
 

1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

1.1 Achtergrond en uitvoering van het onderzoek 
 

Inleiding 

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem voor 

crises en rampen ontwikkeld, genaamd NL-Alert. Dit alarmeringssysteem maakt gebruik van de techniek 

cell-broadcast, waarbij berichten worden verzonden via de zendmasten van de mobiele 

telefoonaanbieders. Personen die NL-Alert berichten willen ontvangen, dienen te beschikken over een 

mobiele telefoon die op de juiste manier is ingesteld. Het streven is om NL-Alert te gebruiken voor het 

versturen van korte en duidelijke alarmeringsberichten. Het systeem beoogt een aanvulling te zijn op 

de reeds bestaande alarmeringsmiddelen. 

Eind 2011 wil de rijksoverheid een besluit nemen over de invoering van NL-Alert. Dit besluit is mede 

afhankelijk van verschillende testen. Dit onderzoek naar de beleving en perceptie van burgers, 

gekoppeld aan een drietal praktijktests, maakt daarvan deel uit. 

Het onderzoek richt zich op de feitelijke ontvangst van NL-Alert berichten, de handelingsbereidheid en 

een meer algemene beleving en attitude ten opzichte van deze vorm van crisiscommunicatie.  

 

Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de mate waarin burgers berichten via NL-

Alert kunnen ontvangen en hoe zij staan tegenover deze wijze van alarmering.  

In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. In hoeverre ontvangen burgers een bericht via NL-Alert? 

2. Wat is de beleving van burgers ten aanzien van NL- Alert; zowel voor wat betreft het bericht zelf, 

alsook in vergelijking met de alarmering via de traditionele sirene? 

3. In hoeverre hebben burgers de intentie om het handelingsperspectief op te volgen dat wordt 

aangegeven in een bericht via NL-Alert? 

 

Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot en met september 2011 en bestond uit een online 

enquête onder een representatieve groep inwoners van Nederland, een drietal testpanels en 

groepsgesprekken met burgers. 

• Om zicht te krijgen op het bereik van NL-Alert en de factoren die daarbij een rol spelen, zijn in 

Rotterdam, Den Haag en Enschede praktijktests met NL-Alert uitgevoerd. Door middel van drie 

testpanels is vastgesteld in welke mate de testberichten daadwerkelijk door de doelgroep opgemerkt 

en gelezen worden. In totaal hebben 462 panelleden aan het onderzoek meegedaan, door kort na 

verzending van de testberichten een online vragenlijst in te vullen.  

• Om een beeld te krijgen van verwachtingen van het draagvlak voor NL-Alert is een online 

bevolkingsenquête uitgevoerd onder een steekproef van ruim 450 inwoners van Nederland.  

• In het verlengde van de bevolkingsenquête is in een drietal groepsgesprekken dieper ingegaan op de 

onderzoeksresultaten. Het doel van deze gesprekken is aanvullende kwalitatieve informatie te krijgen, 

zodat de uitkomsten van de enquête meer diepgang krijgen.  



 
 

1.2 Belangrijkste uitkomsten en conclusies 
De drie onderzoekvragen hebben betrekking op de algemene attitude en het draagvlak voor NL-Alert 

(vraag 2), het verwachte bereik (vraag 1) en verwachte effectiviteit (vraag 3) van het 

alarmeringsmiddel. Hieronder vatten we de belangrijkste uitkomsten en conclusies puntsgewijs samen. 

 

1. Uit de bevolkingsenquête blijkt dat er onder de Nederlandse bevolking een breed draagvlak 

bestaat voor een nieuw alarmeringsmiddel via de mobiele telefoon. Bijna negen op de tien 

burgers staat positief tegenover NL-Alert. Een meerderheid is bereid moeite te doen om de 

telefooninstellingen aan te passen, zodat men de eventuele berichten kan ontvangen. De 

meerderheid vindt het belangrijk dat alle nieuwe telefoons standaard al geschikt zijn voor het 

ontvangen van NL-Alert.1 Wel bestaan er nog onduidelijkheden over de mogelijkheden en de 

wijze waarop het middel in de praktijk kan worden ingezet. 

2. Inwoners van ons land zien meerwaarde van alarmering via de mobiele telefoon in aanvulling 

op de al bestaande middelenmix. Uit de bevolkingsenquête en de groepsgesprekken wordt 

duidelijk dat de meerwaarde vooral op de volgende punten wordt verwacht:  

• dat de berichten van NL-Alert zowel alarmeren als informeren spreekt veel burgers zeer 

aan. Men verwacht dat deze combinatie ertoe leidt dat men geneigd zal zijn om écht in actie 

te komen en de gevraagde veiligheidsmaatregelen te treffen; 

• alarmering via de mobiele telefoon wordt beschouwd als goed passend bij de huidige 

levensstijl en mediagebruik. Met name jongeren kunnen via NL-Alert beter worden bereikt 

dan met andere middelen, zo is de verwachting; 

• men verwacht dat NL-Alert van toegevoegde waarde zal zijn in situaties waarin andere 

alarmeringsmiddelen niet of slechts beperkt werken. 

3. NL-Alert wordt door de bevolking meer gezien als een aanvulling op bestaande 

alarmeringsmiddelen, dan als een vervanging daarvan. Uit de bevolkingsenquête blijkt dat 

veel mensen de behoefte hebben om een bericht op de mobiele telefoon te checken op 

juistheid en relevantie, door bijvoorbeeld een andere bron (b.v. internet, radio, televisie) te 

raadplegen. Dit zal zeker kort na een eventuele introductie het geval zijn. Het instrument moet 

zich eerst nog bewijzen en daarna kan het vertrouwen in het alarmeringsmiddel groeien. 

4. Burgers willen dat NL-Alert selectief wordt ingezet. Men denkt dan met name aan grote 

calamiteiten die direct een fysieke bedreiging vormen. Het té breed inzetten van NL-Alert kan 

negatieve effecten hebben. Burgers vinden het lastig hiervoor een grens te bepalen. Wel 

waarschuwt men voor het veelvuldig inzetten van NL-Alert zonder dat sprake is van een directe 

bedreiging. Dit schaadt, zo verwacht men, het vertrouwen in het middel en de bereidheid om 

conform de instructies te handelen. Wat betreft de inhoud verwacht men dat in het bericht heel 

duidelijk staat aangegeven wat de aard van het risico is en voor welke gebieden het alarm 

geldt. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zullen burgers het bericht eerder als wenselijk 

dan als hinderlijk beschouwen. 

5. Met NL-Alert zijn alleen personen te bereiken die zich op het moment van verzending in het 

zendgebied bevinden en tevens in het bezit zijn van een mobiele telefoon die is ingesteld op 

het ontvangen van cell-broadcastberichten. Op dit moment (oktober 2011) zijn deze 

instellingen slechts bij een klein deel van de toestellen standaard ingevoerd. Vrijwel niemand 

voert de instellingen op eigen initiatief in, waardoor het potentieel bereik op dit moment nog 

verwaarloosbaar klein is.  

6. Het toekomstige bereik van NL-Alert zal - bij eventuele invoering - afhangen van tal van 

technische en menselijke factoren. Uit de praktijktests in juli en augustus 2011 is een aantal 

praktische tekortkomingen en aandachtspunten van NL-Alert naar voren gekomen, die bij 

eventuele introductie van het middel van belang kunnen zijn. Deze tekortkomingen zijn deels 

technisch van aard:  

                                                                 
1  Op basis van de bevolkingsenquête. 



 
• het bleek bij meerdere tests niet mogelijk de berichten gelijktijdig via alle providers en 

netwerken te laten verzenden. Ook was er bij een van de tests niet duidelijk of de berichten 

wel verstuurd waren en was een extra poging noodzakelijk. Hierbij was het ook onduidelijk 

of het bericht wel in het gehele zendgebied te ontvangen was; 

• niet alle telefoons zijn geschikt om NL-Alert berichten te ontvangen;  

• enkele technische kenmerken van het NL-Alert bericht (het niet kunnen opslaan, de slechte 

hoorbaarheid, het per ongeluk kunnen wegklikken) kunnen ertoe leiden dat een NL-Alert 

bericht niet (op tijd) wordt gelezen.  

Zowel uit de bevolkingsenquête als de praktijktests bleken er ook aan de kant van de 

doelgroep diverse uitvalrisico’s te bestaan. De belangrijkste zijn: 

• niet iedereen is mobiel bereikbaar. Een deel van de bevolking heeft geen (geschikte) 

mobiele telefoon. Daarnaast hebben niet alle telefoonbezitters het toestel aanstaan of bij 

de hand; 

• het zelf instellen van de telefoon om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen, lukt in de 

meeste gevallen aan de hand van een goede instructie wel. Er is echter een groep die hier 

ook met hulp niet in slaagt of die het instellen als een te grote drempel ervaart; 

• een deel van de doelgroep blijkt ondanks het juist instellen van de telefoon, het bericht 

toch niet te ontvangen. Voor een deel heeft dit er mee te maken dat men geen aandacht 

voor de telefoon heeft of dat deze uitstaat. Verder blijkt in een deel van de gevallen het 

bericht om technische redenen niet door te komen;  

• binnengekomen berichten worden niet, of pas na enige tijd opgemerkt;  

• een deel van degenen die het bericht wel tijdig lezen, zullen de inhoud niet op waarde 

schatten en/of de gegeven instructies niet opvolgen.  

7. De technische tekortkomingen en uitvalrisico’s zijn op basis van de onderzoeksresultaten in 

meerdere of mindere mate te kwantificeren. Op basis van deze kwantificering van de 

uitvalrisico’s is een indicatieve schatting te maken van het bereik van het alarmeringsmiddel. 

Zo is uit dit onderzoek bij benadering bekend welk deel van de Nederlandse bevolking 

bereikbaar is. Ook zijn cijfers beschikbaar over het deel van de bevolking dat bereid is de 

mobiele telefoon in te stellen op de ontvangst van NL-Alert, wanneer de overheid zou besluiten 

het alarmeringsmiddel in te voeren. Uit de praktijktests is informatie verkregen over welk deel 

van de panelleden er met instructie, niet in slaagt de instellingen van de telefoon aan te 

passen. Een belangrijke uitkomst van de praktijktests is dat van alle deelnemers die aanwezig 

waren in het testgebied en tevens in het bezit waren van een ingestelde mobiele telefoon, er 

één op de drie het bericht daadwerkelijk via de eigen telefoon onder ogen krijgt. Daarvan leest 

bijna de helft het bericht binnen 10 minuten en is ook bereid daar naar te handelen. 

Aannemende dat bij eventuele invoering van NL-Alert ruim de helft van de bevolking de 

telefoon op de ontvangst van NL-Alert heeft ingesteld, wordt dus minder dan één op de tien 

aanwezigen bereikt.  

Dit is niet meer dan een indicatieve benadering en mogelijk een overschatting door de 

experimentele opzet met een gemotiveerd panel. In de eventuele toekomstige praktijk zal dit 

anders zijn, waardoor het bereik mogelijk lager kan uitvallen. Daar staat tegenover dat 

ontvangers van het bericht ook anderen op de hoogte stellen, waardoor uiteindelijk een veel 

grotere groep op de hoogte wordt gebracht. 



 
 

1.3 Enkele aanbevelingen 
Er is een groot draagvlak voor NL-Alert als nieuw alarmeringsmiddel. Om het draagvlak te benutten en 

te behouden, is het belangrijk om bij de keuze over de eventuele invoering van NL-Alert rekening te 

houden met de algemene verwachtingen van NL-Alert. Wanneer verwachtingen niet waargemaakt 

blijken te kunnen worden, is immers denkbaar dat het draagvlak zal afnemen. Om NL-Alert zo te 

introduceren dat het algemeen wordt geaccepteerd als alarmeringsmiddel doen wij op basis van de 

bevindingen enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen helpen het ministerie van Veiligheid en Justitie 

bij de keuze over de invoering van NL-Alert en de eventuele introductie.  

 

• Blijf de verzendinfrastructuur doorontwikkelen. 

 

In de tests is gebleken dat niet alle providers op tijd het NL-Alert bericht hebben kunnen versturen. Ook 

is het onmogelijk gebleken om via bepaald type netwerken het bericht te versturen. Het technische 

bereik van het NL-Alert bericht is hierdoor in de praktijk beperkt. Voor de toekomst is het aan te 

bevelen om te blijven werken aan het verbeteren van de verzendinfrastructuur. Overigens zien wij ook 

in dat een volledig werkende verzendinfrastructuur op geen manier te garanderen is, maar de 

beperkingen zijn nu nog van die mate dat aandacht voor doorontwikkeling belangrijk blijft. 

 

• Stel vast waarvoor NL-Alert gebruikt gaat worden. 

 

Om NL-Alert zo goed mogelijk te kunnen gebruiken als alarmeringsmiddel is het belangrijk om van 

tevoren na te denken over de vraag waarvoor het middel ingezet gaat worden. Hiermee wordt niet 

bedoeld dat een hard onderscheid moet worden gemaakt in situaties wanneer NL-Alert wel en niet 

wordt ingezet, maar eerder dat een leidraad ontwikkeld moet worden dat helpt bij de keuze om NL-Alert 

in te zetten als alarmeringsinstrument. Overigens maakt het ontwikkelen van een dergelijke leidraad 

het voor de ontvangers van NL-Alert ook gemakkelijker om in te schatten in welke situaties een 

alarmeringsbericht via NL-Alert kan worden verwacht.  

 

• Maak het instellen van ontvangst zo eenvoudig mogelijk.  

 

Het instellen van de telefoon voor de ontvangst van NL-Alert berichten is verschillend ervaren. De 

ervaringen hiermee zijn mede afhankelijk van het type toestel dat men heeft, maar deels ook 

persoonsgebonden. Het streven zou moeten zijn om het voor ieder telefoontoestel dat cell-broadcast 

kan ontvangen, het instellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit de enquêtes en de 

groepsgesprekken zijn hiervoor verschillende suggesties gedaan. Behalve online ondersteuning noemen 

burgers de mogelijkheid van bijeenkomsten in wijk of buurt, instelondersteuning bij belwinkels en de 

mogelijkheid om de instellingen te downloaden via de provider.  

Verder blijkt de beeldvorming niet overeen te komen met de werkelijkheid. Zo denken veel mensen op 

voorhand dat het instellen wel moeilijk zal zijn. Ook menen met name eigenaars van oudere telefoons 

ten onrechte dat zij geen NL-Alert bericht kunnen ontvangen.2 Het is daarom belangrijk om de drempel 

zo laag mogelijk te maken, door te benadrukken dat het instellen eenvoudig is en op vrijwel alle 

toestellen mogelijk is.  

 

• Maak duidelijk wat NL-Alert kan en niet kan. 

 

NL-Alert is net als alle andere alarmeringsmiddelen niet zonder nadelen. Desondanks is er onder de 

bevolking een breed draagvlak om NL-Alert in de praktijk te introduceren. Een punt van aandacht is dat 

de verwachtingen en het praktisch functioneren van NL-Alert op sommige punten niet overeenstemmen. 

Indien wordt gekozen om NL-Alert in te voeren, moet daarom nadrukkelijk aandacht worden besteed 

                                                                 
2  Terwijl in de praktijkproeven in 2005 en 2006 bleek dat oude telefoons relatief beter werkten. Zie: Jagtman, 

Wiersma, Sillem en Ale, 2008 



 
aan verwachtingsmanagement. Hiermee wordt bedoeld dat aandacht moet worden besteed wat NL-Alert 

kan, en niet kan. Dit voorkomt dat bepaalde verwachtingen in de praktijk niet blijken waargemaakt te 

kunnen worden. 

 

Overigens moet over meer gecommuniceerd worden dan alleen over wat NL-Alert kan en niet kan. Zo is 

er onder burgers een behoefte aan informatie over waarvoor NL-Alert wordt ingezet, en wie voor de 

inzet verantwoordelijk is.  

Meer specifieke informatie over hoe de techniek precies werkt of een gedetailleerde beschrijving van de 

governance-structuur moet wel via bijvoorbeeld internet beschikbaar zijn, maar hoeft geen 

kernonderdeel uit te maken van de publiekscampagne. 

 

• Start een brede publiekscampagne. 

 

Om een zo breed mogelijk publiek te informeren over de introductie van NL-Alert is het noodzakelijk om 

een landelijke campagne hiervoor op te starten. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het doel 

van NL-Alert en in wat voor situaties het kan worden ingezet.  

Het beschikbaar hebben van informatie is niet voldoende om NL-Alert bekendheid te geven. Het is 

belangrijk om actief te communiceren over NL-Alert. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal via 

diverse kanalen aandacht moeten worden besteed aan de introductie van NL-Alert. Het loopt uiteen van 

acties via nieuwe media zoals Twitter en Facebook, tot ‘klassieke’ manieren zoals het informatie 

verspreiden via Postbus 51 en een item op het journaal. Het advies is om de campagne over NL-Alert op 

één of andere manier aan te laten sluiten bij eerdere (succesvolle) publiekscampagnes over de 

voorbereidingen op een ramp. 

 

• Blijf de vinger aan de pols houden. 

 

De verschillende praktijktesten waaraan NL-Alert in 2011 is onderworpen is slechts een eerste stap bij 

het onderzoeken of NL-Alert zich kan bewijzen als volwaardig alarmeringsinstrument. Bij een eventuele 

invoering zal de vraag zijn of NL-Alert in de praktijk zich ook daadwerkelijk bewijst. Daarom is het 

belangrijk om ook in de toekomst NL-Alert structureel te blijven onderwerpen aan monitoring en 

onderzoek. Juist de manier waarop NL-Alert in de toekomst gebruikt zal worden bij échte crises zal 

bepalend zijn of het instrument in toekomst van waarde is.3 Daarom pleiten wij ervoor om de inzet van 

NL-Alert als alarmeringsinstrument een expliciet onderdeel te laten zijn van toekomstige evaluaties. 

 

 

                                                                 
3  Vgl. Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008 


