om hen in staat 
te stellen publiek te informeren, en om hen in de gelegenheid te stellen zich voor 
te bereiden op toenemende drukte (paragraaf 3.2.1) 

o Onderhoud relaties met OV-bedrijven; zij kunnen belangrijke informatie verstrekken over de 
aanvoer van bezoekers, en publiekscommunicatie kan ook via deze openbaarvervoersbedrijven 
verlopen (paragraaf 3.2.1) 
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5.2 Aanbevelingen met betrekking tot inhoud en boodschap 

Ook in deze paragraaf is onderscheid gemaakt tussen algemeen geldende aanbevelingen met betrek-
king tot inhoud en boodschap (zie Tabel 25) en meer specifieke (Tabel 26). 

 
Tabel 25 
Aanbevelingen met betrekking tot publiekscommunicatie 

 In communicatie-uitingen moet het publiek zo adequaat mogelijk verteld worden wat de realiteit is 
zonder daarbij paniek te veroorzaken; dat vraagt afstemming van de woorden in de boodschap (para-
graaf 3.2.2 ) 

o Zorg bij “normaal bedrijf” voor communicatie die helder, consistent en betrouwbaar wordt be-
oordeeld (door de ontvanger)(paragraaf 2.3) 

o Zorg bij noodsituaties dat de informatievoorziening daarnaast een uitvoerbaar en nuttig hande-
lingsperspectief bevat (paragraaf 2.3) 

o Gebruik waarschuwingsboodschappen als mensen onzeker zijn over het meest adequate ge-
drag (paragraaf 2.3) 

o Zorg dat ook waarschuwingsboodschappen voorzien zijn van een handelingsperspectief; com-
municeer dus ook de oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen (paragraaf 2.3) 

o Waarschuwingsboodschappen kunnen gebruik maken van geavanceerde waarschuwingstech-
nieken voor potentiele gevaren en ongemakken en ‘realtime’ informatie [zoals NL-alert) (para-
graaf 2.3) 

o Gebruik indien mogelijk standaardteksten die van toepassing zijn op een verscheidenheid aan 
verschillende situaties en die bijvoorbeeld weergegeven kunnen worden op lichtkranten; er kan 
ook gebruik worden gemaakt van een vooraf aan stage managers verstrekte CD met ingespro-
ken boodschappen (paragraaf 3.2.2; zie ook Tabel 21) 

o Wees kritisch op de duidelijkheid van tekstuele boodschappen; schakel bijvoorbeeld een expert 
(bijvoorbeeld psycholoog) in om alle standaard teksten te controleren 

o Gebruik zo mogelijk eenvoudige woorden (paragraaf 3.2.2) 
o Hou er rekening mee dat schijnbaar heldere boodschapteksten op een andere manier dan ver-

wacht kunnen worden geïnterpreteerd (paragraaf 3.2.2) 
o Gebruik zo mogelijk universele symbolen, d.w.z. symbolen met een eenduidige betekenis die 

niet alleen voor Nederlanders gelden, maar ook voor andere nationaliteiten (paragraaf 3.2.2) 
o Maak gebruik van kleur bij lichtkrantboodschappen, analoog aan verkeerslichten: een lichtkrant 

met een tekst (klok) in groen geeft weer dat alles in orde is; geel met zwarte letters geeft iets 
van attentiewaarde aan, en een rode achtergrond met witte letters geeft tenslotte een noodsi-
tuatie aan (paragraaf 3.2.2) 

o Pas bij lichtkranten in geval van nood in aanvulling op de tekstuele boodschap eventueel een 
stroboscoop toe om een boodschap te versterken (paragraaf 3.2.2); N.B.: het toepassen van 
een stroboscoop zonder dat daarbij een tekstuele boodschap wordt vertoont veroorzaakt 
hoogstwaarschijnlijk onzekerheid en verwarring 

 

 Behandel publiek als volwassenen, door ze te informeren en zelf beslissingen te laten nemen 
o Toegang tot een locatie is met hekwerken (“afhekking”) te stoppen, maar hekwerken kunnen 

mensen ook hinderen om in geval van nood een locatie te verlaten; ook kan er frictie ontstaan 
wanneer iedereen de toegang tot een gebied wordt ontzegd; de kans hierop wordt groter wan-
neer er alcohol in het spel is; in plaats van hekwerken te gebruiken kan men met lichtkranten 
bezoekers adviseren niet langer naar een volle locatie te gaan; men laat het dan aan de bezoe-
kers over om daar iets mee toe doen (paragraaf 3.2.2) 
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Tabel 26 
Aanbevelingen met betrekking tot publiekscommunicatie bij evenementen waarbij sprake is van een drei-
gend conflict of een geschiedenis van conflicten (zoals de viering van Halloween, de jaarwisseling en de 
gebeurtenissen in Haren; paragrafen 2.6.1, 2.6.3 en 2.6.6) 

 Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s 
van een gebeurtenis (paragraaf 2.6.6) 
 

 Geef op heldere en eenduidige wijze aan dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en 
grenzen er zijn (paragraaf 2.6.6); maak dergelijke regels openbaar bekend (paragraaf 2.6.1) 
 

 Communiceer in een vroegtijdig stadium duidelijk de start- en eindtijden van het evenement (para-
graaf 2.6.1) 
 

 Grijp vergunningverlening voor feesten en vreugdevuren aan om gesprekken met burgers over de 
spelregels aan te gaan (paragraaf 2.6.3) 
 

 Erken in het verleden gemaakte fouten (paragraaf 2.6.6) 

 

5.3 Aanbevelingen met betrekking tot medium en communicatiekanalen 

Tabel 27 
Aanbevelingen met betrekking tot publiekscommunicatie 

 Zorg dat op iedere willekeurige locaties gelegenheid kan worden gecreëerd om te communiceren 
o Denk aan het voorhanden zijn van megafoons, door artiesten op het podium teksten laten 

oplezen, et cetera (paragrafen 2.6.4 en 3.2.3) 
 

 Gebruik voor communicatie zo veel mogelijk kanalen om selectiviteit in de ontvangst tegen te gaan 
(paragraaf 2.3) 

o Flyers, lichtkranten, tekstkarren, matrixborden, omroepsystemen op de evenementenlocatie 
zelf (paragraaf 3.2.3) 

o Traditionele media, zoals persberichten, lokale/regionale kranten en lokale radio- en TV-
stations (paragraaf 3.2.3) 

o Internet en nieuwe media, waaronder evenementenwebsites, apps die speciaal gemaakt zijn 
en verspreid worden ten behoeve van het evenement, SMS-Alerts, en sociale media als Face-
book, waarop een evenementenpagina kan worden aangemaakt, Twitter, et cetera (para-
graaf 3.2.3) 

 

 Maak gebruik van een combinatie van media; sociale media als Facebook, Whatsapp en Ping zijn welis-
waar meer besloten dan het vrij toegankelijke Twitter, maar door de combinatie met andere (traditione-
le) media kan er toch sprake zijn van een grote reikwijdte (paragraaf 3.2.3) 

 

 Maak gebruik van sociale media (en internet) om informatie te verkrijgen waarmee men bezoekers 
van dienst kan zijn (paragraaf 3.2.3) 

 

 Houd wat betreft inzet van sociale media rekening met eigenschappen van het publiek 
o Gebruik van sociale media kan afhangen van bijvoorbeeld de leeftijd maar ook de bezigheden 

van het publiek tijdens een evenement (paragraaf 3.2.3) 
o Ook het gebruikte type sociale media hangt af van de samenstelling van het publiek (para-

graaf 3.2.3) 
 

 Houd er rekening mee dat door smartphones en sociale media/Internet het publiek meer en eerder 
kennis kan hebben dan de organisatie; het is daardoor van belang te communiceren, omdat “er anders 
vóór je wordt gecommuniceerd”  

 

 Houd er rekening mee dat telefonienetwerken en WiFi in geval van nood snel overbelast kunnen ra-
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ken of uitvallen (paragraaf 3.2.3) 
 

 Probeer er wat betreft inzet van lichtkranten voor te zorgen dat iedere lichtkrant hetzelfde maximale 
aantal tekens kan weergeven; zo overal precies hetzelfde kan worden meegedeeld en zijn de bood-
schappen kwalitatief gezien hetzelfde (paragraaf 3.2.3) 

 

 Houd rekening met de nadelen van lichtkranten 
o Lichtkranten, evenals alle andere materieel en techniek, kunnen uitvallen; voorzie ze daarom 

van een accu (paragraaf 3.2.3) 
o Lichtkranten staan op vaste plaatsen opgesteld; als er door het publiek van de route wordt 

afgeweken kan dat betekenen dat lichtkranten hun nut verliezen (paragraaf 3.2.3) 
 

 Bewaak de attentiewaarde (en daarmee de effectiviteit) van lichtkranten; gebruik lichtkranten daarom 
alleen wanneer dat vanuit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk is, en zet ze daarna meteen weer uit 
(of geef alleen de klok weer) (paragraaf 3.2.3)  

 

5.4 Aanbevelingen met betrekking tot toonzetting en sfeerbeheer 

Tabel 28 
Aanbevelingen met betrekking tot Publiekscommunicatie 

 Houd rekening met toonzetting van communicatie; dit is een bestanddeel van “sfeerbeheer” en het 
“klein houden” van potentiële incidenten. Hierbij is zowel woordkeuze in boodschappen als de opstelling 
en het optreden van medewerkers van belang (3.2.4) 

o Laat als medewerker, politieagent, beveiliger, ..., zien dat het leuk is om op het evenement te 
werken, verwelkom bezoekers met een open houding en maak een praatje met ze (paragraaf 
3.2.4) 

o Als medewerkers uit dezelfde regio afkomstig zijn als de bezoekers, bevordert dit het onderlin-
ge contact (paragraaf 3.2.4) 

o In plaats van bij gebruik van hekken bezoekers de toegang te ontzeggen, komt het vriendelijker 
over ze mede te delen dat de locatie tijdelijk vol is en dat er later wel weer ruimte komt (mits 
dit daadwerkelijk verwacht wordt) (paragraaf 3.2.4) 

o Gebruik van het positief of ludiek formuleren van boodschappen verdient aanbeveling (bijvoor-
beeld, “Ook zakkenrollers zijn gek op dit festival” in plaats van “Zakkenrollers actief, let op!”) 
(paragraaf 3.2.4) 

 

 Maak eventueel gebruik van muziek als communicatiemiddel (paragraaf 3.2.4) 
o Rustiger muziek zou kunnen worden ingezet om sfeer te verbeteren (paragraaf 3.2.4) 
o Volume en tempo kunnen worden verlaagd ten teken dat het evenement afgelopen is (para-

graaf 3.2.4) 
 

 Houd rekening met de mogelijk negatieve invloed van artiestengedrag 
o Artiestengedrag kan van invloed zijn op het publiek; mensen kunnen bijvoorbeeld gefrustreerd 

raken wanneer een optreden veel later dan gepland begint (paragraaf 3.2.4) 
o Zorg dat medewerkers in die gevallen rust uitstralen; gestreste beveiligers kunnen een negatie-

ve uitwerking hebben op bezoekers (paragraaf 3.2.4) 
o De ervaring van het publiek met een artiest of act is bepalend voor de mate waarin artiesten-

gedrag wordt geaccepteerd (paragraaf 3.2.4) 

 

5.5 Aanbevelingen met betrekking tot kenmerken van het evenement en 
publiek die van invloed kunnen zijn op communicatie 

De aanbevelingen genoemd in Tabel 29 en Tabel 30 zijn slechts op indirecte wijze relevant voor pu-
bliekscommunicatie; hoewel ze strikt genomen buiten de focus van dit onderzoek vallen, bieden ze 
wel aanwijzingen waar men communicatie-inhoudelijk of in de keuze voor communicatiemiddelen 
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rekening mee zou kunnen of moeten houden. Mogelijk zijn ze dan ook relevant voor de doelgroep 
van dit rapport. 

 
Tabel 29 
Aanbevelingen met betrekking tot het evenemententerrein  

 Houd rekening met de aard, inrichting en ligging van het evenemententerrein 
o Een langgerekt evenemententerrein heeft als gevolg dat het moeilijker is bezoekers te bereiken; 

er zal dan rekening mee moeten worden gehouden dat er meer luidsprekers, over een langere 
afstand worden geplaatst (paragraaf 3.2.4.1) 

o De ligging van het evenemententerrein heeft consequenties voor de calamiteiten waarmee in 
de voorbereiding rekening mee moet worden gehouden (paragraaf 3.2.4.1) 

o Bij evenementen waarbij geen toegang wordt geheven is het onzeker is hoeveel bezoekers ver-
wacht kunnen worden 

o Bezoekersaantallen en toestroom tot betaalde evenementen is makkelijker te reguleren door 
middel van kaartverkoop (paragraaf 3.2.4.1) 

o Kaartverkoop vergemakkelijkt communicatie (vanwege beschikbare post- en emailadressen) 
(paragraaf 3.2.4.1) 

o Meerdaagse evenementen en jaarlijks terugkerende evenementen geven gelegenheid tot tus-
sentijdse evaluaties (paragraaf 3.2.4.1), waardoor het gemakkelijker wordt de toegepaste com-
municatie te evalueren en optimaliseren 

o Houd er rekening mee dat meerdaagse evenementen kunnen leiden tot vermoeidheid onder 
bezoekers, waardoor makkelijker opstootjes en irritaties kunnen ontstaan (paragraaf 3.2.4.1) 

 
Tabel 30 
Aanbevelingen met betrekking tot het publiek  

 Houd rekening met de samenstelling van het publiek (paragraaf 3.2.4.1) 
o Houd er rekening mee dat bij evenementen die zich specifiek op jongeren richten (zoals dance 

feesten) meer sprake kan zijn van “haantjesgedrag” (paragraaf 3.2.4) en consumptie van alcohol 
en drugs (paragraaf 3.2.5), wat andere eisen stelt aan communicatie met dit publiek (zie Tabel 
31) 

o De gemiddelde leeftijd van het publiek heeft verder consequenties voor bereikbaarheid; een 
jong publiek is gemakkelijker te bereiken via moderne, sociale media dan een wat ouder publiek 
(paragraaf 3.2.4.1) 

o In het geval van een ouder publiek is het daarentegen meer van belang een voldoende aantal 
personen, vrijwilligers en beveiligers ter plekke te hebben die informatie kunnen verstrekken, 
alsmede omroepinstallaties (paragraaf 3.2.4.1) 

o Ouderen zijn vaak minder mobiel dan jongeren, waardoor ze in geval van nood minder snel van 
een locatie afgevoerd kunnen worden (paragraaf 3.2.4.1) 

o Wanneer bij een evenement veel kleine kinderen in het publiek verwacht worden, spelen 
weersomstandigheden een belangrijker rol (omdat kinderen sneller onderkoeld raken dan vol-
wassenen); ook zijn kinderen, evenals ouderen, minder mobiel (paragraaf 3.2.4.1) 

o ‘Ervaren’ bezoekers van een evenement vereisen minder sturing. Communicatie is in feite alleen 
noodzakelijk als iets afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken (paragraaf 3.2.4.1); ook is de 
ervaring van het publiek met een artiest of act bepalend voor de mate waarin artiestengedrag 
wordt geaccepteerd (paragraaf 3.2.4; zie Tabel 28) 
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5.6 Aanbevelingen met betrekking tot psychologie van de bezoekers 

Tabel 31 
Aanbevelingen met betrekking tot psychologie van de bezoekers 

 Houd er rekening mee dat mensen in massa’s zich niet irrationeel gedragen, ook in geval van noodsitu-
aties 

o Mensen maken keuzes, die al dan niet welafgewogen of geïnformeerd zijn (paragrafen 2.4 en 
3.2.5; zie ook Tabel 25) 

 

 Houd er rekening mee dat gedrag en houding van medewerkers, beveiligers en politie van invloed is op 
sociale identiteit, groepsnormen en –gedrag (paragraaf 2.4.1, 2.4.3.1) 

o Laat als medewerker, politieagent, beveiliger, ..., zien dat het leuk is om op het evenement te 
werken, verwelkom bezoekers met een open houding en maak een praatje met ze (paragraaf 
3.2.4; zie ook Tabel 28) 

o Werk doelgroepmatig (zie Tabel 21) 
 

 Houd er rekening mee dat wanneer bezoekers onder invloed zijn van alcohol, het moeilijk kan zijn 
mensen ertoe te bewegen om te lopen of ergens anders naartoe gaan 

o De kans op weerwoord wordt dan veel groter 
o Het verdient de aanbeveling politiemensen en medewerkers hierop voor te bereiden, zodat ze 

weten wat hen te wachten staat (paragraaf 3.2.5) 
 

 Onder invloed van alcohol en/of drugs verkerende bezoekers van evenementen reageren anders dan 
nuchtere, doordat ze zich laten leiden door signalen die er voor nuchtere mensen niet toe doen (para-
graaf 2.4.3.1) 

 

 Toon de-escalerend gedrag jegens bezoekers onder invloed van alcohol en/of drugs zijn (paragraaf 
2.4.3.1; zie verder (Ferwerda et al., 2012): 

o Het niet aangaan van de strijd of de discussie  
o Het bewust zijn van het eigen non-verbale gedrag 
o Geduld houden en respectvol en eerlijk blijven in de communicatie 
o Het benoemen van gedrag en niet de persoon 
o “Vroegsignalering” van probleemgroepen en probleemgevallen en deze aanspreken en uit de 

anonimiteit halen 
o Duidelijk zijn als het gaat om regels en grenzen stellen 
o Het niet te lang laten doorlopen van een conflict c.q. kordaat handelen 
o Begrip hebben voor en kennis hebben van de beperkingen van iemand onder invloed 
o Het scannen van de informele leider in de groep en deze aanspreken of verantwoordelijk maken 

voor het gedrag van anderen 
o Het separeren – uit het zicht brengen – van de pleger(s) uit een menigte 
o Het aangaan van de strijd of de discussie 
o Werk doelgroepmatig, richt je op goedwillende burgers maar ook op potentiele probleemver-

oorzakers 

 

5.7 Aanbevelingen met betrekking tot infrastructurele aspecten 

De aanbevelingen die beschreven zijn in Tabel 32 zijn zowel direct als indirect van belang voor com-
municatie; de tabel bevat bijvoorbeeld zowel aanbevelingen met betrekking tot bewegwijzering als 
het inplannen van artiesten als middel om publieksstromen te beïnvloeden, en het gebruik van mid-
delen om drukte op een locatie te monitoren – dit is onlosmakelijk verbonden met communicatie. 
Deze zijn dan ook relevant voor de doelgroep van dit rapport. 
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Tabel 32 
Aanbevelingen met betrekking tot infrastructurele aspecten 

 Communicatie is niet alleen van toepassing op het evenemententerrein, maar ook daarbuiten (para-
graaf 3.2.6); ook wat betreft aan- en afvoer bij het evenemententerrein is communicatie van belang  

o Drukte bij aanvang van een evenement kan verminderd worden door aanvoer te doseren, bij-
voorbeeld door shuttlediensten naar het evenemententerrein, parkeren op afstand, et cetera 
toe te passen en parkeerplaatsen slim te kiezen, et cetera (paragraaf 3.2.6) 

o De afvoer van bezoekers kan gereguleerd worden met behulp van de programmering (paragraaf 
3.2.6) 

 Optredens en muziekstijlen die als te verschillend van de rest van de programmering 
worden ervaren en waarvan het vermoeden bestaat dat dit publiek niet naar het betref-
fende evenement zou zijn gegaan als er geen optredens in deze genres zouden zijn ge-
weest kunnen daarom voor een flinke toename in het aantal bezoekers hebben geleid 
(paragraaf 3.2.6) 

 In verband met drukte kan er voor gekozen worden af te zien van optredens van (Ne-
derlandse) A-artiesten; inplannen van A-artiesten een grote toename van het aantal be-
zoekers, omdat ze voor reguliere optredens vaak een forse toegangsprijs moeten beta-
len (paragraaf 3.2.6) 

 Indien toch gekozen wordt grote namen te laten optreden, is het van belang na te den-
ken over de timing daarvan; als deze niet als laatste maar als een-na-laatste worden ge-
pland, kan de afvoerdrukte worden gespreid (paragraaf 3.2.6) 

 

 Maak gebruik van strategisch geplaatste technische middelen zoals camera’s; dit kan helpen om tijdens 
het evenement te monitoren wanneer het te druk dreigt te worden en communicatie moet worden inge-
zet om toestroom te reguleren (paragraaf 3.2.6) 

 

 Door gebruik te maken van zichtlijnen kan toestroom van bezoekers beïnvloed worden en kunnen 
rustige of lege ruimtes op evenementenlocaties gecreëerd worden (paragraaf 3.2.6) 

o Wanneer in- en uitgangen op evenementen-locaties aan de zijkant achter een podium geplaatst 
zijn, zal niemand daar blijven staan, omdat er vanaf die plaats niets te zien valt (paragraaf 3.2.6) 

o Wanneer dit niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van dichte hekken (“sight killers”) om 
het zicht op een podium vanaf een ongewenste locatie te belemmeren (paragraaf 3.2.6) 

o Gebruik van zichtlijnen kan ervoor zorgen dat alleen een verantwoord aantal mensen een optre-
den kan zien; wanneer dat aantal wordt overschreden doordat er mensen van elders toestro-
men, bevinden die zich dan op een ongunstige plek zonder zicht op een podium (paragraaf 3.2.6) 

o Zichtlijnen kunnen onder meer door plaatsing van bars en luifels, oriëntatie en locatie van podia 
op een terrein en “sight killers” gemanipuleerd worden (paragraaf 3.2.6) 

 

 Houd wat betreft routebeschrijvingen en bewegwijzering het volgende aan: 
o Wees duidelijk en vermijd ambiguïteit (paragraaf 2.5.2) 
o Gebruik accurate en actuele informatie (evt. in meerdere talen, goed hoorbaar voor visueel be-

perkte bezoekers; goed zichtbaar voor auditief beperkte bezoekers) (paragraaf 2.5.2) 
o Gebruik een consistent design in de bewegwijzering (in kleur, lettertypen en gebruikte symbo-

len); (paragraaf 2.5.2) 
o Benoem het eindpunt van een route (bijvoorbeeld door duidelijk en direct taalgebruik “van 

hier… naar daar”) (paragraaf 2.5.2) 
o Benoem acties en bewegingen (bijvoorbeeld “loop richting…” voor rechte paden, maar “volg…” 

voor kronkelende paden) (paragraaf 2.5.2) 
o Gebruik oriëntatie-ondersteunende materialen op belangrijke punten. Bijvoorbeeld, als het voor 

bezoekers onduidelijk is welk kant zij moeten oplopen (bijvoorbeeld “sla rechtsaf”). Afhankelijk 
van de cultuur kan ook gebruik worden gemaakt van noord/zuid aanwijzingen; (paragraaf 2.5.2) 

o Benoem ook de huidige locatie (paragraaf 2.5.2) 
o Geef duidelijke visuele oriëntatiepunten aan (bijvoorbeeld: “loop door naar de kerk”) (paragraaf 

2.5.2) 
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5.8 Aanbevelingen met betrekking tot lerend vermogen 

In Tabel 38 zijn aanbevelingen opgenomen die weliswaar in algemene zin over evalueren en het leren 
van fouten gaan, maar ook zonder meer van toepassing zijn op communicatie en, bovendien, van 
belang zijn voor het optimaliseren van communicatie. Hoewel in eerste instantie dus algemeen van 
aard, voldoen ze aan de scope van dit rapport. 

 
Tabel 33 
Aanbevelingen met betrekking tot lerend vermogen 

 Maak gebruik van de gelegenheid die meerdaagse evenementen bieden om communicatie tussentijds 
te evalueren en te optimaliseren (paragraaf 3.2.7) 
 

 Evalueer zo snel mogelijk na afloop van een evenement – bij voorkeur dezelfde dag nog (paragraaf 
3.2.7) 

 

 Probeer middels evaluatie van incidenten en crises duidelijk te krijgen op welke punten de veiligheid 

van evenementen verder kan worden verbeterd (paragraaf 2.6.5) 
 

 Vermijd de valkuilen van evenementenevaluaties: 
o Lange lijsten van kleine verbeterpunten, die niet geordend zijn of waar geen prioritering in is 

aangebracht (paragraaf 3.2.7) 
o Betrokkenheid en aanwezigheid van een groot aantal personen met ieder potentieel strijdige 

belangen; hierdoor kan veel tijd verloren gaan aan kleine punten, ten koste van belangrijke 
punten (paragraaf 3.2.7) 

o Het risico dat het evenement na afloop weer van de agenda verdwijnt en de aandacht van de 
betrokkenen verschuift richting de komende editie (paragraaf 3.2.7) 

o De routine die de betrokken partijen hebben gekregen kan leiden tot kwalitatief minder goede 
evaluaties (paragraaf 3.2.7) 

 

 Sta open voor en ga op zoek naar de ervaringen van anderen, in het bijzonder bij eenmalige evenemen-
ten, omdat hierbij minder gelegenheid is tussentijds te evalueren (paragraaf 3.2.7) 
 

 Vermijd het ontstaan van een vals gevoel van veiligheid (paragraaf 3.2.7): 
o Door niet teveel te vertrouwen op de gunstige ervaringen van voorgaande jaren (paragraaf 

3.2.7) 
o Door niet teveel te vertrouwen op regels en draaiboeken (paragraaf 3.2.7) 
o Door te waken voor routine in de aanpak van evenementen 
o Bestudeer bijvoorbeeld ieder jaar een nieuw veiligheidsthema of doe table top oefeningen (pa-

ragraaf 2.6.5) 
 

 Leer van gemaakte fouten en leer daarop te anticiperen 
o Zorg dat de organisatie het individuen toestaat fouten te maken (paragraaf 3.2.7) 
o Creëer continuïteit door de vergaarde kennis over te dragen (paragraaf 3.2.7) 
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Bijlage 1; Overzicht zoektermen literatuurverkenning 

 

Onderzoeksvragen voor de literatuurstudie 

De bedoeling van de literatuurstudie is inzicht verkrijgen in de beschikbare kennis in wetenschap en 
praktijk ten aanzien van de communicatie bij crowd control en crowd management. Met het in kaart 
brengen en ordenen van deze kennis verwachten wij handvatten te kunnen bieden waarmee formele 
en informele communicatie als onderdeel van crowd management en crowd control kan worden 
geoptimaliseerd. We richten ons daarbij met name op evenementen met een tijdelijk en incidenteel 
karakter. 

 

Criteria voor de selectie van materialen 

De bronnen die ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn geraadpleegd zijn zowel uit de we-
tenschappelijke literatuur afkomstig, als uit de zogenaamde grijze literatuur (rapportages van niet-
wetenschappelijke instellingen, die dus meestal “de praktijk” vertegenwoordigen). De literatuur die 
gevonden is heeft betrekking op de nationale maar vooral ook internationale context. 

 

Selectie databases 

In de databases Web of Science, PsychINFO en Scopus is systematisch gezocht naar beschikbare lite-
ratuur, dat wil zeggen aan de hand van (combinaties van) relevante zoekwoorden. Web of Science 
(WoS) is een veelgebruikte database, die bestaat uit drie afzonderlijke citatie databases, nl. Science 
Citation Index Expanded (1945-heden, natuurwetenschappen, wiskunde, geneeskunde en technische 
wetenschappen), Social Sciences Citation Index (1956-heden, sociale wetenschappen, psychologie en 
bedrijfskunde) en de Arts & Humanities Citation Index (1975-heden, kunst en humanioria). WoS be-
vat bibliografische gegevens van artikelen uit ongeveer 9.500 wetenschappelijke tijdschriften. Psych-
INFO is een zoekmachine met meer dan 3 miljoen records van peer-reviewed literatuur in de ge-
dragswetenschappen. Scopus is een zoekmachine die een overzicht biedt van wetenschappelijke en 
professionele artikelen binnen alle disciplines, conferentiebijdragen en patenten. De literatuur die in 
dit rapport de revue passeert is daarnaast gevonden dankzij allerlei alternatieve zoektermen, en door 
de referentielijsten van relevante artikelen door te spitten en te zoeken naar literatuur die naar ge-
vonden artikelen verwijst.  

 

Selectiestrategie 

De resultaten van de zoekacties werden gescand op basis van titel en samenvatting om de bruik-
baarheid in te schatten, en de resterende publicaties werden nauwgezet gelezen en verwerkt. Omdat 
niet alle literatuur even relevant is, wordt in de zoekstrategie eerst een selectie gemaakt op basis van 
de titel. Vervolgens wordt het abstract gelezen op relevantie voor de onderzoekvragen. Relevantie 
voor de onderzoekvragen wordt bepaald op grond van relevante zoektermen. Mocht literatuuron-
derzoek alsnog nieuwe zoektermen opleveren, dan is de strategie hierop aangepast.  

Vervolgens werden referentielijsten van relevante artikelen doorzocht, alsook relevante handboeken 
(zoals, Bell et al., 2001; Gifford, 2007). Ook is door middel van een citatie-analyse gezocht naar recen-
te literatuur die naar de gevonden artikelen verwijzen. 

Omdat we ook relevante grijze literatuur niet willen missen is in tweede instantie een extra litera-
tuuronderzoek verricht met Google Scholar, en is gezocht op/naar relevante websites (zoals Respons 
(www.Respons.nl), Bureau Beke, Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV), Crisis Onder-

http://www.respons.nl/
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zoeksTeam (COT), WODC, Mojo, Crowd Care,CrowdSafe.com, CrowdDynamics.com, Crowd Control, 
Kenniscentrum Evenementenveiligheid, de Politieacademie en Crisisbeheersing Nederland (crisisbe-
heersingnederland.nl). Gedurende het zoek- en schrijfproces is ook steeds gecontroleerd of er nog 
weer nieuwe artikelen zijn gepubliceerd. 

 

Relevante zoektermen 

De volgende zoektermen worden relevant geacht voor de onderzoeksvraag en vormen de input voor 
de zoek- en selectiestrategie. Hoe deze concepten samenhangen met andere termen die tijdens het 
zoekproces gebruikt zijn, is te zien in onderstaande tabel. 
 

Concepts Related terms Smaller terms Broader terms 

Events  Typology 
Taxonomy 
Event management 

 

Crowds  Crowd behavio(u)r 
Crowd management 
Crowd control 
Pedestrian 
Wayfinding 
Riot control 

Mass 
 

Communication  Mass communication 
Social media 
Information 
Risk communication 
Crisis communication 

 

Gebaseerd op deze zoekwoorden is eerst breed gezocht op de combinatie van concepten, daarna 
meer specifiek.  
 

 Date Database Search action + search technique (and/or/truncatie/phrase searching) hits 

 18/2 Scopus Events w/15 typology 187 
 18/2 Scopus Crowd w/15 events 402 
  PsychINFO Crowd AND events 132 
 18/2 Scopus Crowd management w/15 events 68 
  PsychINFO Crowd management AND events 5 
 18/2 Scopus Crowd control w/15 events 49 
 18/2 Scopus Pedestrian w/15 events 215 
  PsychINFO Pedestrian AND events 70 
 18/2 Scopus Wayfinding w/15 events 24 
  PsychINFO Wayfinding AND events 13 
 18/2 Scopus Crowd w/15 communication 152 
  PsychINFO Crowd AND communication 121 
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 Date Database Search action + search technique (and/or/truncatie/phrase searching) hits 

1 25/1 Scopus Events w/15 typology 186 
  Scopus Events w/15 typology OR Events w/15 taxonomy 500 
  WoS Events w/15 typology OR Events w/15 taxonomy 379 
  Scopus Events w/15 typology OR Events w/15 taxonomy AND crowd 4 
  PsychINFO Events AND taxonomy AND crowd 1 
  Scopus (TITLE-ABS-KEY(events W/15 typology) OR TITLE-ABS-KEY(events 

W/15 taxonomy) AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-
TO(SUBJAREA, "PSYC") 

133 
(1) 

  WoS Topic=(Events near/15 typology) OR Topic=(Events near/15 taxonomy)  
Refined by: Research Areas=( PSYCHOLOGY OR SOCIAL SCIENCES 
OTHER TOPICS OR COMMUNICATION 

100 
(0) 

  Scopus (TITLE-ABS-KEY(crowd) AND TITLE-ABS-KEY(communication) AND 
(LIMIT-TO(SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO(SUBJAREA, "PSYC") OR 
LIMIT-TO(SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO(SUBJAREA, "PSYC") 

84 (2) 

 

 Date Database Search action + search technique (and/or/truncatie/phrase searching) hits 

1 1/2 Scopus Crowd behavior / risk communication 
Or C B / crisis communication  

1 (0) 

  PsychINFO Crowd AND risk communication  1 
 1/2 Scopus  Crowd management / risk communication  

Or C M / crisis communication 
0 

 1/2 Scopus Crowd control / risk communication 
Or C C / crisis communication 

0 

 

 Date Database Search action + search technique (and/or/truncatie/phrase searching) hits 

1 1/2 Scopus Crowd behavior / risk communication 
Or C B / crisis communication  

1 (0) 

 1/2 Scopus  Crowd management / risk communication  
Or C M / crisis communication 

0 

 1/2 Scopus Crowd control / risk communication 
Or C C / crisis communication 

0 
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Bijlage 2; Overzicht Sociale Media 

 

In onderstaand overzicht (Tabel 34) is te zien dat sociale netwerken en sociale media platforms zijn 
uitgegroeid tot miljoenen leden in Nederland en wereldwijd. Deze groei is niet alleen toe te schrijven 
aan jongeren. Sociale media tellen miljoenen leden onder alle generaties. Volgens Kaplan en Haen-
lein (2010) is het succes te verklaren door de tweede fase in de ontwikkeling van internet, Web 2.0. 
Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat tegenwoordig iedereen informatie kan toevoegen aan internet 
(bijvoorbeeld via sociale netwerksites –SNS- of videosites zoals Youtube. Het proces van delen en 
produceren van content wordt door Kaplan en Haenlein (2010) ‘User Generated Content’ genoemd. 
Sociale media verwijst volgens hen naar een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de 
technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content (Kaplan & Haen-
lein, 2010). Sociale media zijn volgens hen te classificeren op basis van de (1) sociale aanwezigheid en 
(2) eigen presentatie (zie Tabel 34). ‘Sociale aanwezigheid’ (‘social presence’) verwijst naar de mate 
van de sociale invloed die ‘volgers’ op elkaar hebben. Doel van elk communicatieproces is duidelijk-
heid creëren en onzekerheid minimaliseren (Trevino, Lengel & Daft, 1987). Hoe rijker de informatie is 
des te gemakkelijker is het om de informatie te begrijpen. De effectiviteit van communicatie wordt 
bepaald door het niveau van contact en de kwaliteit van de informatie (Kaplan & Haenlein, 2010). De 
‘eigen presentatie’ (‘self presentation’/’self disclosure’) heeft te maken met de mate van controle op 
het beeld dat anderen van de communicatiepartner hebben. 

 
Tabel 34 
Classificatie van Sociale Media (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 62) 

  Sociale aanwezigheid / mediarijkheid 

  Laag Middelmatig Hoog 

Eigen presentatie 

Hoog Blogs Sociale netwerksites 
(bijvoorbeeld Face-
book) 

Virtuele sociale werelden 
(bijvoorbeeld Second Life) 

Laag Collaboratieve pro-
jecten (bijvoorbeeld 
Wikipedia) 

Content communi-
ties (bijvoorbeeld 
Youtube) 

Virtuele spelomgevingen 
(bijvoorbeeld World of 
Warcraft) 

We zien in de bovenstaande tabel dat er 6 categorieën binnen sociale media te onderscheiden zijn, 
namelijk; 

1. blogs (bijvoorbeeld Twitter) 

2. collaborative projects (bijvoorbeeld Wikipedia) 

3. social networking sites (bijvoorbeeld Facebook) 

4. content communities (bijvoorbeeld Youtube) 

5. virtual social worlds 

6. virtual game worlds (bijvoorbeeld World of Warcraft) 

 

Tabel 35 geeft een overzicht van de functie en het gebruik van verschillende sociale media; zie Tabel 
36 voor gegevens omtrent smartphones. 
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Tabel 35 
Functie en gebruik van social media

27
  

Medium Functie Nederland 2012 Nederland 2013
28

 Wereldwijd 
Twitter Microblog van 140 

tekens per keer. Snelle 
verspreider van nieuws. 

1,05 miljoen geregi-
streerde accounts 
(april), 418.621 actieve 
gebruikers (feb), 4,1 
miljoen unieke bezoe-
kers (maart) 

3,3 miljoen gebrui-
kers, waarvan 1,6 
miljoen dagelijks 

607 miljoen geregistreerde 
accounts (juni), 140 actieve 
gebruikers (juni) 

Facebook Social media netwerk, 
met steeds meer web-
sitefunctionaliteit en 
campagnemogelijkhe-
den. 

6,6 miljoen geregi-
streerde gebruikers 
(juni), 8,6 miljoen unie-
ke bezoekers (januari) 

7,9 miljoen gebrui-
kers, waarvan 5 
miljoen dagelijks 

901 miljoen geregistreerde 
gebruikers (maart), 701,3 
miljoen unieke bezoekers 
(maart) 

Hyves Social media & content 
netwerk (teruglopende 
bezoekersaantallen). 

9,7 miljoen geregi-
streerde gebruikers 
(januari), 5,2 miljoen 
unieke bezoekers 
(maart) 

1,2 miljoen gebrui-
kers, waarvan 0,3 
miljoen dagelijks 

n.v.t. 

LinkedIn Social media netwerk 
voor B2B, met vele 
LinkedIn-
discussiegroepen. 

3,4 miljoen geregi-
streerde gebruikers 
(juni), 3,6 miljoen unie-
ke bezoekers (maart) 

3,9 miljoen gebrui-
kers, waarvan 0,4 
miljoen dagelijks 

150 miljoen geregistreerde 
gebruikers (feb), 85,7 
miljoen bezoekers 

YouTube YouTube is naast Goog-
le.com een van de 
grootste zoekmachines 
ter wereld. 

7,5 miljoen unieke 
bezoekers (op vaste 
pc/laptop, januari) 

7,1 miljoen gebrui-
kers, waarvan 0,9 
miljoen dagelijks 

800 miljoen unieke bezoe-
kers 
4 miljard bekeken video’s 
per dag 

Google+ Social media netwerk, 
met Google-
toepassingen (YouTube-
’Hangout’, Gmail, ...). 

654.874 geregistreerde 
gebruikers (januari) 

2,0 miljoen gebrui-
kers, waarvan 0,5 
miljoen dagelijks 

100 miljoen geregistreerde 
gebruikers, 61 miljoen 
unieke bezoekers (ca. 3-5 
min per bezoek)(maart) 

Pinterest Online prikbord (scratch 
book). Groei vlakt af in 
USA maart), niet in NL.  

120.000 unieke bezoe-
kers PER WEEK (april) 

530.000 gebruikers, 
waarvan 56.000 
dagelijks 

17,8 miljoen unieke bezoe-
kers (USA, maart) 

Instagram Fotografienetwerk, incl. 
filters (Oorspronkelijk 
app voor iPhone; Na 
lancering in maart van 
Android-versie ontstond 
er een grote aanwas 
van accounts ). 

– 720.000 gebruikers, 
waarvan 120.000 
dagelijks 

50 miljoen geregistreerde 
accounts (mei) 
6,4 miljoen unieke gebrui-
kers 

Path ‘Intiem’ social media 
netwerk, max. 150 
vrienden, incl. fotogra-
fiefilters. 

–  2 miljoen geregistreerde 
gebruikers (februari) 

Foursquare Location based service, 
incl. Explorer (ontdek 
restaurants, et cetera in 
de buurt). 

– 240.000 gebruikers, 
waarvan 52.000 
dagelijks 

20 miljoen geregistreerde 
gebruikers (april) 

Flickr Fotografienetwerk. –  51 miljoen geregistreerde 
gebruikers, 4,5 miljoen 
fotouploads p/d (2011) 

Tumblr Blogs bieden content 
die de doelgroep inte-
resseert, Tumblr is 
grootste blogservice 

592.000 unieke bezoe-
kers (maart) 

 45 miljoen unieke bezoe-
kers (maart), Tumblr heeft 
59 miljoen blogs (juni) 

                                                           
27

 http://www.marketingmonday.nl/social-media-facts-figures/, juni 2012 

28
 Bron: Newcom (2013) 

http://www.marketingmonday.nl/social-media-facts-figures/
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Tabel 36 
Functie en gebruik van smartphones, tablets en apps

29
 

Medium Functie Nederland Wereldwijd 

Smartphones De groei van sociale media is 
mede te danken aan de gemak-
kelijke toegankelijkheid van 
social media overal en altijd via 
mobiele apparatuur (smartpho-
nes en tablets). 

45% van de internetgebruikers 
heeft een smartphone. Dit zijn 
5,5 miljoen smartphones. 

5 miljard telefoons, bijna 2 
miljard is een smartphone. 

Tablets – 8 tot 12% van Nederlandse 
populatie bezit een tablet 
(januari), er zijn 1,7 miljoen 
gebruikers (dec 2011). Een 
tablet wordt gemiddeld door 
2,3 personen gebruikt (dec. 
2011). 

75 miljoen tablets zijn er 
verkocht sinds 2010 (janua-
ri). 

Apps Mobiele toepassingen die func-
tionaliteit of “fun” biedt aan de 
gebruiker. Een app is een aanvul-
ling op een dienst/product of is 
zelf het product of de dienst. 

Gemiddeld worden 15 apps per 
smartphone gedownload en 22 
per tablet (december 2011) 

Apple: 593.311 (maart), 
Android: 407.140 (maart), 
WP7: 71.246 (maart), 
Blackberry: 60.000 (feb), 
Totaal (4 soorten): 
1.131.697 

 

 
  

                                                           
29

 http://www.marketingmonday.nl/social-media-facts-figures/, juni 2012 

http://www.marketingmonday.nl/social-media-facts-figures/
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Bijlage 3; Opzet expertinterviews, selectie deelnemers, topiclist 

 

Deelnemers 

De beoogde deelnemers betreffen personen die uit hoofde van hun functie beschikken over (prakti-
sche) ervaring met crowd management en crowd control op grote evenementen, zoals (commerci-
ele) organisatoren van evenementen, en evenementverantwoordelijken bij lokale overheden.  

De interviews hebben een tweeledig doel. Enerzijds zal middels deze interviews worden geprobeerd 
de bevindingen uit de literatuurverkenning te verifiëren en waar nodig aan te vullen. Anderzijds zul-
len de experts ieder gevraagd worden uitgebreid in te gaan op een of enkele cases waar zij in het 
verleden intensief mee te maken hebben gehad. Aan de hand van de typologie van Challenger et al. 
(2010a) zal een aantal mogelijk interessante evenementen worden geselecteerd uit de Respons Top 
100 van Nederlandse evenementen (www.Respons.nl). Op basis van deze selectie worden mogelijk 
te interviewen partijen bepaald. 

Respons publiceert jaarlijks Top 100 Evenementen Monitor; om in aanmerking te komen moet het 
evenement in Nederland plaatsvinden, openbaar toegankelijk (publieksevenement) en periodiek 
terugkerend zijn (jaarlijks of eens per twee jaar); daarnaast moet het minstens één keer eerder heb-
ben plaatsgevonden, en moet het in een aaneengesloten periode plaatsvinden. 

Bij de positie van een evenement op de Top 100 Ranglijst wordt niet alleen gekeken naar het aantal 
bezoekers, maar ook mediabereik en het aantal vrienden of volgers op sociale media. In Bijlage 4 is 
zowel de voor mediabereik en sociale media gecorrigeerde lijst te vinden. 

In Tabel 37 staat aan de rechterzijde Challengers typologie van menigten (Challenger et al., 2010a). 
Aan deze typologie zijn drie relevante parameters toegevoegd, nl. ‘omvang van de gemeente’, ‘ver-
loop van het evenement’ en organisatie evenement (overheidsgeorganiseerd versus privaat). Voor 
ieder van de typologieaspecten staat in de kolom “relevantie” aangegeven welk daarvan mogelijk 
relevant zijn voor het huidige onderzoek.  

Aan de bovenzijde staat een aantal evenementen weergegeven; dit zijn de casussen waaraan in het 
rapport zal worden ingegaan en die aan de geïnterviewden zullen worden voorgelegd. Het betreffen 
ofwel evenementen die in de top van de Respons ranglijst staan, ofwel evenementen die een bijzon-
der karakter hebben. Het Zwarte Cross Festival te Lichtenvoorde is opgenomen vanwege de uiterst 
goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagsefeesten van Nijmegen is met 
ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens 
Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toege-
voegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange 
duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; 
www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, 
Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het 
kopen van kaarten en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke 
onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering in Amsterdam is een groot 
evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities 
(bijvoorbeeld 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van 
dit onderzoek relevante typologieaspecten. 

 

Procedure 

De interviewfase bestond uit twee sessies. Deze methode laat zich kenmerken als een Delphi metho-
de (Dalkey & Helmer, 1963; Okoli & Pawlowski, 2004; Rowe & Wright, 1999), waarin experts in ver-
schillende fasen werden geconsulteerd. In de eerste fase zal met aangezochte experts mondelinge 
vraaggesprekken worden afgelegd; in de tweede fase zullen de inzichten tussen de experts worden 

http://www.respons.nl/
http://www.appelpop.nl/
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uitgewisseld door de samengevatte bevindingen uit de eerste fase aan dezelfde experts ter reflectie 
voor te leggen (schriftelijk). 

Tabel 37 
Challengers typologie van menigten (Challenger et al., 2010a), gekoppeld aan evenementen en 
organisaties 

 Casussen 
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1. Doel a. Sport, vermaak ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
b. Reizen       
c. Religieus of politiek       
d. Spontaan       
e. Gevarieerd       

2. Duur a. Doorlopend ■  ■ ■   
b. Korte duur       
c. Middellange duur ■      
d. Lange duur ■ ■ ■ ■ ■  
e. Langere duur ■ ■   ■ ■ 

3. Starttijd a. Vast ■ ■     
b. Variabel ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

4. Individuele locatie a. Vaste zitplaats       
b. Vrij ■  ■ ■ ■ ■ 
c. Doorstroom        
d. Open ■ ■ ■ ■   

5. Sfeer / Conflict / 
Voorgeschiedenis 

a. Hoog niveau conflictueuze geschiedenis        
b. Laag niveau van conflict ■      
c. Non-existent  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

6. Niveau van identifica-
tie 

a. Laag       
b. Hoog ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

7. Niveau van interactie a. Laag        
b. Middelmatig ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
c. Hoog        

8. Heterogeniteit a. Laag       
b. Middelmatig ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
c. Hoog  ■ ■ ■ ■   

9. Omvang van eenhe-
den 

a. Klein ■ ■ ■ ■   
b. Gemengd ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
c. Familiegroepen ■   ■   

10. Bagage a. Niet aanwezig ■ ■ ■ ■   

b. Middelmatig  ■    ■ ■ 

c. Veel        

11. Omvang van de 
gemeente 

a. Klein     ■ ■ 

b. Middelmatig  ■ ■    

c. Groot    ■   

12. Verloop van het 
evenement 

a. Goed verloop  ■ ■ ■ ■ ■ 

b. Bijna niet goed gegaan       

c. Uit de hand gelopen    ■   

 

Tijdens de interviews zijn, met toestemming van de geïnterviewden, geluidsopnames gemaakt; deze 
zijn zo snel mogelijk na afname van het interview (doch uiterlijk binnen enkele dagen na afname) 
uitgewerkt. In de eerste fase werden individuele vraaggesprekken gehouden met de experts. In de 
tweede fase werden de antwoorden van de geïnterviewden samengevat en de resulterende uitwer-
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king is aan de aangezochte experts voorgelegd; hen is verzocht aan te geven in hoeverre zij het eens 
zijn met de samengevatte antwoorden en zo nodig aanvullingen te geven. Op basis van deze reacties 
werden de resultaten van de interviews in de eerste ronde worden genuanceerd. 

 

Interviews 

De vragen in de interviews zijn gedeeltelijke gestructureerd en gedeeltelijk open en gaan in op speci-
fieke bevindingen uit de literatuurverkenning. Om de interviewers te helpen werd een interview-
schema en topic-lijst ontwikkeld waarin categorieën van antwoorden worden gedefinieerd. Deze 
categorieën vormen een hulpmiddel bij het maken van aantekeningen en de analyse van de ant-
woorden (zie Tabel 38). 

Aan het begin van het interview werden enkele openingsvragen gesteld om het interview op gang te 
brengen. De experts werd gevraagd vrijelijk te praten over hun hun rol bij evenementen en hun posi-
tieve en negatieve ervaringen daarbij. Vervolgens werd ingegaan op hun ervaringen voorafgaand aan 
een (of meer) specifieke evenement(en) uit Tabel 37 en hun betrokkenheid bij de organisatie van het 
evenement. Vervolgens wordt ingegaan op hun ervaringen tijdens dit evenement. Daarna gingen we 
in op hun ervaringen na het evenement. Bij ieder van deze onderdelen werd specifiek ingegaan op de 
rol van communicatie bij crowd control en crowd management. Tot slot werd gevraagd naar hun 
ervaringen als bezoeker van een evenement waarbij zij niet uit hoofde van hun functie aanwezig 
waren. Tijdens de interviews kregen de experts de gelegenheid openlijk te praten over hun ervarin-
gen. Wel werd gebruik gemaakt van een topic-lijst met onderwerpen als richtlijn voor de interviews 
(zie Tabel 38). 

 
Tabel 38 
Topic-lijst met onderwerpen die gebruikt werden tijdens de interviews 

Vragen Categorie 
Openingsvragen  
Bij welke evenementen is geïnterviewde betrokken?  
Uitgaande van typologie, hoe zou geïnterviewde 
evenement(en) beschrijven? Typologie erbij pakken! 

 Doel van het evenement 

 Duur van het evenement 

 Starttijd (vast, variabel) 

 Zit- en staplaatsen (vast of flexibel) 

 Sfeer (conflictueus, gespannen, prettig) 

 Type groep & groepsgedrag: aanwezigheid van wij-zij groepen 
op het evenement, heterogeniteit, omvang van de eenheden, 
interactie tussen actoren 

 Bagage 
Positieve ervaringen? Negatieve ervaringen? 
Hangen deze ervaringen samen met het type eve-
nement? 
Welke rol speelde communicatie bij het optreden 
van deze positieve danwel negatieve gebeurtenis? 

 Typologie evenement 

 Operationele omstandigheden (parkeerplaatsen, niet op ko-
men dagen van artiesten, afzeggingen, beschikbaarheid kaar-
ten) 

 Activiteiten tijdens het evenement (special effects, muziek, 
harde geluiden, gedrag van artiesten) 

 Gedrag bezoekers (toestroom bystanders, alcoholconsumptie, 
gooien objecten, aanwezigheid onruststokers) 

 Gedrag operationele begeleiders (optreden politie, woorden-
wisselingen, machtsmisbruik) 

 Externe factoren (weersomstandigheden, rampen) 
Voorafgaand aan het evenement (crowd manage-
ment) 

 

Wat is de rol van geïnterviewde bij de gebeurtenis-
sen voorafgaand aan het evenement? Heeft geïnter-
viewde te maken met crowd management? 

 

Communicatie met verschillende stakeholders voor-
afgaand aan het evenement? Met wie? Hoe ging 

 Organisatie, Bezoekers, Sprekers/artiesten, Operationele 
begeleiders, Gemeente, politie, et cetera 
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dat? Informeel of formeel? Hoe contact ge-
zocht/gekregen? 

 Informele communicatie 

 Formele communicatie 

 Inhoud 

 Timing 

 Kanaalkeuze (telefoon, computer, face-to-face) 

 Vorm (impliciet/expliciet) 
Is er sprake van beschreven communicatieplanning 
als onderdeel van crowd management? Hoe? 

 Communicatie stakeholders 

 Communicatie bij kritische incidenten 

 Voorbereiden personeel op kritische incidenten 
Welke middelen worden ingezet bij crowd manage-
ment, is dat gepland en beschreven? 

 Informele communicatie 

 Formele communicatie 

 Inhoud 

 Timing 

 Kanaalkeuze (telefoon, computer, face-to-face) 

 Vorm (impliciet/expliciet) 
Betrokken bij planning fysieke layout van het eve-
nement en de begeleiding van voetgangersstromen? 

  

Tijdens aan het evenement (crowd management)  
Wat is de rol van geïnterviewde bij de gebeurtenis-
sen tijdens het evenement? Heeft geïnterviewde te 
maken met crowd control? 

 

Welke middelen worden ingezet bij crowd control, is 
dat gepland en beschreven? 

 Informele communicatie 

 Formele communicatie 

 Inhoud 

 Timing 

 Kanaalkeuze (telefoon, computer, face-to-face) 

 Vorm (impliciet/expliciet) 

 Accurate/actuele informatie 

 Regels/verboden & consequenties van overtredingen 

 Waarschuwingen & realtime informatie (NL-Alert) 

 Communicatie over oplossingen bij kritieke incidenten 

 Lay/plattegronden 

 Speciale dienstverlening 
In hoeverre is de inzet van deze middelen effectief? 
Wordt daarmee het beoogde doel bereikt? 

 Tijdig informeren 

 Zelfredzaamheid vergroten 

 Gedrag bevorderen 
Na het evenement (crowd management)  
Wat leert de praktijk van hun ervaringen, hoe gaan 
ze daarmee om? 

 Evaluatie 

 Documentatie 

 Aanknopingspunten voor volgende evenementen 

 Contacten met stakeholders 
Overig  
Wat is de specifieke rol van sociale media, internet, 
mobiele telefonie? In hoeverre effectief om te 
communiceren met de massa, voorafgaand tijdens 
en na het evenement? 

 

In hoeverre spelen juridisch aspecten een rol, en 
hebben zij betrekking massacommunicatie bij grote 
evenementen? 

 

Zelf wel eens als bezoeker naar evenementen? Wat 
zijn uw ervaringen als bezoeker? 
Positieve ervaringen? Negatieve ervaringen? 
Hangen deze ervaringen samen met het type eve-
nement? 
Welke rol speelde communicatie bij het optreden 
van deze positieve danwel negatieve gebeurtenis? 

 

Overige suggesties?  
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Verwerking van de resultaten 

Uit het literatuuronderzoek (Hoofdstuk 2) zijn een aantal thema’s gedestilleerd die als basis dienden 
voor de interpretatie van uitgeschreven expertinterviews. Deze thema’s zijn terug te vinden in Tabel 
3. Daarnaast bleek na analyse dat de interviews een aantal nieuwe (sub-)thema’s hebben opgele-
verd. Ook deze zijn terug te vinden in Tabel 39. 

 
Tabel 39 
Belangrijkste thema’s uit het literatuuronderzoek aangevuld met additionele thema’s uit de expertinter-
views 

Thema’s uit de literatuur Additionele thema’s uit de interviews 

1. Definitie crowd management en crowd control  

2. Grote evenementen en communicatie  

 Communicatiestrategie  

  Communiceren met één mond  

  Congruentie in communicatie   

  Communicatie met stakeholders (pers, on-
dernemers, OV bedrijven) 

 Inhoud en boodschap  Interpretatie 

Faciliteren zelfredzaamheid, handelingsperspectief  

 Medium & communicatiekanalen  

Traditionele media versus nieuwe media  Lichtkranten en matrixborden 

Veelbelovende nieuwe communicatiekanalen en tech-
nieken 

 Muziek 

Krachten en beperkingen nieuwe media  Afhankelijkheid van materieel en techniek 

  

 Toonzetting en communicatiestijl  Sfeerbeheer 

3. Kenmerken van evenementen en publiek  

Duur en frequentie  

Locatie  

Samenstelling van het publiek  Gratis versus betaald 

4. Psychologie van de massa  Verveling 

5. Infrastructureel  

Monitoren van bezoekersaantallen  

Layout & omgevingsfactoren  Programmering 

Zichtlijnen  

Bewegwijzering  

 6. Lerend vermogen 

  Evaluaties 

  Delen van kennis en ervaring 

  Vals gevoel van veiligheid 

  Buiten de lijnen kleuren 
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Bijlage 4; Top 100 van Nederlandse evenementen (Respons.nl) 

 
Top 100 van Nederlandse evenementen; score gebaseerd aantal bezoekers, mediabereik en aantal volgers op sociale 
media (Bron: TOP 100 Evenementen Monitor 2012, Respons) 

 Evenement Plaats Aantal 
bezoekers 

1 Vierdaagse Nijmegen Nijmegen 2.610.000 
2 Tilburgse Kermis Tilburg 1.000.000 
3 ABN AMRO Marathon Rotterdam Rotterdam 925.000 
4 Zomercarnaval Rotterdam 750.000 
5 Uitmarkt Amsterdam Amsterdam 450.000 
6 Bavaria City Racing Rotterdam 600.000 
7 Amstel Gold Race Maastricht 400.000 
8 ENECO Tour Amersfoort 350.000 
9 Eindhoven Winterstad Eindhoven 650.000 
10 International Film Festival Rotterdam (IFFR) Rotterdam 340.000 
11 Serious Request/Glazen Huis  Eindhoven 250.000 
12 Amsterdam Gay Pride  Amsterdam 380.000 
13 Parkpop Den Haag 275.000 
14 Bloemencorso van de Bollenstreek Noordwijk 1.000.000 
15 Radio 538 Koninginnedag Museumplein  Amsterdam 300.000 
16 Kermis Best Best 420.000 
17 International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA)  Amsterdam 200.000 
18 Varend Corso Westland  Den Haag 350.000 
19 AutoRAI  Amsterdam 270.348 
20 Pinkpop Landgraaf 192.740 
21 Wereldhavendagen Rotterdam Rotterdam 400.000 
22 Kermis Weert Weert 975.000 
23 Amsterdam Marathon Amsterdam 250.000 
24 A Campingflight to Lowlands Paradise Biddinghuizen 165.000 
25 Vlaggetjesdag Scheveningen Den Haag  250.000 
26 Nederlands Film Festival Utrecht 152.000 
27 Flower Parade Rijnsburg 350.000 
28 ARTZUID internationale sculptuurroute Amsterdam Amsterdam 35.000 
29 Dam tot Damloop Zaandam 200.000 
30 Dunya Festival Rotterdam 200.000 
31 Lakenfeesten Leiden 500.000 
32 Toppers in Concert Amsterdam Zuidoost 201.000 
33 Breda Jazz Festival Breda 300.000 
34 Zwarte Cross Festival Lievelde 152.500 
35 Park Hilaria Eindhoven  550.000 
36 De Huishoudbeurs Amsterdam  226.614 
37 Roosendaalse Kermis Roosendaal 187.500 
38 Jaarmarkt Alphen aan den Rijn Alphen Aan Den Rijn 200.000 
39 ABN AMRO CPC Loop Den Haag Den Haag  175.000 
40 Dutch TT Assen Assen 131.000 
41 Dutch Design Week  Eindhoven 180.000 
42 Jaarbeurs Utrecht Marathon Utrecht 150.000 
43 Scheveningen International Sandsculpture Festival Den Haag  350.000 
44 Kerstmarkt Dordrecht Dordrecht 210.000 
45 Hoornse Kermis Hoorn 550.000 
46 Sallands Oogstfeest Stöppelhaene Raalte 210.000 
47 Life I Live Festival Den Haag 175.000 
48 Bevrijdingspop Haarlem Haarlem 150.000 
49 ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam 106.258  
50 World Statues Festival Arnhem 300.000 
51 Kerststad Valkenburg Valkenburg 250.000 
52 Kermis Haarlem Haarlem 250.000 
53 Appelpop Tiel 16.000 
54 Mega Kermis Uden Uden 210.000 
55 Theaterfestival Boulevard Den Bosch 140.000 
56 Intocht Sinterklaas Amsterdam Amsterdam  300.000 
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57 Preuvenemint  Maastricht 150.000 
58 Skûtsjesilen (SKS-kampioenschap) Friese Meren 130.000 
59 Den Haag Sculptuur Den Haag  180.000 
60 North Sea Jazz Rotterdam 79.000 
61 Leidens Ontzet/ 3 October Feesten Leiden 325.000 
62 Marinedagen Den Helder 150.000 
63 Glow - Forum of light in art and architecture Eindhoven  250.000 
64 Lambertuskermis Hengelo Ov 325.000 
65 Winterland Oss Oss 225.000 
66 Vakantiebeurs Utrecht 122.100 
67 Holland Festival Amsterdam  86.230 
68 Sneekweek Sneek 140.000 
69 Marathon Eindhoven Eindhoven 145.000 
70 Brandersfeesten Schiedam 250.000 
71 Zomerkermis Alkmaar Alkmaar 275.000 
72 Bloemencorso Zundert Zundert 86.000 
73 Royal Smilde Olympia's Tour Hoofddorp 100.000 
74 Intocht Sinterklaas Den Haag/Scheveningen Den Haag 183.000 
75 Centrumkermis Almelo Almelo 260.000 
76 Oktoberfeest (Kermis Sittard) Sittard 150.000 
77 KLM Open Hilversum 45.000 
78 Rabobank Amersfoort Jazzfestival Amersfoort 100.000 
79 Fruitcorso Tiel Tiel 90.000 
80 Noorderzon Groningen 135.000 
81 Deventer op Stelten Deventer 130.000 
82 De Boeskool is Lös Oldenzaal 140.000 
83 50PlusBeurs Utrecht 104.737 
84 Grote Twentse Carnavalsoptocht Oldenzaal 120.000 
85 Unicef Open Rosmalen 62.000 
86 Bevrijdingsfestival Wageningen Wageningen 130.000 
87 Maritiem ’s-Hertogenbosch Den Bosch 150.000 
88 Luchtmachtdagen Leeuwarden 182.000 
89 Festival Mundial Tilburg 45.000 
90 Kermis Venray Centrum Venray 200.000 
91 Enschede Marathon Enschede 100.000 
92 Najaarskermis Nijmegen Nijmegen 200.000 
93 Oerol Festival Terschelling Midsland 55.000 
94 Motorbeurs Utrecht Utrecht 97.400 
95 Deventer Boekenmarkt Deventer 125.000 
96 Tong Tong Fair Den Haag Den Haag 98.000 
97 Mysteryland Vyfhuizen 60.000 
98 Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle 145.000 
99 Libelle Zomerweek Almere 85.550 
100 Scheveningen Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen 150.000 

 


