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Samenvatting
Inleiding
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Min J&V) hebben wij een literatuuronderzoek verricht naar geweld
tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen die werken onder de beleidsverantwoordelijkheid van
het genoemde ministerie. Het rapport mondt uit in conclusies over de aard en omvang van geweld en
agressie tegen beroepsgroepen, de beschikbare kennis daaromtrent, de implicaties daarvan voor de
praktijk, beleid en onderzoeksagenda voor de toekomst.
Beroepsgroepen
De beroepsgroepen waarop het onderzoek zich richt zijn handhavers, te weten politieambtenaren,
boa’s in de openbare ruimte en verkeersregelaars, hulpverleners, te weten ambulancemedewerkers,
en dienstverleners, te weten brandweermensen, gevangenismedewerkers, medewerkers van de reclassering, medewerkers van jeugdzorginstellingen, medewerkers in de migratieketen, waaronder medewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en asielzoekerscentra, en openbaarvervoermedewerkers. Deze beroepsgroepen verhouden zich elk op verschillende wijzen met agressie en geweld. Voor politiemedewerkers is geweld een onderdeel van hun professionele repertoire in het omgaan met agressie en geweld van burgers. Dat geldt ook voor andere handhavers, zij het in minder
mate. Voor hulp- en dienstverleners is agressie en geweld zich kunnen voordoen, maar het daarmee
omgaan is minder duidelijk een onderdeel van hun beroepsprofiel. Naar de beroepsgroep boa’s deed
het WODC apart onderzoek, parallel lopend aan dit onderzoek.
Probleemstelling
In de studie stond de volgende probleemstelling centraal:
 Wat zijn in de literatuur beschreven beïnvloedende factoren in de context(en) (fysieke omgeving, gelegenheid, middelen gebruik, groepsdruk, anonimiteit en dader- en slachtofferprofiel)
als het gaat om agressie en geweld jegens deze beroepsgroepen?
 Wat zijn mogelijke en effectief gebleken oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) die
kunnen leiden tot het verminderen of wegnemen van agressie en geweld jegens mensen met
een publieke taak?
Onderzoeksvragen
Aan de hand van de probleemstelling zijn de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is de aard en de omvang van de problematiek?
a. Wat is in de literatuur bekend over de aard en omvang van agressie en geweld (arbeidsomstandigheden/-veiligheid van) jegens beroepsgroepen?
2. Welke factoren leiden tot agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
a. Welke factoren in de maatschappelijke en sociale omgeving?
b. Welke factoren in de fysieke en situationele omgeving? In welke situaties of bij welke gelegenheden vertonen daders agressie en geweld?
c. Welke persoonlijkheids- en psychische factoren? Welke vormen van agressie en geweld waarmee verschillende beroepsgroepen te maken krijgen (persoonskenmerken, daderprofielen en
slachtofferprofielen en de interactie daartussen) worden in de literatuur onderscheiden?
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3. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
a. Zijn er in de literatuur ontwikkelingen te herkennen die van invloed kunnen zijn op het gebruiken van agressie en geweld jegens de beroepsgroepen en de gevolgen daarvan?
4. Welke oplossingen en oplossingsrichtingen zijn in de literatuur te vinden?
a. Zijn in de literatuur bewezen effectieve of kansrijke handelingsperspectieven en maatregelen
beschreven om agressie en geweld tegen mensen met een publieke functie tegen te gaan?
Op basis van de gevonden antwoorden op de genoemde onderzoeksvragen trekken we conclusies ten
aanzien van:
 De belangrijkste oorzaken of aanleidingen voor geweld en agressie jegens voornoemde beroepsgroepen en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beroepsgroepen.
 De belangrijkste contexten (incl. persoonskenmerken en daderprofielen) waarin geweld en
agressie plaatsvinden en kunnen escaleren.
 Maatregelen die voor de verschillende beroepsgroepen zouden kunnen werken en mogelijke
handelingsperspectieven die maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen.
 Belangrijke onderzoeksvragen die in een eventueel vervolgonderzoek beantwoord zouden
kunnen worden.
Onderzoeksaanpak
Het onderzoek bestond uit het systematisch verzamelen en analyseren van wetenschappelijk literatuur
over de bovenstaande onderzoeksvragen in de periode van 2006 tot op heden, aangevuld met een
search in de referenties van de gevonden bronnen. Ook zijn deskundigen geraadpleegd om te bezien
of er aanvullende informatie uit lopende onderzoeken beschikbaar was. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot 74 studies die de onderzoekers hebben geanalyseerd.
Ten slotte zijn er twee focusgroepen georganiseerd om met wetenschappers en praktijkmensen de
bevindingen van de literatuurstudie te duiden en over de implicaties ervan te spreken.
Ten slotte hebben de onderzoekers op grond van alle geschetste onderzoeksstappen conclusies geformuleerd en denkrichtingen voor, beleid, professionalisering en nader onderzoek.
Literatuurinventarisatie
Lang niet over alle beroepsgroepen bleken specifieke gegevens voor handen te zijn. Onderstaande
tabel geeft weer in hoeverre wetenschappelijke literatuur is aangetroffen over de onderscheiden beroepsgroepen.
In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de geïncludeerde literatuur en in welke mate
deze publicaties de resultaatgebieden in relatie tot beroepsgroepen afdekken. In deze tabel wordt
duidelijk dat voor een aantal beroepsgroepen geen tot een beperkt aantal publicaties beschikbaar zijn
die voldoen aan de selectiecriteria zoals gehanteerd in onze studie (met name voor boa’s, verkeersregelaars en reclasseringsambtenaren)
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Aard & omvang
Factoren die leiden tot
geweld
Maatschappelijke
ontwikkelingen
Handelingsperspectieven

*
*

OV

Migratie

Jeugdzorg

Reclassering

Gevangenis

Brandweer

Ambulance

Deurwaarders

Verkeersregelaars

BOA

Politie

Onderzoeksvraag/
beroepsgroep

Algemeen

Tabel 1
Dekkingsgraad van geïncludeerde studies in relatie tot de resultaatgebieden en beroepsgroepen

Legenda

*
*

0 studies
1-5 studies
6-10 studies
11-15 studies
> 15 studies

* NB Parallel aan dit onderzoek is in opdracht van het WODC door onderzoekers van DSP een studie uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van boa’s. Dat onderzoek is afgrond na voltooiing van de in onze studie
verrichte literatuur review. Dientengevolge hebben we de resultaten van de studie van DSP alleen mee kunnen
nemen in het afrondende hoofdstuk van dit rapport.

Aard en omvang van agressie en geweld tegen beroepsgroepen
Uit de bestudeerde monitoronderzoeken blijkt dat er afvlakking is in de omvang van agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke taak in algemene zin, en specifiek in verbale agressie, fysieke
agressie en intimidatie. Dit past in het grotere plaatje dat in de Nederlandse samenleving de omvang
van agressie en geweld al enige tijd aan het dalen is. Echter, wanneer we inzoomen op de specifieke
beroepsgroepen zien we niet altijd een afname. Bijvoorbeeld bij brandweer en gevangenispersoneel
is de omvang van agressie en geweld gelijk gebleven. Onder treinpersoneel en ambulancemedewerkers zien we wel een daling. Het moet overigens wel worden opgemerkt dat ondanks de dalende trend
het aantal gevallen van agressie en geweld in de onderzochte beroepsgroepen als hoog wordt ervaren.
Bij de brandweer tonen de gegevens dat minder dan 50 procent van de medewerkers jaarlijks met
agressie en geweld te maken heeft. Dit percentage ligt bij de politie, treinpersoneel en deurwaarders
veel hoger. Bij de analyses zijn wel kanttekeningen te plaatsen:
1. De literatuur geeft informatie over aard en omvang, maar in veel mindere mate een duiding
van het waarom, of van de fluctuaties daarin (afname of toename);
2. In de laatste jaren, vanaf 2016, zijn centrale monitors gestopt, of voortaan overgelaten aan
afzonderlijke organisaties;
3. Verzamelde gegevens laten een gefragmenteerd beeld zien doordat over de verschillende
doelgroepen in verschillende mate gegevens zijn bijgehouden en geanalyseerd;
4. Er is sprake geweest van verschuivende definities van geweld, waardoor agressie en geweld
ook op verschillende aspecten zijn gemonitord;
5. Er zijn in de analyses van verschillen tussen beroepsgroepen veel witte plekken aangetroffen.
Zo zijn er in de afgebakende onderzoeksperiode geen studies aangetroffen over factoren die
agressie en geweld jegens boa’s, deurwaarders, verkeersregelaars, reclasseringsmedewerkers
en Jeugdzorg medewerkers betreffen.
Factoren die van invloed zijn op agressie en geweld jegens beroepsbeoefenaars
Individuele factoren (slachtoffers en daders) in de maatschappelijke en sociale omgeving
In gevallen van agressie en geweld tegen politie, zien we dat daders vaak jonge mannen zijn. Alcohol
en drugs spelen vaak een rol en het zijn vaak mannen uit een specifieke reeds bij de politie bekende
groep. Daarnaast wordt ook agressie en geweld door mensen met een psychische stoornis vermeld.
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Aan de kant van de slachtoffers wordt genoemd dat de wijze waarop de beroepsuitoefenaars situaties
waarnemen en interpreteren van invloed is op hun gedrag, en daarmee op de ontwikkeling van agressie en geweld.
Dader- en slachtofferfactoren in de fysieke en situationele omgeving
In de literatuurstudie zijn factoren gevonden die samenhangen met de mate waarin agressie en geweld
voorkomen in bepaalde situaties. Veel factoren lijken vrij vanzelfsprekend. Wie meer contact heeft
met burgers loopt meer risico; als die contacten plaats vinden op late tijdstippen, in het uitgaansleven,
dan doen agressie en geweld zich vaker voor.
Naast factoren in de directe setting, worden er ook factoren genoemd die meer liggen op het vlak van
de arbeidsomstandigheden van professionals, zoals de aard en omvang van een aanstelling; de jaren
ervaring in het werk, de mate waarin iemand een collega als back up beschikbaar heeft; en de mate
waarin de werkgever als organisatie adequate steun geeft door opleiding, training en ook nazorg na
afloop van een incident.
Interne persoonlijkheids- en psychische factoren van dader en slachtoffer
Wat betreft de interne persoonlijke en psychisch factoren is de opbrengst van het literatuuronderzoek
beperkt. Literatuur beschrijft wel algemene kenmerken aan de daderkant, maar een empirische onderbouwing ontbreekt. Aan de kant van de beroepsuitoefenaars gaat het om opleidingsniveau, ervaring, en ook om het tijdens die ervaring opgebouwde mensbeeld en zelfbeeld of beeld van maatschappelijk groepen als factor. Echter tot verklaringen komt het niet. Het ontbreekt studies aan een theoretisch kader waaruit dergelijke verklaringen en werkzame mechanismen kunnen worden afgeleid, en
waarop vanuit de ervaringen dan weer kan worden voortgebouwd.
De interactie is tussen dader- en slachtofferfactoren
Wat betreft de interacties tussen daders en slachtoffers betreft, geldt dat er wel soorten interacties
worden benoemd in termen van wie met wie te maken krijgt in welk type situatie, inclusief de invloed
die dat heeft op de wijze waarop de beroepsuitoefenaar die situatie instapt, maar er worden niet veel
verklaringen van dat gedrag in de geïncludeerde literatuur. Uit de onderzoeken zijn diverse individuele,
functie, situationele en organisatie kenmerken gevonden die samenhang met agressie en geweld. Echter, deze kenmerken zijn slechts beperkt in staat om slachtofferschap onder werknemers met een publieke functie te verklaren.
Maatschappelijke invloeden op agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars
Een aantal studies verwijst naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
agressie en geweld in zijn algemeenheid, maar in minder mate specifiek op bepaalde beroepsgroepen.
Genoemde invloeden zijn: (1) algemene trend van afnemende criminaliteit; (2) de vijf I’s van Paul
Schnabel (internationalisering; individualisering, informalisering, informatisering en intensivering); (3)
een gezagscrisis en afnemend vertrouwen in de overheid; (4) demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en immigratie); (5) ontwikkeling in vrijetijdsgedrag en middelengebruik; (6) ontwikkelingen in aanpalende beleidsterreinen (in de zorg en het sociale domein); (7) De rol van media; (8)
verschuivende taken en rollen van beroepsgroepen.
Over het algemeen is de relatie tussen maatschappelijke ontwikkeling en agressie en geweld jegens de
bestudeerde beroepsgroepen, weinig bestudeerd en onderzocht. De geïncludeerde studies benoemen
een aantal interessante factoren maar gaan niet de diepte in op wat dit betekent voor agressie en
geweld jegens ambtenaren met een publieke functie. De geïncludeerd literatuur gaat in minder mate
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in op (grote) gebeurtenissen in de samenleving, zoals de economische crisis, de aanslag op de Twin
Towers, terreuraanslagen, de MH 17 ramp, maar ook de toegenomen ongelijkheid in de samenleving
en hoe dat invloed heeft op het gevoel van (on)zekerheid en (on)veiligheid en hoe dergelijke gevoelens
de mensen beïnvloeden en eerder geneigd zijn tot agressie en geweld.
Handelingsrichtingen
De handelingsrichtingen zoals aangetroffen in de geanalyseerde literatuur betreffen niet alle beroepsgroepen. Evenmin zijn er specifieke differentiaties te maken tussen beroepsgroepen. In de literatuur
worden de volgende type oplossingsrichtingen genoemd:
 Het in kaart brengen van de problematiek door in te zetten op adequate registratie en analyse
van agressie en geweld jegens beroepsgroepen
 Gedragsaanwijzingen en protocollen ontwikkelen per type situatie.
 Training in sociale vaardigheden, weerbaarheid, inschatting van risico’s in situaties, afweging
van dilemma’s.
 Uitrusting van beroepsgroepen met middelen om geweld in te zetten en/of te beheersen.
 Onderlinge collegiale support in risicosituaties tussen hulpdiensten en met het OM.
 Versterken van de ondersteunende rol en zorg vanuit de organisatie en door leidinggevenden.
Deze handelingsrichtingen bieden wel perspectieven, maar zijn er tevens kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste is het opmerkelijk dat de gevonden handelingsperspectieven zich vooral op de eigen rol in
de agressie en geweldsgevallen richt en niet op de rol van burgers die hun toevlucht nemen tot agressie
en geweld. Ten tweede, zijn ze veelal niet geëvalueerd op effectiviteit. Ten derde, beschrijft literatuur
ze weinig specifiek.
Nabeschouwing en Perspectief
Het onderzoek geeft per beroepsgroep op de onderzoeksvragen vaak geen, of onvoldoende specifieke
antwoorden. Over specifieke oorzaken, of aanleidingen voor geweld en agressie is weinig duidelijk geworden. Echter zijn er wel ingrediënten genoemd die gezamenlijk bouwstenen kunnen vormen van
een nader te ontwikkelen conceptueel kader. In zo’n kader spelen de volgende factoren een rol:
 daderprofielen (leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, gebruik van middelen, geweldsverleden);
 slachtofferprofielen (geslacht, ervaringsjaren, aanstelling, opleiding en training en andere leerervaringen, eerdere geweldservaringen, zelfbeeld, mensbeeld etc.);
 de interactie tussen slachtoffer en dader. Hierover zijn studies bekend die betrekking hebben
op escalerend en de-escalerend gedrag tijdens handhaver-burger ontmoetingen;
 taakomschrijvingen, beroepsprofielen en competentieprofielen van de onderscheiden beroepsgroepen en in het bijzonder de aspecten daarvan die het omgaan met agressie en geweld
betreffen;
 contextfactoren (aanstelling, tijd van de dag, risicogebieden/events, backing door collega’s,
backing door leidinggevenden/organisaties).
Om de samenhang en de werkzame mechanismen van en tussen die factoren en hun invloeden te
begrijpen kunnen sociale theorieën verklaringen bieden voor het optreden van, de ontwikkeling van
en de beheersing van agressie en geweld in sociale situaties tussen daders, tussen daders en slachtoffers en vanuit de beroepsuitoefenaars jegens de daders. Ook hier kunnen eerdergenoemde theorieën
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over escalatie en de-escalatie een rol spelen, of meer generieke sociaalpsychologische theorieën over
sociale interactie zoals sociale leertheorieën. Ook theorieën over biologische ontwikkeling, geestelijke
gezondheid en ziekte kunnen daarin een rol spelen wanneer het mensen betreft met psychische problemen, of stoornissen. In een aantal studies komt naar voren dat de ervaringsjaren een rol speelt. Dat
geeft voeding aan het idee dat de leden van de bestudeerde beroepsgroepen een proces van professionele ontwikkeling doormaken met daarbinnen verschuivende behoeften aan professionalisering en
ondersteuning. Daarom pleiten we ook voor aandacht voor die stadia van beroepsontwikkeling als
perspectief van waaruit de oplossingsrichtingen gekozen kunnen worden.
Implicaties
De conclusies van het onderzoek zijn vertaald in implicaties voor beleid, professionalsering en onderzoek.
Beleid
De studie laat zien dat het opgebouwde landelijke systeem van registratie en monitoring is verschraald
in de afgelopen jaren. We pleiten voor een voortzetting van een gecoördineerde vorm van monitoring,
bestaande uit drie componenten:
 een registratie-/monitorsysteem, dat decentraal wordt bijgehouden;
 een dashboard, dat zowel centraal, als decentraal bijgehouden wordt en dat dient als terugkoppeling op landelijke en regionale initiatieven om agressie en geweld te voorkomen, of te
beteugelen;
 een kennisbank op centraal niveau. Een dergelijke kennisbank dient de kennisachtergrond te
vormen waartegen interpretatie van de waarnemingen met behulp van een monitor geduid
kan worden.
Er is geen noodzaak tot jaarlijkse rapportage. Rapportage is slecht gewenst indien er op het dashboard
afwijkende patronen zichtbaar worden (toename of afname), waarvoor een verklaring gezocht moet
worden om zo agressie en geweld verder te kunnen voorkomen.
Professionalisering
Ten aanzien van professionalisering zijn allerlei vormen van opleiden en trainen geïdentificeerd, maar
in veel gevallen zijn deze nog onvoldoende geëvalueerd en gevalideerd. Professionalisering van beroepsgroepen, om beter om te gaan met agressie en geweld, kan met de volgende interventies:
 Opleiden en training ten aanzien van de-escaleren.
 Verdere verkenning van het social information processing (SIP) model (gericht op het beïnvloeden van de percepties van risicosituaties), en andere modellen van sociaal leren.
 Stimuleren van interprofessioneel leren, om zodoende de link tussen beroepsuitoefenaars en
hun afzonderlijke aanpakken en de coördinatie ervan te versterken, en de competenties per
beroepsgroep te verbreden.
 Inzet van monitor, dashboard en kennisbank als feedback instrumenten bij dat leren.
Onderzoek
Op grond van de analyses komen we, ook waar het gaat om toekomstig onderzoek, tot de aanbeveling
de monitor activiteiten op een gecoördineerde manier voort te zetten.
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Registratie en monitoring
Een monitor leidt tot zinvolle interpretaties als de gegevens verzameld worden tegen de achtergrond
van een praktijktheoretisch kader van waaruit interpretatiemogelijkheden worden geboden.
Onderzoeksvraag
Hoe kan een systeem zoals in de eerder beschreven opzet van een monitor, dashboard en kennisbank worden uitgewerkt en ontwikkeld voor een monitoring- en registratie van geweld tegen handhavers, dienstverleners en zorgverleners.?
Deelvragen
1.
Wat is de huidige kennis over de verschillende monitoring- en registratiemiddelen die worden ingezet binnen de verschillende doelgroepen?
2.
Hoe kunnen bestaande monitors worden geïncorporeerd in een eenduidig systeem?
3.
Welke organisatie of organisaties zijn het meest geschikt om de verdere implementatie van
dit systeem op zich te nemen?
4.
Hoe kan de monitor zo worden ingericht dat deze informatie geeft over de effecten van verschillende soorten beleidsmaatregelen tegen agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars: maatregelen gericht op kennisontwikkeling; beïnvloeding van burgers; daders; slachtoffers en werkgevers, en op het gebied van vervolging?

Realistische en praktijkgerichte evaluaties
We raden aan de analyse van de geregistreerde gegevens te laten plaats vinden in de context van
evaluaties die gericht zijn op een praktische meeropbrengst, met de nadruk op niet zozeer een verklaring van de verbanden, maar eerder een vaststelling van wat werkt. Een goede manier van werken is
om een onderverdeling te maken tussen bewezen effectief, veelbelovend, niet veelbelovend, en bewezen ineffectief.
Evaluatievragen

Wat zijn de belangrijkste aanleidingen en, voor zover vast te stellen, soorten oorzaken van
geweld jegens beroepsuitoefenaars?

Welke soorten maatregelen, anders dan directe interventies, maar gericht op kennisontwikkeling; beïnvloeding burgers; daders; slachtoffers, werkgevers en vervolging dragen bij aan
de reductie, of beheersbaarheid van die agressie en geweld?

Welke (mix van) interventies blijkt effectief te zijn in verschillende voor beroepsbeoefenaars
relevante typen situaties?

Welke vormen van opleiding, training of oefening gericht op het verminderen van agressie
en geweld tegen beroepsuitoefenaars zijn bewezen effectief, veelbelovend, niet veelbelovend, of bewezen ineffectief?

Onder welke omstandigheden hebben trainingen rond de-escalatie van geweld en agressie
de grootste effectiviteit?
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Verdiepend onderzoek
In het onderzoek is gebleken dat onderzoek veelal eerder constaterend is dan verklarend. Dat leidde
al tot de conclusie dat evaluaties meer verklarend van aard zouden moeten zijn. Datzelfde geldt ook
voor onderzoek. Om verklaringen te kunnen bieden zijn theorieën, of is nadere theorievorming nodig.
Daarom stellen we voor aan dergelijke vragen opnieuw en meer aandacht te besteden.
Onderzoeksvragen
1. Welke individuele kenmerken van daders zijn van invloed op de mate van zijn/haar agressieve/
gewelddadige gedrag?
2. Welke individuele kenmerken aan de kant van het slachtoffer zijn van invloed op de mate
waarin hij/zij te maken krijgt met agressie en geweld?
3. Welke theorieën en modellen zijn beschikbaar en bruikbaar om de problematiek van agressie
en geweld beter te begrijpen en te beheersen?
4. Hoe komt het dat sommige daders met specifieke profielen relatief meer geweld en agressie
plegen?
5. Welke acties van professionals werken escalerend, of de-escalerend in verschillende typen situaties?
6. Welke mogelijkheden bestaan of kunnen worden ontwikkeld, om beroepsgroepen verder te
bekwamen in het verminderen van agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
7. Welke afwegingsdimensies bij het kiezen van verschillende soorten maatregelen zijn, in het
licht van de frequentie van voorkomen van soorten agressie en geweld en de aantallen mensen die ermee te maken te hebben en investeringen die gemoeid zijn, vast te stellen?

Op punten waar de geanalyseerde theorie onvoldoende antwoorden heeft geboden op de onderzoeksvragen kunnen studies verricht worden naar ontwikkelingen of praktijken in andere vergelijkbare beroepsgroepen die met orde, discipline of geweld te maken krijgen zoals leraren, scheidsrechter, inspecteurs, advocaten.
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Summary
Introduction
Commissioned by the Scientific Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of
Justice and Security (Min J&V), we conducted a literature search into violence against care workers
and other professional groups working under the policy responsibility of the aforementioned
ministry. The report leads to conclusions about the nature and extent of violence and aggression
against professional groups, the available knowledge about it, its implications for practice and policy
and, finally, possible implications for the research agenda for the future.
Professional groups
The professional groups targeted in the study are police officers, firefighters, ambulance employees,
special investigating officers (known as boa’s), traffic controllers, prison staff, members of probation
services, employees of youth welfare institutions, employees in the migration chain, including
employees of the Immigration and Naturalisation Service (IND) and asylum seekers centres, and public
transport employees. Each of these professional groups relates differently to aggression and violence.
For police officers, violence is part of their professional repertoire in dealing with aggression and
violence by civilians. This also applies to other enforcers, albeit to a lesser extent. Aid and service
providers may be confronted with aggression and violence but dealing with it is less obviously a part
of their professional profile.
Problem definition
The key issues in this study were:
 The influencing factors described in the literature (physical environment, opportunity,
substance use, group pressure, anonymity and offender and victim profile) when it comes to
aggression and violence against these professional groups.
 How does aggression and violent behaviour affect the work experience of the
above-mentioned professional groups and what are possible and effective approaches,
(perspectives for action) that can lead to reduction, or elimination of this behaviour against
professionals with a public duty?
Research questions
1. What is the nature and scale of the problem?
a. What is known in literature about the nature and extent of aggression and violence against
professional groups?
2. What factors lead to aggression and violence against professionals?
a. What factors in the social and societal environment?
b. What factors in the physical and situational environments? In which situations, or on which
occasions do perpetrators show aggression and violence?
c. What personality and psychological factors? What types of aggression and violence occur
against different professional groups according to the literature (in terms of personality
characteristics, victim profiles, and perpetrator profiles)?
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3. What social developments affect aggression and violence against professionals?
a. What developments, that could influence aggression and violence against professionals and
its impact are described in literature?
4. What solutions and directions for solutions can be found in literature?
a. What effective, or promising perspectives for action, and measures to reduce aggression and
violence against professionals with a public function are described in literature?
Based on the answers to these research questions, conclusions were drawn regarding:
 The most important causes, or triggers of violence and aggression against the professional
groups and the most important similarities and differences in this respect between these
professional groups.
 The most important contexts (including personal characteristics and offender profiles) in
which violence and aggression occur and may escalate.
 Measures that may work out well for the different professional groups, and potential
perspectives for action that may bring about societal changes.
 Important research questions to be answered in follow-up studies.
Research design
The research consisted of the systematic collection and analysis of scientific literature on the above
research questions in the period from 2006 to today, and in addition to that a search in the
references of the sources found. The thus collected set of sources were analysed systematically.
Experts were consulted to see whether additional information from current research was available.
Two focus group sessions were organised to discuss the findings of the researchers and their
implications with scientists and practitioners.
Finally, based on all the research steps outlined, the researchers formulated conclusions and
implications for policy development, professional development and further research.
Literature inventory
Not for all professional groups specific data appeared to be available. The table below shows the
extent to which scientific literature was found about the various professional groups.
In this table it becomes clear that for a few professional groups no, or a limited number of
publications are available. Particularly for boas, traffic controllers and probation officers no specific
facts and figures were found.
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Facts and figures
Factors related to violence
Societal factors
Action perspectives

Public transport

Migration

Youth services

Probation

Prison staff

Fire brigade

Ambulance

Debt collectors

BOA

Police

Professional Group

Generic

Research Question/

Traffic wardens

Table 1
Coverage of included studies in relation to the result areas and professional groups

Legend

*
*
*
*

0 studies
1-5 studies
6-10 studies
11-15 studies
> 15 studies

* Parallel to this study, commissioned by the WODC, a study into the working conditions of special investigation
officers (known as boa’s) was conducted by researchers from DSP. That study was completed after we completed
the literature review our study. As a result, we were only able to include the results of the DSP study in the
concluding chapter of this report.

Nature and scale of aggression and violence against professional groups
The monitor studies included show that aggression and violence against employees with a public
duty in a general sense, specifically in verbal aggression, physical aggression and intimidation has
decreased and then stabilised. This fits into the larger picture that in Dutch society the extent of
aggression and violence has been decreasing for some time now. However, when we zoom in on the
specific professional groups, not always a decrease is shown. For example, the extent of aggression
and violence against debt collectors, fire brigades and prison and youth care workers have increased.
In the case of train crews and ambulance crews, however, we do see a decrease. However, the
experienced level of violence in the investigated professions is reported to be high. As for firemen
data show, that less than 50% of them experience aggression and violence annually. This percentage
is much higher among police, train staff and debt collectors. There are, however, comments to be
made about the analyses:
1. The literature provides information about the nature and extent of aggression and violence,
but to a much lesser extent offers explanations of it, or of its decrease, or increase;
2. In the last few years, approximately from 2016 onwards, central monitors have been stopped
or left to individual organisations;
3. The collected data provide a fragmented picture because data on the various professional
groups have been registered, and analysed to varying degrees;
4. There have been shifting definitions of violence. As a consequence, aggression and violence
have been monitored on different aspects;
5. In the analyses of differences between occupational groups many blanks were found. For
example, no studies were found on factors related to aggression and violence against boa’s,
debt collectors, traffic controllers, probation officers and youth care workers.
Factors influencing aggression and violence towards professionals
Individual factors (victims and perpetrators) in the social and societal environment
In cases of aggression and violence against the police, we see that offenders are often young men.
Alcohol and drugs often play a role. Offenders often belong to groups already known to the police.
Aggression and violence by people with a mental disorder are also mentioned. The way in which
professionals perceive and interpret situations affects their behaviour, and thus influences the
development of aggression and violence in such situations.
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Perpetrator and victim factors in the physical and situational environment
The literature review found factors related to the extent to which aggression and violence occur in
certain situations. Many factors seem obvious. Those who have more contacts with citizens run a
higher risk; if these contacts take place at late hours, in nightlife, aggression and violence occur more
frequently. In addition to factors in the direct setting, factors related to working conditions are
mentioned, such as the nature and sizes of appointments; the years of experience on the job, the
extent to which colleagues are available as backup; and the extent to which employers provide
adequate support through education, training, or follow up after an incident.
Personal and psychological factors of offender and victim
As far as personal and psychological factors are concerned, the results of the literature review are
limited. Literature does describe general characteristics of perpetrators, but without an empirical
basis. On the part of the professionals, level of education, years of experience, views on society and
social groups are mentioned as influencing factors but insufficiently explained.
The interaction between perpetrator and victim factors
As far as the interactions between perpetrators and victims are concerned, types of interactions are
mentioned in terms of who is dealing with whom, and in what types of situations. The influence this
has on the way a professional enters a situation is mentioned. Explanations of behaviour are again
lacking in the included literature.
Social influences on aggression and violence towards professionals
A number of studies refer to relevant social developments affecting aggression and violence.
However, to a lesser extent these studies refer to specific professional groups. The general
developments mentioned are: (1) General trend of decreasing crime; (2) Paul Schnabel's five I's
(internationalisation; individualisation, informalisation, computerisation and intensification);
(3) An authority crisis and declining confidence in government; (4) Demographic developments
(ageing, dejuvenation and immigration); (5) Developments in leisure behaviour and the use of
alcohol and drugs; (6) Developments in adjacent policy domains (Health care and the social domain);
(7) The changing role of (social) media; (8) The deployment of police officers (increasingly on the
harder tasks).
In general, the relationship between social development and aggression and violence against the
professions studied has been poorly studied and researched. The included studies identify a number
of interesting factors but do not explain in depth the aggression and violence used against civil servants
with a public function. The included literature deals to a lesser extent with (major) events in society,
such as the economic crisis, the attack on the Twin Towers, terrorist attacks, the MH 17 disaster, and
trends such as the increased inequality in society and how this affects people's feelings of (in)security
and (un)safety, and how such feelings may be more likely to lead to aggression and violence.
Solution paths
The directions of action found in the literature analysed do not cover all professional groups, nor do
they differentiate between professional groups. In the literature following types of solutions are
suggested:
 Mapping the problems by focusing on adequate registration and analysis of aggression and
violence against professional groups.
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Developing behavioural guidelines and protocols for each type of situation.
Training courses in social skills, resilience, assessing risks in situations, dealing with dilemmas.
Equipping professional groups with means to deploy and, or control violence.
Peer support in risk situations between emergency services and with the Public Prosecution
Service.
 Strengthening the support role and care role of organisations and managers.
Although these lines of action offer perspectives, they do have two major weaknesses. First, they
were often not evaluated in terms of effectiveness. Secondly, the literature does not describe them
in much detail.
Review and Perspective
The research often provides no, or insufficiently specific, answers to the research questions for each
professional group. Little is clear about specific causes, or triggers of violence and aggression.
However, ingredients have been mentioned that together may form building blocks of a conceptual
framework to be further developed. The following factors play a role in such framework:
 offender profiles (age, gender, social background, use of resources, history of violence);
 victim profiles (gender, years of experience, appointment, education and training and other
learning experiences, previous experiences of violence, self-image, etc.);
 the interaction between victim and perpetrator. Studies are known about escalating and
de-escalating behaviour during enforcer-citizen encounters;
 job descriptions, professional profiles and competence profiles of the various professional
groups and, in particular, specifically as far as dealing with aggression and violence is
concerned;
 context factors (appointment, time of day, risk areas/events, backup by colleagues, support
from managers/organisations).
In order to understand the dynamics, and effective mechanisms of the factors and the interactions
between them, social theories may provide explanations of the occurrence, the development and
management of aggression and violence between offenders, between offenders and victims, and
from practitioners towards the offenders. Here too, the aforementioned theories of escalation and
de-escalation may play a role. Also, more generic social psychological theories such as social learning
theories, and theories of biological development may be helpful. Theories on mental health and
disorder may play a role when it concerns aggression and violence of people with psychological
problems, or disorders. In addition to explanations of aggression and violence, interaction theories
are available that may contribute to the interaction between offender and victim in a concrete
setting. On the one hand, this concerns the theories about escalation and de-escalation; on the other
hand, it also concerns evaluation studies of training programmes. A number of studies show that
years of experience play a role. This feeds the idea that the members of the studied professional
groups go through stages of professional development with specific needs for support.
Implications
Bases on the conclusions of the study a number of implications for policy development, professional
development and further research were identified.
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Policy
The study shows that the nationwide system of registration and monitoring that was built up during
many years was no longer continued in recent years. It is important to pick up the thread again.
We advocate a continuation of a coordinated form of monitoring, consisting of three components:
 a registration/monitoring system, which is kept decentrally;
 a dashboard, which is maintained both centrally and de-centrally and which serves as
feedback on national and regional initiatives to prevent or reduce aggression and violence;
 a knowledge base at central level. Such a knowledge base should form the knowledge
background against which observations can be interpreted.
There is no need for annual reporting. Reporting is only needed when deviating patterns are shown
on the dashboard (increase or decrease), for which an explanation needs to be found in order to
further prevent aggression and violence.
Professional development
With regard to professional development, various kinds of education and training were mentioned.
These courses often appear not to have been evaluated sufficiently. The following actions were
mentioned:
 Education and training with regard to de-escalation.
 Further exploration of the social information processing (SIP) model (aimed at influencing the
perceptions of risk situations), and other models of social learning.
 Inter-professional learning, in order to strengthen the link between practitioners, and
broaden competences per professional group.
 Using a monitor as a base of feedback in order to promote professional learning.
Research
Based on the analyses we recommend that the monitoring activities be continued in a coordinated
manner.
Registration and monitoring
A monitor leads to meaningful interpretations when data are collected against the background of a
practical theoretical framework.
Possible research question
How can an aggression and violence monitor system as described above, including a registration
system, a dashboard and knowledge base be elaborated and developed?
Sub questions
1. What is the current knowledge about monitoring and registration tools used for the various
professional groups?
2. How can existing monitors be incorporated into a consistent over-all system?
3. Which organisation, or organisations may best implement this system?
4. How can a monitor be set up in such a way that it provides concise feedback on the effects of
policy measures against aggression and violence towards professionals: such as measures
aimed at knowledge building; attitude change (among citizens; perpetrators; victims and
employers), and prosecution?
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Realistic and practical evaluations
We recommend that the analysis of the recorded data will be done in the context of evaluations aimed
at practical added value and focussing on an assessment of what works. A good way of working is to
make a distinction between approaches which are proven effective, promising, unpromising and
proven ineffective.
Examples of evaluation questions are
1. What are the main reasons, triggers of aggression and violence against professionals?
2. What types of measures aimed at either knowledge development; or attitude change of
citizens; perpetrators; victims, employers, or prosecution contribute to the reduction, or
control of such aggression and violence?
3. Which (mix of) interventions turns out to be effective in different types of situations relevant
to practitioners?
4. Which forms of education, training or exercising aimed at reducing aggression and violence
against professionals have proven to be effective, promising, not promising, or proven
ineffective?
5. Under which circumstances do training courses on the de-escalation of violence and
aggression have the best effects?
In-depth research
Research has shown that research is often more conclusive than explanatory. This already led to the
conclusion that evaluations should be more explanatory in nature. The same applies to research. In
order to be able to offer explanations, theories, or further theory development is necessary.
Possible research questions
Explanatory research questions:
1. Which individual characteristics of perpetrators influence his/her aggressive/violent
behaviour?
2. Which individual characteristics of victims influence the degree of his/her aggression and
violence?
3. Which theories and models are available to better understand and control the problems of
aggression and violence?
4. How is it that some offenders with specific profiles commit relatively more violence and
aggression?
5. Which actions of professionals have escalating, or de-escalating effects in different types of
situations?
6. What courses exist, or can be developed, to further train professionals in dealing with
aggression and violence against professionals?
7. What measures against aggression and violence should be prioritized in view of costs and
effects?
Where the theory analysed does not provided sufficient answers to the research questions, studies
may be carried out in other professions dealing with similar issues of order, discipline, or violence,
such as teachers, referees, inspectors, lawyers.
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1

Inleiding

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Min J&V) hebben wij een literatuuronderzoek verricht naar geweld
tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen die werken onder de beleidsverantwoordelijkheid van
het genoemde ministerie. In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven.
Om aan te geven hoe is omgagaan met de eisen die aan de dataverzameling en analyse zijn gesteld, is
in een afzonderlijk hoofdstuk de aanpak van de literatuurstudie beschreven. Ook de aanpak van twee
in het onderzoek uitgevoerde focusgroepsbijeenkomsten wordt in dat hoofdstuk beschreven.
De onderzoeksresultaten staan beschreven in drie daaropvolgende hoofdstukken bestaande uit een
kwantitatief gedeelte waarin de uit literatuur bekende omvang van de problematiek van geweld en
agressie tegen beroepsgroepen wordt geschetst. Daarna volgen twee hoofdstukken met daarin een
overzicht van de in literatuur aangetroffen factoren die met agressie en geweld tegen beroepsgroepen
samenhangen. Daarbij gaat achtereenvolgens over individuele factoren, situationele factoren en bredere maatschappelijke factoren.
Het rapport mondt uit in conclusies per onderzoeksvraag over de aard en omvang van geweld en agressie tegen beroepsgroepen, de beschikbare kennis daaromtrent, de implicaties daarvan voor de praktijk
en voor beleid en ten slotte mogelijke implicaties voor de onderzoeksagenda voor de toekomst.

1.1

Aanleiding onderzoek

De gevolgen van agressie en geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen zijn zeer divers.
Allereerst zijn er persoonlijke gezondheidsgevolgen, daarnaast beïnvloedt een geweldsincident de psychische weerbaarheid van medewerkers. Dergelijke gevolgen kunnen leiden tot uitval en tot personeelsverloop. De arbeidsproductiviteit komt daardoor onder druk te staan. Onderbezetting leidt op
zijn beurt weer tot overbelasting van collega’s. Om alles weer op de rails te krijgen worden kosten
gemaakt van therapie, begeleiding, werving en selectie van nieuw personeel. In 2014 beliepen de kosten van geweld tegen hulpverleners 393 miljoen Euro aldus de Monitor Veilige Publieke Taak 2015 van
TNO1.
Over de beroepsgroep van boa’s is in recent onderzoek geconcludeerd dat ook zij slachtoffer worden
van agressie en geweld (95% van verbale agressie; 68% van intimidatie en 58 % van fysieke agressie.2
Ook informatie over agressie en geweld jegens (politieke) ambtsdrager wordt met regelmaat vermeld
in nieuws en media, met nodige (nieuws)duiding over volume, oorzaak en gevolg3. Cijfers en meningen
lopen soms uiteen en zijn in enkele gevallen zelfs tegenstrijdig (mede als gevolg van gehanteerde definities van agressie en geweld, type beroepsgroepen, aard van incidenten, gebruikte meetmethodes,
registraties en tijdsperiode waarbinnen incidenten plaatsvinden)4.

1

Marianne van Zwieten, Ernest de Vroome, Seth van den Bossche,Monitor veilige publieke taak,TNO 2016
Abraham, Manja, van Soomeren Paul, Buitengewoon veilig, DSP groep, 2020
3 AD; 12 mei 2020, https://www.ad.nl/binnenland/agressie-tegen-agenten-neemt-fors-toe-mijn-gehoorschade-is-mogelijkblijvend~a9b4777b/
4 De Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar bestuur (I&O research, 2016) laat bijvoorbeeld over de jaren een daling zien
van agressie en geweld tegenover alle mensen in dienst van de overheid die in hun werk regelmatig contacten hebben met
burgers, met uitzondering van hulpdiensten zoals ambulancepersoneel, brandweermensen en politie.
2
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Sommige bronnen speken over een stijgende trend, andere over een dalende trend. In enkele gevallen
worden stijgende cijfers verklaard door een verbeterd registratiesysteem, zoals in het geval van de
zogenaamde VPT-zaken (Veilige publieke Taak), gemonitord door het OM, die daarmee een vollediger
en betrouwbaarder beeld geeft van het aantal stafzaken waarbij geweld is uitgeoefend tegen een publiek functionaris5. Voor andere beroepsgroepen, worden in veel gevallen incidenten niet gemeld (en
daarmee niet geregistreerd). Het is ook de vraag in welke gevallen een zaak wordt gelabeld als agressie
of geweld. In 2017 heeft het OM bijvoorbeeld de keuze gemaakt om ook belediging als een VPT-zaak
“te labelen”, met als gevolg hiervan een toename van de cijfers6. In het geval van de boa’s blijkt bovendien dat de boa’s zelf een ander beeld hebben van de hoeveelheid agressie en geweld waarmee ze
geconfronteerd worden dan hun werkgevers7.
Dit alles maakt duidelijk dat informatie tot op heden diffuus is en dat er niet duidelijke trends zichtbaar
zijn. Daarom werd het van belang geacht om helderheid te scheppen over aard en omvang van agressie
en geweld voor verschillende beroepsgroepen, typen daders, aard van ongewenst gedrag en type contexten waarin dit plaatsvindt, op basis van valide en betrouwbare wetenschappelijke bronnen.
De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Kamer in het Algemeen Overleg Politie van 5 september
2019 aangekondigd dat hij met de relevante maatschappelijke partners in gesprek wil over de oprichting van een taskforce geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen binnen het ministerie
van JenV. De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan
de taakstelling van die taskforce8.

1.2

Reikwijdte onderzoek

In het onderzoek gaat het om agressie en geweld in de openbare ruimte en binnen justitiële instellingen, tevens in contexten als asielcentra of jeugd- of reclasseringsinstellingen, alsook in situaties waarin
agressie en geweld tegen ambulancepersoneel, of openbaar vervoer medewerkers wordt uitgeoefend.
De beroepsgroepen waarop de aandacht gericht is in het onderzoek zijn politieambtenaren, brandweermensen, ambulance medewerkers, boa’s in de openbare ruimte en het ov, verkeersregelaars,
gevangenismedewerkers, medewerkers van de reclassering, medewerkers van jeugdzorginstellingen,
medewerkers in de migratieketen, waaronder medewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst
(IND) en asielzoekerscentra, en openbaarvervoermedewerkers. Deze beroepsgroepen verhouden zich
elk op verschillende wijzen met agressie en geweld. Voor politiemedewerkers is geweld een onderdeel
van hun professionele repertoire in het omgaan met agressie en geweld van burgers. Dat geldt ook
voor andere handhavers, zij het in minder mate. Voor hulp- en dienstverleners is agressie en geweld
zich kunnen voordoen, maar het daarmee omgaan is minder duidelijk een onderdeel van hun beroepsprofiel. In sommige sectoren is het beteugelen, of de-escalerend optreden in gevallen van agressie en
geweld va lieverlee wel tot het takenpakket gaat behoren, zoals in het voorbeeld van medewerkers in
het openbaarvervoer.

5

OM-CIJFERS; Opportuun nr 03, https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2018/03/om-cijfers
OM-cijfers; Opportuun nr 3https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2018/03/om-cijfers
7 Abraham, Manja, van Soomeren Paul, Buitengewoon veilig, DSP groep, 2020
8 Verslag Algemeen Overleg Politie, Tweede kamer der staten generaal, 29628, Nr 907. file:///C:/Users/ibm/AppData/Local/Temp/Verslag_van_een_algemeen_overleg,._gehouden_op_5_september_2019,_over_Politie_.pdf
6
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Niettemin willen we duidelijk maken dat willen we er verschillen bestaan tussen de beroepsgroepen
die het omgaan met geweld en het ter beteugeling daarvan zelf inzetten van geweld als deel van hun
werk zien, en diegenen die ermee geconfronteerd worden, maar daarin voornamelijk afhankelijk zijn
van pogingen tot de-escaleren, of bescherming door bijvoorbeeld politie.

1.3

Eerder onderzoek

In de periode 2007-2016 zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (min.
BZK) zeven onderzoeken verricht naar de stand van zaken en ontwikkeling van agressie en geweld in
de publieke sector. In de periode 2010- 2016 zijn vijf onderzoeken verricht naar de versterking van het
effectief handelen tegen agressie en geweld door burgers tegen politieke ambtsdragers en werknemers in de verschillende bestuurslagen van ons land.
Daarnaast heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2009 een onderzoek laten
uitvoeren naar de werking van maatregelen die werkgevers in sectoren met een publieke taak nemen
(Research voor beleid 2009). In 2017 heeft het ministerie van BZK een evaluatie van het programma
Veilige Publiek Taak (VPT) verricht (DSP 2007, IVA 2009, DSP 2011, Regioplan 2013, TNO 2014, 2015,
2016) (Ministerie van BZK 2017). Daarnaast is door het ministerie van J&V en het programma Veilige
Publieke Taak van het ministerie van BZK een verkennend onderzoek uitgevoerd naar kenmerken en
motieven van plegers van geweld tegen een publieke taak (Bakker, I, Drost, L, en Roeleveld, W, Utrecht
2010). Ook is recent een onderzoek naar boa’s afgerond door DSP9. Deze en dergelijke onderzoeken
zijn geanalyseerd in onze literatuur, die in de volgende hoofdstukken nader wordt beschreven.

1.4

Doelstelling onderzoek

Het onderzoek is verricht met als doel het verkrijgen van inzicht in wat bekend is in de literatuur over
de aard en omvang van agressie en geweld jegens beroepsgroepen tijdens hun taakuitoefening in
brede zin (incl. de oud en nieuwviering). Bij de beroepsgroepen gaat het om politieambtenaren, brandweermensen, ambulance medewerkers, boa’s in de openbare ruimte en het ov, verkeersregelaars,
gevangenismedewerkers, medewerkers van de reclassering, medewerkers van jeugdzorginstellingen,
medewerkers in de migratieketen, waaronder medewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst
(IND) en asielzoekerscentra, en openbaarvervoermedewerkers. De resultaten van deze studie dienen
als input voor de Taskforce GTPA (geweld tegen politieambtenaren en andere hulpverleners) en voor
een mogelijk empirisch vervolgonderzoek in fase 2.

1.5

Probleemstelling onderzoek

In het onderzoek is in literatuur gezocht naar redenen of aanleidingen waardoor burgers, groepen burgers, gedetineerden, ex-gedetineerden, cliënten in de jeugdzorg, mensen uit asielcentra geweld gebruiken tegen mensen met een belangrijke publieke taak zoals politieambtenaren, brandweermensen,

9

Abraham, Manja, van Soomeren Paul, Buitengewoon veilig, DSP groep, 2020
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ambulance medewerkers, boa’s in de openbare ruimte en het ov, verkeersregelaars, gevangenismedewerkers, medewerkers van de reclassering, medewerkers van jeugdzorginstellingen, medewerkers
in de migratieketen, waaronder medewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en asielzoekerscentra, en openbaarvervoermedewerkers, of hen anderszins agressief bejegenen?
Wat zijn in de literatuur beschreven beïnvloedende factoren in de context(en) (fysieke omgeving, gelegenheid, middelen gebruik, groepsdruk, anonimiteit en dader- en slachtofferprofiel) als het gaat om
agressie en geweld jegens deze beroepsgroepen?
Wat zijn volgens de literatuur mogelijke en effectief gebleken oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) die kunnen leiden tot het verminderen of wegnemen van agressie en geweld jegens mensen met een publieke taak?

1.6

Onderzoeksvragen

In het onderzoek is de probleemstelling vertaald in 6 hoofdvragen met elk enkele sub vragen.
1. Wat is de aard en de omvang van de problematiek?
a. Wat is in de literatuur bekend over de aard en omvang van agressie en geweld (arbeidsomstandigheden/-veiligheid van) jegens beroepsgroepen zoals politieambtenaren, brandweermensen, ambulance medewerkers, boa’s in de openbare ruimte en het ov, verkeersregelaars,
gevangenismedewerkers, medewerkers van de reclassering, medewerkers van jeugdzorginstellingen, medewerkers in de migratie-keten, waaronder medewerkers IND en asielzoekerscentra, en openbaar vervoer medewerkers(incl. evenementen, voetbalwedstrijden en oud en
nieuw viering)?
2. Welke factoren leiden tot agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
a. Welke factoren in de maatschappelijke en sociale omgeving? Wat is de sociale context (zoal
middelen gebruik, onvrede met hun situatie dienstverlening, groepsdruk, anonimiteit) van
agressie- en geweldplegers jegens de genoemde beroepsgroepen?
b. Welke factoren in de fysieke en situationele omgeving? Wat is de situationele context (incidentkenmerken) zoals fysieke omgeving, gelegenheid, sociale media, beschikbaarheid van genotsmiddelen, vuurwerk, training en scholing) waarbij daders jegens voornoemde beroepsgroepen agressie en geweld gebruiken?
c. Welke persoonlijkheids- en psychische factoren? Welke vormen van agressie en geweld waarmee verschillende beroepsgroepen te maken krijgen (persoonskenmerken, daderprofielen en
slachtofferprofielen in de3 interactie daartussen) worden in de literatuur onderscheiden?
3. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
a. Zijn er in de literatuur ontwikkelingen te herkennen die van invloed kunnen zijn op het gebruiken van agressie en geweld jegens de beroepsgroepen en de gevolgen daarvan?
4. Welke oplossingen en oplossingsrichtingen zijn in de literatuur te vinden?
a. Zijn in de literatuur bewezen effectieve of kansrijke handelingsperspectieven en maatregelen
beschreven om agressie en geweld tegen mensen met een publieke functie tegen te gaan? Zijn
de beschreven handelingsperspectieven te herleiden naar een specifieke beroepsgroep?
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Op basis van de gevonden antwoorden op de genoemde onderzoeksvragen zullen conclusies getrokken worden ten aanzien van:
 De belangrijkste oorzaken of aanleidingen voor geweld en agressie jegens voornoemde doelgroepen en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen als het gaat om de verschillende beroepsgroepen?
 De belangrijkste situationele contexten (incl. persoonskenmerken en daderprofielen) waarin
geweld en agressie plaatsvinden en kunnen escaleren?
 Maatregelen die voor de verschillende beroepsgroepen zouden kunnen werken en mogelijke
handelingsperspectieven die maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen?
 Belangrijke onderzoeksvragen die in een eventueel vervolgonderzoek beantwoord zouden
kunnen worden?

1.7

Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de methodologie van dit onderzoek uiteengezet. In de daaropvolgende hoofdstukken presenteren we de bevindingen met betrekking tot de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 worden de gevonden studies over de aard en omvang van de problematiek weergeven. Hoofdstuk 4 bevat de factoren die leiden tot geweld. Hoofdstuk 5 gaat in op de
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op agressie en geweld tegen werknemers met
een publieke taak en in hoofdstuk 6 worden in de literatuur aangetroffen oplossingsrichtingen beschreven. In elk van deze resultatenhoofdstukken wordt naast een bespreking van de gevonden literatuur een reflectie van de focusgroepen op deze bevindingen gegeven. Deze hoofdstukken eindigen
elk met een beantwoording van de onderzoeksvraag en een reflectie daarop. In het laatste hoofdstuk,
hoofdstuk 7, worden de conclusies in onderlinge samenhang gepresenteerd en worden aanbevelingen
voor vervolgonderzoek.
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2

Methodologie

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende twee methoden gebruikt. Ten eerste is
een omvangrijke en systematische literatuurstudie gedaan. Ten tweede zijn de bevindingen van deze
literatuurstudie voorgelegd aan een groep professionals middels een focusgroep om de resultaten betekenis te geven voor de dagelijkse praktijk. Beide methoden worden in meer detail hieronder besproken.

2.1

Methode 1: Literatuurstudie

Het literatuuronderzoek is gericht op het identificeren van (wetenschappelijke) studies binnen het
thema geweld en agressie door burgers en groepen burgers tegen ambtenaren met een publieke taak,
en meer specifiek de beroepsgroepen die onder het beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
vallen. De gevonden studies worden samengebracht in een synthese om zodoende antwoorden te
vinden op onze onderzoeksvragen.
Om alle relevante literatuur op te sporen hebben we gebruik gemaakt van de systematische zoekstrategie zoals voorgeschreven door Campbell Collaboration.10 Het voordeel hierbij is dat we op een systematische manier, door middel van inclusie- en exclusiecriteria, studies vinden en selecteren die relevant zijn voor onze onderzoeksvragen. Een dergelijke methode zorgt voor transparantie en is reproduceerbaar, wat de betrouwbaarheid en validiteit van onze conclusies verhoogt. We wijken in dit onderzoek echter deels af van de Campbell Collaboration methode door alle typen, namelijk empirische
en theoretische, studies mee te nemen in dit onderzoek. Campbell richt zich voornamelijk op empirische studies om meer evidence-based uitspraken te doen. Een verantwoording voor deze verbreding
is in paragraaf 2.1.1 te vinden. Daarnaast selecteren we geen studies op kwaliteit, omdat ons onderzoeksdoel is om een compleet overzicht te geven van alle studies die gedaan zijn op dit onderwerp. De
kwaliteit van de studies zal echter wel besproken worden in de respectievelijke hoofdstukken om zodoende de kwaliteit van onze conclusies te waarborgen.
Het vinden van relevante literatuur bestond uit de volgende onderdelen:
1. Online zoektocht: Dit hield in het verzamelen van mogelijk relevante onderzoeken, in Nederlandse en Engelse taal, op basis van opgestelde zoektermen (genaamd boolean operators en
daaruit volgende key phrases) waarmee gezocht werd in abstracts van artikelen (of body of
text bij gebrek aan abstract) en niet enkel de titel. Hiervoor is gebruik gemaakt van het zoeksysteem van de beschikbare geavanceerde zoekfuncties (filters). Ook zijn de referentielijsten
van de relevante studies bekeken.
2. Outreach naar relevante organisaties en personen om de grijze literatuur te vinden alsook
om na te gaan in hoeverre er op gedurende de looptijd van het project onderzoeken liepen
binnen de context van deze studie (of in de planning stonden).

10

Voor meer informatie over de zoekstrategie van Campbell Collaboration zie: Kugley, S., Wade, A., Thomas, J., Mahood, Q.,
Jørgensen, A.M.K., Hammerstrøm, K., Sathe, N. (2016). Searching for studies: A guide to information retrieval for Campbell
Systematic Reviews. Campbell Methods Guides. DOI: 10.4073/cmg.2016.1.
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Beide stappen zullen hieronder in meer detail worden uitgewerkt. Met betrekking tot de kanalen voor
dataverzameling betreft het hier een Multi-channel aanpak, waarbinnen gebruik gemaakt is van verschillende typen bronnen: wetenschappelijke artikelen uit peer reviewed tijdschriften, overheids- en
institutionele rapportages, en overige ‘grijze’ literatuur, zoals onderzoeken van individuele auteurs;
(online) nieuwsberichten; websites, et cetera. Daarnaast werd – om publicatiebias en daarmee samenhangend confirmatie bias te voorkomen – ook gezocht naar ongepubliceerde bronnen, de zogenaamde
grijze literatuur. Een gedetailleerde bespreking van deze aanpak is verder beschreven in paragraaf
2.1.2 ‘zoekstrategie relevante literatuur’.

2.1.1 Inclusie- en exclusiecriteria
Type studies
Voor dit onderzoek zijn theoretische bijdragen, te denken valt aan literatuurstudies, als empirische
studies, zowel kwantitatieve als kwalitatieve als mixed methods, geïncludeerd. We hebben ervoor gekozen om ook theoretische bijdragen mee te nemen omdat dergelijke studies niet alleen een overzicht
geven van wat er bekend is over dit onderwerp, deze studies brengen context en perspectief. Zeker
voor onderzoeksvraag 3 over de maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen dergelijke bijdragen een
belangrijke rol spelen.
Onderzoeksgroep
Dit onderzoek richtte zich op studies binnen de thema’s geweld en agressie – door burgers en groepen
burgers – tegen beroepsgroepen die onder het beleid van het Ministerie van Justitie vallen. We maakten hierbij een onderscheid tussen handhavende beroepen, bijvoorbeeld politieambtenaren en
boa’s11, zorgverlenende beroepen, namelijk ambulancemedewerkers, en dienstverlenende beroepen,
waaronder brandweermensen, gevangenismedewerkers en openbaar vervoermedewerkers. Een overzicht van deze beroepsgroepen is in Figuur 2.1 te vinden. Daarnaast includeerden we alle vormen van
agressie en geweld, waaronder verbale agressie, fysieke agressie, intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en discriminatie. We staan stil bij de operationalisatie van agressie en geweld van de studies
in hoofdstuk 3, wanneer we kijken naar de aard en omvang van de problematiek.
Alle overige beroepsgroepen, dat wil zeggen die niet in Figuur 2.1 staan, zijn buiten beschouwing gelaten. We willen echter specifiek stilstaan bij de politieke ambtsdragers. Hoewel we tijdens onze zoektocht hebben gemerkt dat hier ook veel wetenschappelijke aandacht naar toe is gegaan, valt deze
groep buiten de scope van dit onderzoek, omdat we ons specifiek richten op beroepsgroepen die
rechtstreeks contact onderhouden met burgers. Studies naar geweldspleging ‘tussen’ burgers (onderlinge incidenten) zijn ook niet meegenomen, tenzij er ingegaan werd op de gevolgen voor ordehandhavers die op de situatie (moesten) reageren. Verder vielen ook studies naar geweldspleging van medewerkers met een publieke taak tegen burgers of medewerkers onderling buiten de scope van dit
onderzoek.

11 boa’s kunnen onder de handhavende alsook de dienstverlenende beroep vallen. Echter, omdat we in dit onderzoek agressie

en geweld door externen centraal stellen hebben we boa’s onder de handhavende beroep geschaard. Vanuit het perspectief
van de externen zijn boa’s handhavers, geen dienstverleners.
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Handhavende beroepen:
Politieambtenaren
Boa’s in de openbare ruimte en het ov
Verkeersregelaars
Deurwaarders
Zorgverlenende beroepen:
Ambulancemedewerkers
Dienstverlenende beroepen:
Brandweermensen
Gevangenismedewerkers
Medewerkers van de reclassering
Medewerkers van jeugdzorginstellingen
Medewerkers in de migratieketen, waaronder medewerkers IND en asielzoekerscentra
Openbaar vervoermedewerkers
Figuur 2.1. Overzicht beroepsgroepen ingedeeld in drie hoofdcategorieën

Publicatieperiode
Dit onderzoek richtte zich op studies die gepubliceerd waren vanaf 2006 tot september 2020. De reden
hiervoor is dat het programma Veilige Publieke Taak, dat zich richtte op de aanpak en agressie en
geweld tegen werknemers met een publieke taak en politieke ambtsdragers in 2006 startte.12 En om
deze reden vormde 2006 het startpunt van onze literatuuronderzoek. Alle onderzoeken voor 2006 vielen buiten de scope van dit onderzoek.
Setting
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gekeken naar Nederlandstalige en Engelstalige
publicaties gericht op de Nederlandse context. De reden waarom we enkel Nederlandstalige en Engelstalige studies hebben meegenomen is omdat de meeste onderzoeken over dit onderwerp in het
Nederlands, en indien niet in het Nederlands dan primair in het Engels zijn gepubliceerd.

2.1.2 Zoekstrategie relevante literatuur
Zoekstrategie
Zoals hierboven is omschreven omvatte de zoekstrategie een ‘multiple channel’ approach, waarbij via
verschillende kanalen naar literatuur werd gezocht. Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende
methoden:
1. Online zoeksystemen: Eerst is gebruik gemaakt van de ‘online catalogus’ van de universitaire
bibliotheken van Universiteit Leiden, omdat zij toegang verschaften tot wetenschappelijke tijdschriften. Ook is gebruik gemaakt van de wetenschappelijke zoeksystemen Scopus en Google
Scholar en van het zoeksysteem van de Politieacademie.
2. Snowballing methode: Middels deze methode zijn relevante onderzoekers – dat wil zeggen
werkzaam in, of met connecties werkzaam in gerelateerde vakgebieden/onderzoeksrichtingen

12

Zie ook Ministerie van Binnenlandse Zaken, Programma Veilige Publieke Taak 2007-2011, via: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/230454/Programma-Veilige-Publieke-Taak-2007-2011.pdf.
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– gevraagd of zij aan onderzoeken werkten of andere onderzoekers kenden die zich bezighielden met onderzoek relevant voor dit project. Een tweede vorm van snowballing is uitgevoerd
door van verzamelde artikelen de referentielijst te scannen naar mogelijk verwante literatuur
(op basis van titel of in-tekst verwijzingen).
3. Outreach naar negen relevante organisaties ter identificatie van ongepubliceerde onderzoeken. Dit waren de volgende organisaties:
a. Nationale politie
b. Verweij Jonker Instituut
c. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
d. Instituut Fysieke Veiligheid
e. Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
f. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
g. DSP-groep
h. I&O Research
i. Vrije Universiteit Amsterdam
j. Nederlandse Spoorwegen
Zoektermen
Voor het uitvoeren van deze zoekstrategie zijn - op basis van de startnotitie en daarin vermelde literatuur - een aantal zoektermen opgesteld, waaruit key phrases geformuleerd zijn om gerichter te zoeken.
De onderstaande tabel (Tabel 2.1) geeft een overzicht van de zoektermen die wij hebben gebruikt.
Tabel 2.1.
Overzicht zoektermen
Zoeksysteem

Zoektermen / key
phrases

N(hits), N(potentieel)

Filters

Scopus

agres*; gewel*; gewel* AND polit*;
“maatschappelijke omstandigheden” AND
agres*

215 hits, 11 potentieel

Scholar

maatsch* agres*; geweld politie; geweld
publieke; geweld
jeugdinstellingen;
arbeidsveiligheid
boa’s; arbeidsveiligheid publieke hulpverlening; arbeidsveiligheid openbaar vervoer.
Geweld politie; agressie.

1689 hits, 40 potentieel

Language: Dutch and English. Pub.Range:
min=2006
Search fields: Title, Abstract.
Subj.Areas: Social Sciences; Psychology; Arts &
Humanities; Decision Sciences; Health Professionals; Nursing.
Taal: Nederlands en Engels
Artikelen zoeken die: zijn gedateerd tussen
2006-2020;
met alle woorden (zoekterm/key phrase); waar
mijn woorden voorkomen ‘overal in artikel’ OF
‘in de titel van het artikel’.13
Overig: NIET ‘inclusief patenten’; NIET ‘inclusief
citaten’.

Politieacademie

345 hits, 37 potentieel

Jaar van publicatie: 2018-september 2020;
2016-2017; 2011-2015; 2005-2010.14
Materiaalsoort: Digitaal Document.15

13

Voor zoektermen in Google Scholar waar meer dan 10.000 hits uit voortkwamen is gekozen om te beperken tot resultaten met zoektermen in de titel (schuingedrukt in tabel), voor de overige zoektermen is de optie volledige tekst aangehouden.
14 Voor de periode 2005-2010 zijn resultaten uit 2005 buiten beschouwing gelaten gezien onderzoeksopzet/inclusiecriteria.
15 Aangezien de resultaten onder ‘Artikelen’ en ‘Scripties Politieacademie’ alleen toegankelijk bleken voor politiemedewerkers met een Politieacademie extranet account is de zoektocht beperkt tot resultaten onder ‘digitaal document’.
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Selectie van relevante studies
Wanneer potentieel relevante studies waren geïdentificeerd, heeft één onderzoeker de titel en samenvatting doorgenomen om de geschiktheid van elke studie te bepalen volgens de hierboven beschreven inclusiecriteria, zie ook het stroomschema in Figuur 2.2.

Betreft het een studie die kijkt naar agressie en geweld van externen
tegen werknemers met een publieke taak in Nederland?

Nee

Studie
excluderen

Nee

Studie
excluderen

Nee

Studie
excluderen

Nee

Studie
excluderen

Ja

Betreft het een studie die kijkt naar (1) werknemers met een publieke
taak in het algemeen en/of (2) één van de geselecteerde
beroepsgroepen?

Ja

Wordt in deze studie gekeken naar de (1) aard en omvang en/of (2) de
factoren die leiden tot geweld en/of (3) maatschappelijke ontwikkelingen
en/of (4) handelingsperspectieven?

Ja

Is de studie in de periode 2006-2020 gepubliceerd?

Ja

Studie includeren

Figuur 2.2. Stroomschema selectie studies

Hierna werden de aangemerkte studies door drie andere onderzoekers nader onderzocht door de volledige publicatie door te nemen. Deze publicaties zijn opnieuw beoordeeld op hun relevantie. Indien
er meningsverschillen waren, werden deze besproken tot consensus werd bereikt.
Gevonden studies
Op basis van deze zoekstrategie hebben we 74 relevante studies gevonden. Figuur 2.3 geeft weer hoe
we tot deze 74 studies zijn gekomen. In de eerste zoekronde heeft één onderzoeker aan de hand van
de zoektermen 2314 studies in de zoeksystemen gevonden. Daarnaast zijn er door snowballing nog 41
potentieel relevante studies gevonden. Deze studies zijn door de onderzoeker beoordeeld op relevantie aan de hand van hun titel en abstract. Op basis van hum titel en abstract zijn 2167 studies geëxcludeerd. In totaal zijn 188 studies nader bekeken. Er waren van 9 studies geen volledig rapport of artikel
gevonden en 110 studies bleken alsnog buiten de reikwijdte van het onderzoek te vallen. Op basis
hiervan zijn in de eerste ronde 68 studies geïncludeerd.
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Studies geïdentificeerd in
databases, na verwijderen van
dubbelen (n = 2314)

Studies geïdentificeerd middels
snowballing
(n = 41)

Irrelevante studies geëxcludeerd
(n = 2167)

Volledige studie gelezen
(n = 188)

Studies geëxcludeerd omdat:
- Niet toegankelijk (n = 9)
- Buiten reikwijdte onderzoek
(n = 110)

Eerste
ronde

Titel en abstract van studies
doorgenomen ( n= 2355)

Studies geïncludeerd
(n = 68)

Tweede
ronde

Volledige studie gelezen
(n = 68)

Irrelevante studies geëxcludeerd
(n = 10)

Relevante studies geïdentificeerd
middels referentielijst
(n = 15)

Studies geïncludeerd
(n = 74)

Figuur 2.3 Stroomschema selectie relevante studies

Van de 68 studies die in de eerste ronde door één onderzoeker zijn gevonden, zijn in de tweede ronde
deze studies ook opnieuw bekeken door drie andere onderzoekers. De 68 studies zijn verdeeld onder
de drie onderzoekers. Aan de hand van deze tweede lezing zijn alsnog 10 studies geëxcludeerd omdat
ze alsnog buiten de reikwijdte van het onderzoek vielen. Wel zijn er nog 15 relevante studies geïdentificeerd middels de referentielijst van de gelezen studies. Hierdoor zijn we uiteindelijk tot 74 studies
gekomen.

2.1.3 Dataverzameling
Coderingsformulier
Het coderingsformulier werd in de aanvangsfase opgesteld en getoetst op de eerste studies voordat
alle andere relevante studies werden gecodeerd. Deze verfijning van het coderingsformulier zorgde
ervoor dat alle relevante informatie in het formulier gezet kon worden. In het coderingsformulier zijn
de volgende kenmerken ingevuld:
 Bibliografische materiaal: auteurs, publicatiejaar, publicatietype, type bron, rangorde studie
en APA-referentie.
 Achtergrondinformatie: type design, onderzoeksgroep, operationalisatie variabelen, geografische focus, periode onderzoek, primaire of secundaire data en analyses.
 Resultaten: belangrijkste uitkomsten, aanwezigheid controlevariabelen, uitsplitsing naar diverse groepen.
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Betrouwbaarheid en validiteit van de studie (zie hieronder voor meer informatie).
Overige informatie: waaronder of de bron peer-reviewed is, of er expliciete vraagstellingen en
hypothesen zijn opgesteld en niveau van de studie

Beoordeling wetenschappelijke kwaliteit
Aangezien we vooraf geen selectie hebben gemaakt in de kwaliteit van de gevonden studies wordt in
elk hoofdstuk de wetenschappelijke kwaliteit van deze studies besproken. Het bespreken van de betrouwbaarheid en validiteit van de studies is gedaan om context en waarde te geven aan onze eigen
conclusies.
Criteria voor het bepalen van onafhankelijke bevindingen
Meerdere onderzoeken hebben gekeken naar verschillende beroepsgroepen. Elk hoofdstuk is daarom
opgedeeld in het presenteren van algemene gegevens en waar mogelijk is een onderscheid gemaakt
in beroepsgroep. Dit is echter alleen gedaan wanneer het helder was welke resultaten bij welke beroepsgroep hoorden.

2.1.4 Data-analyse
De onderzoeksvragen vormden het uitgangspunt voor de analyses. Vanwege de diversiteit van de onderzoeksvragen, de onderzoeksgroepen en methodiek was het niet mogelijk om een meta-analyse te
doen. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn in elk hoofdstuk weergegeven die samen een
synthese vormen om zodoende de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

2.2

Methode 2: Focusgroep

De eerste uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn voorgelegd aan twee focusgroepen. Deze focusgroepen zijn opgezet om de gevonden resultaten te bespreken en te duiden. We hebben eerst enkele algemene vragen aan hen voorgelegd voordat we hun onze bevindingen presenteerden. Deze
opbouw zorgde voor veel discussie en nieuwe inzichten die we als volgt konden relateren aan onze
eigen bevindingen. Specifiek hebben we hen de volgende vragen voorgelegd:
 Welke maatschappelijke ontwikkelingen verklaren toename/afname van agressie en geweld
tegen beroepsbeoefenaren?
 Welke mechanismen en factoren binnen en tussen mensen verklaren het optreden van agressie en geweld tegen beroepsuitoefenaars?
 Welke implicaties heeft een en ander voor professionals, voor beleidsmakers en voor onderzoek?
Er zijn 16 professionals, beleidsmakers en onderzoekers benaderd waarvan 11 hebben meegewerkt
aan een van de twee focusgroepen. We vonden 11 individuen in een focusgroep te veel en om deze
reden hebben we de groep opgesplitst in tweeën. De eerste focusgroep vond op dinsdag 27 oktober
2020 plaats en de tweede focusgroep op vrijdag 30 oktober. In elk van de hoofdstukken presenteren
we de bevindingen van de focusgroepen. In de bijlagen (bijlage 1 bij hoofdstuk 2) is een overzicht te
vinden van de focusgroep deelnemers en waar ze werkzaam zijn. Hoewel ze hier zijn geïdentificeerd,
zullen ze in de resterende hoofdstukken anoniem blijven, zoals afgesproken met hen.
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3

Aard en omvang agressie en geweld

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van het empirisch onderzoek dat is gedaan naar de
aard en omvang van agressie en geweld jegens werknemers met een publieke functie in de periode
2006-2020.16 In dit hoofdstuk zullen we de eerste onderzoeksvraag beantwoorden:
Wat is de aard en omvang van de problematiek?
We beginnen dit hoofdstuk met het geven van een kort overzicht van de gevonden studies (§3.1).
Daarna bespreken we de bevindingen omtrent de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie. Daarbij geven we eerst een overzicht van de aard en omvang van
agressie en geweld in algemene zin (§3.2). Daarna presenteren we dit per beroepsgroep, waarin we
de verdeling handhaving (§3.3), zorg (§3.4) en dienstverlening (§3.5) hanteren. Het hoofdstuk sluit af
met een reflectie van de focusgroepen (§3.6) en een reflectie op de gevonden bevindingen (§3.7).

3.1

De gevonden studies: Monitoronderzoek en thematische studies

Tabel 3.1 geeft een overzicht weer van de studies die de aard en omvang van agressie en geweld in
onze elf beroepsgroepen in kaart hebben gebracht in de periode 2006-2020. Het inzichtelijk maken
van het type onderzoek en de methodiek dat gedaan is op dit onderwerp, is cruciaal omdat dit van
invloed is op het antwoord dat we aan het einde van dit hoofdstuk geven op onze onderzoeksvraag.
Doordat er op verschillende wijzen onderzoek is gedaan (in onderzoeksgroep en methodiek) naar
werknemers met een publieke functie is het moeilijk om een eenduidig beeld te geven van de aard en
omvang van de problematiek. De interpretaties en conclusies die gegeven zijn in dit hoofdstuk zijn
afgeleid binnen de context waarin deze studies zijn gedaan. In de reflectie aan het einde van dit hoofdstuk zullen we nader stilstaan bij de kwaliteit van deze studies en hoe deze impact hebben op het
beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Zoals blijkt uit deze tabel zijn we in onze zoektocht twee typen onderzoeken tegengekomen. De eerste
soort betreft de monitoronderzoeken die agressie en geweld onder een (representatieve) steekproef
van werknemers met een publieke functie hebben onderzocht. De twee grootste monitoren17 zijn de
onderzoeken gedaan in 2007, 2009 en 2011 (hierna VPT-onderzoeken) en de Monitor Veilige Publieke
Taak (hierna Monitor VPT). De VPT-onderzoeken uitgevoerd in 2007, 2009 en 2011 vormen één van de
eerste studies opgezet in het kader van het actieprogramma ‘geweld tegen werknemers met een publieke taak’ van het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).18 Deze drie onderzoeken hadden onder andere als doel de aard en omvang
16

In ons overzicht nemen we geen rapporten mee die een literatuuroverzicht geven van de aard en omvang van agressie en
geweld. Om een volledig beeld te krijgen en te geven hebben we ervoor gekozen om alleen bronnen waarin primair of secundair onderzoek is gedaan naar de aard en omvang te presenteren.
17 Naast deze twee grootschalige monitoren zijn er ook sectorale monitoren meegenomen in dit hoofdstuk. Deze worden in
de specifieke beroepsgroepen, het gevangeniswezen en het openbaar vervoer, in meer detail besproken.
18 Zie Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam, Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
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van agressie en geweld door externen in kaart te brengen om tot maatregelen te kunnen komen om
deze aard en omvang in te dammen.19 Deze onderzoeken betroffen ambtenaren met een publieke
functie, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen. Hoewel het om
vervolgonderzoeken ging, verschilden zij in hun onderzochte beroepsgroepen. In alle drie onderzoeken
werd gekeken naar agressie en geweld in het openbaar vervoer, gevangeniswezen, brandweer, ambulance en politie. In de studie in 2007 zijn geen gerechtsdeurwaarders meegenomen, wel in de vervolgstudies van 2009 en 2011. Jeugdzorg werd in de studie uit 2009 meegenomen, maar door te geringe
aantallen niet in de vervolgstudie van 2011. In ieder van de drie studies is gekeken naar ongewenst
gedrag door externen.20 Dit omvat het volgende: verbaal geweld, fysiek geweld, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie. Middels een online vragenlijst zijn werknemers met een publieke taak
benaderd. Er is getracht om een aselecte steekproef te trekken om de representativiteit van het onderzoek te verhogen. Een overzicht van de validiteit en betrouwbaarheid van deze studies is hieronder
te vinden. Van het totaalaantal werknemers dat benaderd is, heeft tussen de 23 en 33 procent de
vragenlijst ingevuld. Voor 2009 is het responspercentage niet berekend door een probleem in de dataverzameling.
Het andere grootschalige monitoronderzoek betreft de Monitor VPT, gestart in 2013 en daarna uitgevoerd door TNO in 2014, 2015 en 2016. In 2013 hebben Brekelmans en collega’s hun metamonitor
gepresenteerd.21 Hierin hebben zij aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
(hierna NEA) en sectorale monitoren een overzicht gegeven van onder andere de aard en omvang van
agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. De onderzoekers hebben de NEA als een
geschikte monitor aangemerkt, omdat in deze enquête een onderdeel is opgenomen over de ervaren
agressie en het geweld door werknemers met een publieke taak.22 Specifiek is onderzoek gedaan naar
agressie en geweld tegen politieambtenaren, ambulancemedewerkers, justitiële diensten, brandweer,
jeugdzorg en het openbaar vervoer (stads- en streekvervoer en spoor). Aan de hand van dit onderzoek
is de Monitor VPT uitgevoerd, waardoor middels de jaarlijks uitgevoerde NEA een secundaire analyse
gedaan kon worden op de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Dit heeft geresulteerd in drie rapporten van TNO waarin is gekeken naar de NEA-resultaten
in 2013, 2014 en 2015. Daarnaast is de NEA sinds 2007 uitgezet onder werknemers met een publieke
taak, waardoor ook een trendanalyse mogelijk was. De NEA onderscheidt vier vormen van agressie en
geweld door derden. Dit zijn intimidatie, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en pesten. Wanneer
werknemers te maken hebben met één of meerdere van deze vormen van agressie en geweld, spreekt
deze monitor over agressie door derden. Opvallend is dat de NEA geen informatie bevat over verbaal
geweld.
De tweede soort onderzoeken categoriseren we als thematische studies die gericht waren op een bepaald geografisch gebied, die een specifiek probleem/thema in kaart hebben gebracht, of alleen naar
een bepaald jaar hebben gekeken. Ter illustratie, in 2009 is onderzoek gedaan naar de aard en omvang

19

Deze onderzoeken keken ook naar de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op agressie en geweld en de impact dat agressie en geweld heeft gehad op de werknemers. Deze resultaten worden in de andere hoofdstukken besproken.
20 Er is ook gekeken naar agressie en geweld onder collega’s en getuige zijn van agressie en geweld. Vanwege het doel van
het huidig onderzoek zijn deze twee vormen buiten beschouwing gelaten.
21 Zie Brekelmans, J., van den Tillaart, J. & Homburg, G. (2013). Metamonitor Veilige Publieke Taak; Eindrapport. Amsterdam, Nederland, Regioplan.
22 Brekelmans e.a. (2013) concludeerden echter ook dat de gegevens over agressie en geweld door externen beperkt bleef.
Hierdoor achtten ze het nodig om een verdere verdieping van de aard en omvang van agressie en geweld te doen middels
sectorale monitoren, registraties en Inspectieonderzoeken. Deze sectorale monitoren worden per beroepsgroep verder
besproken.
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van agressie en geweld tegen politiemedewerkers in de regio Utrecht.23 In 2014 is een secundaire analyse op het VPT-onderzoek uit 2011 gedaan.24 De aanleiding was dat uit eerder onderzoek is gebleken
dat er verschillen tussen werknemers zijn in de frequentie, aard en ernst van het ervaren slachtofferschap. Hoewel in dit onderzoek niet is gekeken naar de aard en omvang, hebben de onderzoekers wel
onderzocht hoe de aard en omvang van de geweldservaringen verschillen tussen werknemers bij de
politie, ambulance en spoor, en welke kenmerken samenhangen met deze verschillen. In 2020 is in
een ander onderzoek gekeken naar het aantal geregistreerde incidenten en aanhoudingen tijdens de
jaarwisseling 2019-2020 en zijn deze cijfers vergeleken met het jaar ervoor.25 Een compleet overzicht
van deze thematische studies is in Tabel 3.1 te vinden.
Zoals te zien is in Tabel 3.1 is naar de meeste beroepsgroepen monitoronderzoek alsook thematisch
onderzoek gedaan, met uitzondering van de beroepsgroepen deurwaarders, gevangenispersoneel en
medewerkers in de migratieketen. Het onderzoek dat gedaan is onder deurwaarders en het gevangeniswezen betreft enkel monitoronderzoek en het onderzoek naar agressie en geweld onder medewerkers in de migratieketen betreft enkel thematisch onderzoek. Het meeste onderzoek heeft zich gericht
op de politie en het openbaarvervoerpersoneel. We hebben geen studies gevonden die de aard en
omvang van agressie en geweld tegen boa’s, verkeersregelaars en reclassering in kaart hebben gebracht in de periode 2006-2020.

23

Zie Noordegraaf, M., Giesen, I., Kristen, F., Van der Meulen, M., De Kezel, E. & Van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. Utrecht, Nederland: Universiteit Utrecht/USBO Advies.
24 Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
25 IKN-IKKL, DLIO, Landelijke Eenheid, Team Nationale Briefing. (2020). Jaarwisseling 2019-2020: Landelijk beeld. Geraadpleegd via: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/algemeen/tk-bijlage-politie-jaarwisseling2019-2020.pdf.
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Tabel 3.1
Overzicht van de studies die de aard en omvang van agressie en geweld in kaart hebben gebracht
Type onderzoek

Onderwerp

Operationalisatie agressie en
geweld

Onderzoeksmethodiek

Onderzoeksperiode

Referentie

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

2011

Fischer & Van Reemst (2014)

2019-2020

IKN-IKKL e.a. (2020)

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

2003-2008

Noordegraaf e.a. (2009)

2012

Van der Torre e.a. (2014a;
2014b)

2009-2011

Timmer & Visser (2015)

Algemeen

VPT-onderzoeken
Monitoronderzoek
Monitor VPT

Thematisch onderzoek

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie

Secundaire analyse van VPTonderzoek

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

Incidenten tijdens jaarwisseling

Geweldsincidenten tijdens de
jaarwisseling

- Online vragenlijst
- Aselecte of getrapte steekproef per beroepsgroep
Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
Secundaire analyse van de Monitor Agressie en Geweld tegen Werknemers met een
Publieke Taak (opgezet door Abraham e.a.,
2011)
Geregistreerde incidenten en aanhoudingen tijdens de jaarwisseling 2019-2020

Handhaving: Politie

VPT-onderzoeken
Monitoronderzoek
Monitor VPT

Thematisch onderzoek

Politiegeweld in regio
Utrecht
Bedreiging en geweld onder
politiemedewerkers
Geregistreerde incidenten in
7 korpsen

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie
Verbaal geweld, bedreigingen,
fysiek geweld
Arbeidsgerelateerd geweld

Geweld

- Online vragenlijst
- Politiemedewerkers benaderd via flitspanel
Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
Geregistreerde meldingen van geweld tegen politiemedewerkers
- Online vragenlijst
- Politiemedewerkers per e-mail benaderd
- Geregistreerde incidenten
- Onderzochte korpsen (’10-’11): Amsterdam-Amstelland, Brabant Zuid-Oost, Friesland, Utrecht, Twente en Zeeland
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Secundaire analyse van VPTonderzoek

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

Incidenten tijdens jaarwisseling

Geweldsincidenten tijdens de
jaarwisseling

Secundaire analyse van de Monitor Agressie en Geweld tegen Werknemers met een
Publieke Taak (opgezet door Abraham e.a.,
2011)
Geregistreerde incidenten en aanhoudingen tijdens de jaarwisseling 2019-2020

2011

Fischer & Van Reemst (2014)

2019-2020

IKN-IKKL e.a. (2020)

Handhaving: BOA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Handhaving: Verkeersregelaars

x

x

x

Handhaving: Deurwaarders

Monitoronderzoek

VPT-onderzoeken

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

- Online vragenlijst
- Deurwaarders per e-mail benaderd

2009, 2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009)

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

Zorg: Ambulance

VPT-onderzoeken
Monitoronderzoek
Monitor VPT
Geregistreerde incidenten
Thematisch onderzoek

Secundaire analyse van VPTonderzoek

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie
Verbaal geweld, fysiek geweld,
bedreiging en seksueel geweld
Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

- Online vragenlijst
- Ambulancemedewerkers per brief (2007)
en intranet (2009-2011) benaderd
Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
Via Ambulancezorg Nederland -Aantal geregistreerde incidenten in 2011
Secundaire analyse van de Monitor Agressie en Geweld tegen Werknemers met een
Publieke Taak (opgezet door Abraham e.a.,
2011)
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2007-2015
2010-2011

2011

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)
Brekelmans e.a. (2013)

Fischer & Van Reemst (2014)

Dienstverlening: Brandweer

VPT-onderzoeken
Monitoronderzoek
Monitor VPT

Thematisch onderzoek

Agressie en geweld in gemeente Amsterdam

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie

Verbaal geweld, serieuze bedreigingen en fysiek geweld

- Online vragenlijst
- Brandweermedewerkers per e-mail/intranet benaderd
Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
- Papieren vragenlijst
- Aselecte steekproef en gestratificeerd
naar 38 onderdelen in Amsterdam.
- Specifiek, alleen brandweermedewerkers
die meer dan 1 keer per week met publiek
in aanraking kwamen werden geïncludeerd

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

2004. 2007

Esselink e.a. (2007)

- Online vragenlijst
- Gevangenismedewerkers per brief benaderd

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

Online vragenlijst

2007, 2011

Molleman (2011)

Online vragenlijst

2007, 2012

Van der Broek & Molleman
(2012)

Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

Dienstverlening: Gevangenis

VPT-onderzoeken

Medewerkerstevredenheid
in gevangeniswezen
Monitoronderzoek
Medewerkerstevredenheid
in vreemdelingbewaring

Monitor VPT

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysieke agressie, bedreiging/ intimidatie, seksuele intimidatie
en discriminatie
Verbale agressie, fysieke agressie, bedreiging/ intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie

Dienstverlening: Reclassering

x

x

x
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x

Dienstverlening: Jeugdzorg
Monitoronderzoek

Monitor VPT

Thematisch onderzoek

VPT-onderzoek

Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie
Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
- Online vragenlijst
- Jeugdzorgmedewerkers per e-mail benaderd

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

2011

Jacobs e.a. (2009)

2016

Ufkes e.a. (2017)

Secundaire analyse van de Personeelsmonitor

2002-2008

Witvliet e.a. (2010)

- Online vragenlijst
- Treinpersoneel per brief benaderd

2007, 2009,
2011

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a. (2007)

2007-2015

Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015; 2016)

2004. 2007

Esselink e.a. (2007)

2011

Fischer & Van Reemst (2014)

Dienstverlening: Migratie
Thematisch onderzoek

Agressie in COA-opvanglocaties

Verbale agressie, non-verbale
agressie en fysieke agressie

Geregistreerde incidenten

Dienstverlening: OV
Secundaire analyse personeelsmonitor
Monitoronderzoek

VPT-onderzoeken

Monitor VPT

Mishandeling, bedreiging, pesten en lastigvallen
Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Fysiek geweld, seksuele intimidatie, pesten en intimidatie

Agressie en geweld in gemeente Amsterdam

Verbaal geweld, serieuze bedreigingen en fysiek geweld

Secundaire analyse van VPTonderzoek

Verbaal geweld, fysiek geweld,
intimidatie, discriminatie en
seksuele intimidatie.

Thematisch onderzoek

Secundaire analyse van de NEA in de periode 2007-2015.
- Papieren vragenlijst
- Aselecte steekproef en gestratificeerd
naar 38 onderdelen in Amsterdam.
- Specifiek, alleen medewerkers van Infrastructuur en Vervoer die meer dan 1 keer
per week met publiek in aanraking kwamen werden geïncludeerd
Secundaire analyse van de Monitor Agressie en Geweld tegen Werknemers met een
Publieke Taak (opgezet door Abraham e.a.,
2011)
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3.2

Aard en omvang van agressie en geweld: een algemeen overzicht

In totaal hebben we negen studies gevonden die empirisch onderzoek gedaan hebben naar de aard en
omvang van agressie en geweld jegens ambtenaren in het algemeen. We merken wel op dat deze
studies naast een algemeen overzicht ook een uitsplitsing hebben gemaakt naar verschillende beroepsgroepen. Deze studies komen daarom bij de specifieke beroepsgroepen verder aan bod. In deze
paragraaf staan enkel de algemene bevindingen rondom agressie en geweld jegens ambtenaren met
een publieke functie centraal.
Monitoronderzoek
Ons startpunt vormt de VPT-onderzoeken uit 2007, 2009 en 2011.26 Uit Figuur 3.1 blijkt dat het totale
percentage slachtoffers is gedaald van 66 procent in 2007, naar 65 procent in 2009, tot 59 procent in
2011 en deze daling is statistisch significant. Volgens de onderzoekers is deze daling vooral terug te
vinden in de groepen die nooit of slechts één of twee keer met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd.
De groep die geen incidenten heeft meegemaakt in 2011 was 40 procent terwijl deze groep in 2007
‘nog maar’ 35 procent was. De groep die 1-2 incidenten heeft meegemaakt in 2011 was 13 procent, 6
procent minder dan in 2007 (19%). De groepen die 3 of meer incidenten hebben meegemaakt is gedurende de onderzochte jaren gelijk gebleven.

Totaal

66
65

59

Verbale agressie

57

Fysieke agressie

21
20

62
62

24

19
22
19

Intimidatie
Discriminatie

12

Seksuele intimidatie

7
0

16
16

12
10
20

40

60

80

100

Percentage
2007

2009

2011

Figuur 3.1. Aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst
naar aard van geweld (Bron: Sikkema, e.a., 2007; Jacobs e.a., 2009; Abraham e.a., 2011).

Ook laat Figuur 3.1 zien dat in de onderzochte periode de meest voorkomende vorm van agressie en
geweld verbale agressie was. Deze vorm is afgenomen van 62 procent in 2007 en 2009 naar 57 procent

26

Zie Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam, Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
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in 2011. Ook bij de andere vormen van agressie en geweld is een daling waar te nemen, met uitzondering van intimidatie. Het percentage slachtoffers van intimidatie is in de periode 2007-2011 nagenoeg
gelijk gebleven.
Uit de Monitor VPT27 blijkt dat in 2015 ruim één op de drie werknemers te maken heeft gehad met
agressie en geweld door derden (zie ook Figuur 3.2). Dit percentage is redelijk stabiel gebleven sinds
2007. Het is opvallend dat het ervaren slachtofferschap in de Monitor VPT bijna de helft is van het
percentage uit de VPT-onderzoeken. Dit is mogelijk te verklaren doordat er een verschil is tussen de
twee monitoren met betrekking tot de operationalisatie van agressie en geweld. De Monitor VPT
neemt geen verbaal geweld mee, terwijl dit in de onderzoeken uit 2007, 2009 en 2011 de meest voorkomende vorm van agressie was. Dit kan het grote percentage verschil verklaren. Verder blijkt uit Figuur 3.2 dat de meest voorkomende vorm van ervaren slachtofferschap intimidatie was en dat deze
met 28 procent stabiel is gebleven in de periode 200-2015. Vijftien procent van de medewerkers hadden met fysiek geweld te maken en ongeveer 9 procent van de respondenten had te maken met seksuele intimidatie. Ook beide vormen van agressie en geweld bleef over de gehele onderzoeksperiode
stabiel. Alleen pesten is lichtelijk afgenomen, van 10 procent in 2007 naar 7 procent in 2015.
40
35
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Figuur 3.2. Aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst
naar aard van geweld (Bron: Van Zwieten e.a., 2016).

Thematisch onderzoek
Er zijn twee thematische studies gevonden die hebben gekeken naar een specifiek thema binnen de
aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie. In 2014 is een
secundaire analyse gedaan op het VPT-onderzoek uit 2011 voor een verdere verdieping van de aard

27

Brekelmans, J., van den Tillaart, J. & Homburg, G. (2013). Metamonitor Veilige Publieke Taak; Eindrapport. Amsterdam,
Nederland, Regioplan; van Zwieten, M., Bakhuys Roozeboom, M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2014). Monitor Veilige Publieke Taak 2014: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO; van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2015). Monitor Veilige Publieke Taak 2015: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak.
Leiden, Nederland: TNO; van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2016). Monitor Veilige Publieke Taak
2016: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden,
Nederland: TNO.
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en omvang van agressie en geweld van werknemers met een publieke taak.28 De onderzoekers vinden
verschillende slachtoffertypen. De totale populatie werknemers met een publieke taak is in te delen in
vier geweldssegmenten. Het grootste segment is het segment waar weinig verbale en fysieke geweld
alsook discriminatie en (seksuele) intimidatie voorkwam. Bijna de helft (45%) van de werknemers heeft
1 procent van de incidenten ervaren. Bij hen kwam wel slachtofferschap voor, maar weinig frequent.
Het tweede segment, genaamd matig geweld, omvat bijna een derde van de werknemers die samen
10 procent van de geweldsincidenten heeft meegemaakt. De meeste medewerkers werden maximaal
vijf keer in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van verbaal geweld, terwijl fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie door één op de vijf werknemers werd ervaren. Het derde segment omvatte
één vijfde van de werknemers die veel geweld (18% van de incidenten) heeft ervaren. In deze groep
hebben alle medewerkers te maken gehad met verbaal geweld en ongeveer de helft met fysiek geweld.
Het laatste segment omvat een kleine groep werknemers (10%) die meer dan 70 procent van de geweldsincidenten heeft ervaren. Naast verbaal geweld, heeft deze groep ook veelvuldig te maken gehad
met fysiek geweld, bedreiging en discriminatie. De onderzoekers hebben deze groep omschreven als
extreem veel geweld.
In 2020 is het aantal incidenten tegen werknemers met een publieke functie tijdens de jaarwisseling
van 2019-2020 onderzocht.29 Geconcludeerd werd dat het aantal incidenten tegen werknemers met
een publieke taak is afgenomen van 8 incidenten in 2018-2019 naar 6 incidenten in 2019-2020. Ook is
gebleken dat de slachtoffers minder te maken hebben gehad met fysiek en verbaal geweld vergeleken
met het voorgaande jaar.

3.3

Aard en omvang van agressie en geweld jegens handhavers

3.3.1 Politie
Monitoronderzoek
Uit de monitoronderzoeken komt het volgende beeld naar voren. Uit de VPT-onderzoeken30 blijkt dat
er geen toe- of afname is in het percentage slachtoffers van agressie en geweld in de periode 20072011. Zoals te zien is in figuur 3.3A heeft in 2007 73 procent van de respondenten agressie en geweld
door externen ervaren. In 2009 zakte dit percentage tot 68 procent maar in 2011 steeg het weer tot
73 procent. Uit het figuur in de bijlagen (zie bijlage 2 bij hoofdstuk 3) blijkt dat de meeste politieagenten te maken hebben met verbaal geweld. Ook fysiek geweld werd door bijna een helft van de politieagenten gemeld. Beide vormen zijn niet statistisch significant toe- of afgenomen tussen 2007 en 2011.
Seksuele intimidatie is statistisch significant afgenomen van 31 procent in 2007 naar 9 procent in 2011.
Intimidatie en discriminatie zijn statistisch significant toegenomen tussen 2007 en 2011.

28

Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
29 IKN-IKKL, DLIO, Landelijke Eenheid, Team Nationale Briefing. (2020). Jaarwisseling 2019-2020: Landelijk beeld. Geraadpleegd via: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/algemeen/tk-bijlage-politie-jaarwisseling2019-2020.pdf.
30 Zie Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam, Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
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Figuur 3.3A. Omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst naar beroepsgroep (Bron: Abraham e.a., 2011; Jacobs e.a., 2009; Sikkema e.a., 2007).

Uit de Monitor VPT31 (zie ook figuur 3.4A) blijkt dat in 2015 de helft van de politiemedewerkers te
maken heeft gehad met agressie en geweld door externen. Dit percentage is lager dan voorgaande
jaren waarbij geconcludeerd kan worden dat sinds 2007 – waar het percentage op 58 staat – het ervaren agressie en geweld onder politiemedewerkers lichtelijk is gedaald. Vergeleken met de VPT-onderzoeken, is het gerapporteerde agressie en geweld onder politiemedewerkers in de Monitor VPT lager.
Ter vergelijking, in 2007 rapporteerde de Monitor VPT dat 58 procent van de politiemedewerkers te
maken heeft gehad met agressie en geweld (versus 73%), in 2009 was dit 61 procent (versus 68%) en
in 2011 57.5 procent (versus 73%). Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat in de Monitor VPT
verbaal geweld niet is meegenomen. Intimidatie en fysiek geweld werd in de onderzochte periode
door bijna de helft van de respondenten ervaren. Pesten werd door een kwart van de respondenten
gemeld en seksuele intimidatie werd door 7 procent van de respondenten ervaren (zie bijlagen, bijlage
1 bij hoofdstuk 3).

31

van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2016). Monitor Veilige Publieke Taak 2016: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO.
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Figuur 3.4A. Omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst naar beroepsgroep. (Bron: Van Zwieten e.a., 2016).

Thematisch onderzoek
Er zijn zes thematische studies gevonden. Twee studies hebben naar agressie en geweld tegen politiemedewerkers in specifieke regio’s gekeken. In 2009 is het aantal geregistreerde geweldsincidenten
tegen politiemedewerkers in de periode 2003-2008 in de regio Utrecht onderzocht.32 Zij concluderen
dat er geen sprake is van een toe- of afname in geweld, maar spreken wel van een hoog aantal incidenten dat jaarlijks voorkomt onder politiemedewerkers (gemiddeld 1,5 geweldsincidenten per dag).
In 2015 is gekeken naar politiegeweld tegen en door burgers in zes korpsen.33 In het kader van de
doelstellingen van dit literatuuronderzoek bespreken we enkel de geweldsincidenten door burgers. De
cijfers laten zien dat het probleem van geweldsincidenten tegen de politie in omvang enigszins lijkt af
te nemen: van 1.567 verwonde agenten door burgergeweld verwonde agenten in 2009 naar 1.268
verwonde agenten in 2011 naar 1.306 verwonde agenten in 2011.
De andere vier studies hebben een specifiek thema onderzocht wat betreft aard en omvang van agressie en geweld. In 2014 hebben onderzoekers een verdiepende analyse gedaan op het VPT-onderzoek
uit 2011 om te kijken of er verschillende slachtoffertypen bestaan onder politiemedewerkers.34 Ze concluderen dat deze beroepsgroep is in te delen in vier geweldssegmenten. Het grootste segment is het
segment waar weinig geweld voorkwam. Iets meer dan de helft (53%) van de politiemedewerkers
heeft 10 procent van de incidenten ervaren. Bij ongeveer de helft kwam verbaal geweld voor en 1 op
de 5 politiemedewerkers kreeg te maken met fysiek geweld. Het tweede segment, genaamd matig
geweld, omvat een derde van de politiemedewerkers die samen 21 procent van de geweldsincidenten

32

Noordegraaf, M., Giesen, I., Kristen, F., Van der Meulen, M., De Kezel, E. & Van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. Utrecht, Nederland: Universiteit Utrecht/USBO Advies.
33 Timmer, J. & Visser, R. (2015). Gepast geweld: Geweld van en tegen de politie in 2010. Amsterdam, Nederland: Centrum
voor Politiewetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
34 Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
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heeft meegemaakt. In dit segment had iedereen te maken met verbaal geweld, twee derde had te
maken met fysiek geweld en bijna de helft had te maken met bedreigingen. Het derde segment omvat
6 procent van de politiemedewerkers die 13 procent van de incidenten heeft meegemaakt. In deze
groep had iedereen te maken met verbaal en fysiek geweld. Het laatste segment omvat een kleine
groep werknemers (9%) die 56 procent van de geweldsincidenten heeft ervaren. Naast verbaal geweld,
heeft deze groep ook veel fysiek geweld, bedreiging en discriminatie ervaren. De onderzoekers hebben
deze groep omschreven als extreem veel geweld.
Daarnaast zijn in 2014 twee onderzoeken gepubliceerd die specifiek hebben gekeken naar agressie en
geweld tegen politiemedewerkers in de afgelopen 12 maanden waarbij ook arbeidsgerelateerd geweld
tijdens en na werktijd is onderzocht.35 De onderzoekers concluderen dat iets meer dan veertig procent
van de politiemedewerkers in een periode van twaalf maanden te maken heeft gehad met agressie en
geweld door externen. Zowel het dreigen met geweld als intimidatie kwam in bijna een derde van de
gevallen voor. Hinderlijk volgen of opwachten overkwam maar een klein percentage van de politiemedewerkers (7%).36 Er is wel een verschil tussen operationele en niet-operationele politiemedewerkers;
40 procent van de operationele medewerkers kreeg in de afgelopen 12 maanden onder werktijd te
maken met agressie en geweld. Bij niet-operationele politiemedewerkers lag dit percentage op bijna
4 procent. In privétijd had 1 in 7 politiemedewerkers te maken met arbeidsgerelateerd geweld. Dit
hoge percentage kan voornamelijk verklaard worden door frequente scheldpartijen. Wanneer schelden buiten beschouwing wordt gelaten ligt het percentage lager.
Het laatste onderzoek heeft specifiek gekeken naar het aantal geregistreerde incidenten tegen politiemedewerkers tijdens de jaarwisseling 2019-2020.37 De onderzoekers concluderen dat tijdens deze jaarwisseling veel meer incidenten tegen politiemedewerkers zijn geweest. Meer specifiek, politiemedewerkers zijn vaak slachtoffer geweest van fysiek geweld en het betreft een toename van 101,2 procent
ten opzichte van vorige jaarwisseling. Het aantal slachtoffers van fysiek geweld was de afgelopen 5 jaar
niet eerder zo hoog.

3.3.2 Deurwaarders
In onze zoektocht hebben we slechts twee empirische studies gevonden die de aard en omvang van
agressie en geweld jegens deurwaarders in kaart hebben gebracht. Hoewel Odekerken in haar proefschrift heeft getracht de aard en omvang van agressie en geweld tegen deurwaarders in kaart te brengen, heeft ze ontdekt dat het aantal aangiftes van agressie en geweld door deurwaarders niet officieel
geregistreerd werd. Daarnaast hebben te weinig deurwaarders meegedaan in haar kwantitatief onderzoek om de aard en omvang adequaat in beeld te brengen.38 Ook voor andere onderzoekers bleek
het de afgelopen jaren lastig deze groep te bereiken. Zo zijn gerechtsdeurwaarders in het eerste VPT-
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Zie van der Torre, E.J., Gieling, M. & Bruinsma M.Y. (2014a). Bedreigen en intimideren van OM en politiemedewerkers: Een
onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers; van der Torre, E.J.,
Gieling, M., Tannous, T., Holvast, R. & van Os, P. (2014b). Over de grens: Een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers.
36 van der Torre, E.J., Gieling, M. & Bruinsma M.Y. (2014a). Bedreigen en intimideren van OM en politiemedewerkers: Een
onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers.
37 IKN-IKKL, DLIO, Landelijke Eenheid, Team Nationale Briefing. (2020). Jaarwisseling 2019-2020: Landelijk beeld. Geraadpleegd via: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/algemeen/tk-bijlage-politie-jaarwisseling2019-2020.pdf.
38 Zie Odekerken, M.W.A. (2017). Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren. (Dissertatie). Geraadpleegd van http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/356999.
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onderzoek in 2007 niet meegenomen. De twee studies die de aard en omvang van agressie en geweld
tegen deurwaarders in kaart hebben gebracht zijn de VPT-onderzoeken in 2009 en 2011.39
Zoals te zien is in figuur 3.3A had 92 procent van de gerechtsdeurwaarders in 2011 te maken gehad
met agressie en geweld. Meer specifiek, gerechtsdeurwaarders waren in de afgelopen 12 maanden
minstens één keer slachtoffer geweest van verbaal geweld, bijna de helft heeft te maken gehad met
fysiek geweld en intimidatie en een klein aantal met seksuele intimidatie en discriminatie (zie bijlagen,
bijlage 1 bij hoofdstuk 3). Deze agressie en geweld gebeurde voornamelijk tijdens werktijd (99%). Het
ervaren van agressie en geweld in 2011 is 5 procentpunten minder dan in 2009 waar 97 procent van
de gerechtsdeurwaarders te maken heeft gekregen met agressie en geweld.

3.4

Aard en omvang van agressie en geweld jegens zorgverleners

3.4.1 Ambulancemedewerkers
Monitoronderzoek
Uit de VPT-onderzoeken blijkt dat er een statistisch significante afname is in het percentage slachtoffers van agressie en geweld onder ambulancemedewerkers tussen 2007 en 2011 (zie ook figuur
3.3A).40 In 2007 heeft 89 procent van de respondenten agressie en geweld van externen ervaren. In
2009 zakte dit percentage tot 83 procent en in 2011 heeft 79 procent van de respondenten agressie
en geweld ervaren. De meeste ambulancemedewerkers hadden te maken met verbaal geweld, dit is
echter statistisch significant afgenomen tussen 2007 en 2011 (zie bijlagen, bijlage 1 bij hoofdstuk 3).
Fysiek geweld werd door bijna de helft van de respondenten in 2007 gemeld maar zakte naar een
derde in 2011. Deze afname is echter niet statistisch significant. Intimidatie is statistisch significant
toegenomen van 1 in 10 ambulancemedewerkers in 2007 naar bijna 1 in 3 in 2011. Seksuele intimidatie
en discriminatie kwam bij minder dan 1 op de 5 medewerkers voor en is nagenoeg gelijk gebleven
tussen 2007 en 2011.
Uit de Monitor VPT41 (zie ook figuur 3.4A) blijkt dat in 2015 65 procent van de ambulancemedewerkers
te maken heeft gehad met agressie en geweld door externen. Dit percentage is lager dan voorgaande
jaren waarbij geconcludeerd kan worden dat sinds 2007 – in welk jaar het percentage op 71 staat – de
ervaren agressie en geweld onder ambulancemedewerkers na enkele fluctuaties, sinds 2013 licht is
gedaald. Het is echter wel noemenswaardig dat het aantal respondenten zeer laag is (gemiddeld 16
respondenten per jaar), waardoor enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van deze cijfers. Om deze reden maken we ook geen vergelijking in cijfers met de VPT-onderzoeken. Het figuur in
de bijlagen (zie bijlage 2 hoofdstuk 3) laat zien dat de meeste ambulancemedewerkers te maken hebben gehad met intimidatie en bijna een kwart met fysiek geweld. Pesten werd door 12 procent van de
medewerkers gemeld en bijna 1 op 10 had te maken met seksuele intimidatie.
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Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam,
Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers
met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA.
40 Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam,
Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers
met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst
gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
41 van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2016). Monitor Veilige Publieke Taak 2016: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO.
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Thematisch onderzoek
We hebben twee thematische studies gevonden die de aard en omvang onder ambulancemedewerkers in kaart hebben gebracht. Het eerste onderzoek betreft een verdiepende analyse van de aard en
omvang van ervaren slachtofferschap onder ambulancemedewerkers in 2011.42 Volgens de onderzoekers is deze groep onder te verdelen is drie slachtoffertypen. Het zogenaamde ‘weinig geweld’ segment is het grootste segment: rond twee derde van de werknemers heeft 16 procent van de geweldsincidenten ervaren. In deze groep maakte twee derde verbaal geweld mee en een kwart fysiek geweld.
Het tweede geweldssegment ‘matig geweld’ heeft één op de vijf werknemers 13 procent van de geweldsincidenten ervaren. In deze groep hadden alle medewerkers te maken met verbaal geweld, maar
ook seksuele intimidatie kwam veelvuldig voor. Ongeveer de helft van deze groep had daarnaast te
maken met bedreiging en fysiek geweld. Het laatste segment – genaamd veel geweld – bestaat uit 13
procent van de werknemers die bijna driekwart (72%) van de incidenten heeft meegemaakt. In deze
twee geweldssegmenten hebben de slachtoffers veelvuldig te maken met verbaal geweld, maar ook
bedreiging, fysiek geweld en discriminatie.
De tweede thematische studie die we hebben gevonden heeft het aantal geregistreerde geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers in 2010 en 2011 in kaart gebracht.43 De onderzoekers concluderen dat het aantal incidenten sinds 2010 aanzienlijk is toegenomen (171 incidenten in 2010 tegenover 289 incidenten in 2011). Dit is, volgens de onderzoekers, deels te verklaren doordat er meer veiligheidsrisico’s worden geregistreerd ten opzichte van 2010, maar ook omdat er tijdens trainingsdagen
van ambulancemedewerkers meer aandacht is besteed aan het belang van het registreren van agressie
en geweld. De meest voorkomende typen geweld zijn verbaal en fysiek geweld.

3.5

Aard en omvang van agressie en geweld jegens dienstverleners

3.5.1 Brandweer
Monitoronderzoek
Uit de VPT-onderzoeken44 is er een kleine afname waar te nemen in het percentage slachtoffers van
agressie en geweld in de periode 2007-2011. Zoals gepresenteerd in Figuur 3.3A heeft in 2007 48 procent van de respondenten agressie en geweld door externen ervaren. In 2009 zakte dit percentage
naar 45 procent en in 2011 heeft 44 procent van de respondenten agressie en geweld ervaren. Dit
verschil van 4 procentpunten tussen 2007 en 2011 is echter statistisch niet significant. Brandweermannen kregen voornamelijk te maken met verbaal geweld, en maar een heel klein percentage was ook
slachtoffer geworden van fysiek geweld, seksuele intimidatie, overige intimidatie en discriminatie (zie
bijlagen, bijlage 1 bij hoofdstuk 3). In de periode 2007-2011 is er geen statistisch significante toe- of
afname in deze specifieke vormen van agressie en geweld waar te nemen met uitzondering van seksuele intimidatie. Deze vorm is tussen 2007 en 2011 statistisch significant afgenomen.
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Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
43 Zie Brekelmans, J., van den Tillaart, J. & Homburg, G. (2013). Metamonitor Veilige Publieke Taak; Eindrapport. Amsterdam, Nederland, Regioplan.
44 Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam,
Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers
met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst
gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
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Uit de Monitor VPT45 blijkt dat in 2015 een kwart van de respondenten te maken heeft gehad met
agressie en geweld door externen. Zoals Figuur 3.4A laat zien, kent de trend enkele pieken en dalen
waarbij het slachtofferschap onder brandweerlieden in 2011 7.5 procent was maar steeg tot 41 procent in de periode 2012-2013. Echter, net als bij ambulancemedewerkers, is het aantal respondenten
die deze vragenlijst erg laag (gemiddeld 16 respondenten per jaar in de periode 2007-2013). Pas in
2014 en 2015 ligt het aantal respondenten op 80 of meer. Dit betekent dat deze trend met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd en dat we nu nog weinig kunnen zeggen over een toe- of afname
van agressie en geweld onder brandweermedewerkers aan de hand van deze monitor. Gedurende de
periode 2007-2015 had ongeveer de helft van de brandweermannen te maken met intimidatie en rond
de 1 op 5 was slachtoffer geworden van fysiek geweld en pesten (zie bijlagen, bijlage 1 bij hoofdstuk
3).
Thematisch onderzoek
We hebben één thematische studie gevonden die de agressie en geweld tegen brandweermedewerkers in de gemeente Amsterdam in 2004 en 2007 in kaart heeft gebracht.46 In 2007 had een derde van
de respondenten voornamelijk te maken met verbaal geweld en 1 op de 10 was slachtoffer geworden
van fysiek geweld. In vergelijking met 2004, zijn deze aantallen in 2007 hoger. In 2004, was ‘maar’ 6
procent van de respondenten slachtoffer van verbaal geweld en had geen een respondent te maken
gehad met fysiek geweld. Het enige verschil is te vinden in serieuze bedreigingen: in 2004 werd 6 procent van de respondenten serieus bedreigd, maar dit aantal was 0 in 2007. Echter, hier is ook enige
voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van deze cijfers wat betreft een toe- of afname in agressie en geweld onder brandweerlieden, omdat de analyse gebaseerd is op 22 brandweerlieden in 2007.
Over 2004 zijn geen absolute cijfers over deelname bekend.

3.5.2 Gevangenis
We hebben negen studies gevonden die de aard en omvang van agressie en geweld tegen gevangenismedewerkers hebben onderzocht. Alle gevonden studies betreffen monitoronderzoeken.
In 2004 is middels een medewerkers tevredenheidsonderzoek onder gevangenispersoneel ook gekeken naar gedetineerdengeweld jegens gevangenismedewerkers. Deze meting is in 2007 en 2011 herhaald.47 Uit het rapport kwam naar voren dat het totale percentage gedetineerdengeweld tussen 2004
en 2007 weliswaar is gedaald naar 46 procent maar in 2011 weer is gestegen naar 54 procent. Meer
specifiek, intimidatie en bedreiging tegen het gevangenispersoneel is toegenomen. Het aantal slachtoffers van seksuele intimidatie is in 2004 en 2007 gelijk gebleven maar in 2011 afgenomen tot minder
dan 10 procent. Alleen het percentage slachtoffers van fysiek geweld is gedurende de drie metingen
stabiel gebleven.
Uit de VPT-onderzoeken48 blijkt dat het percentage slachtoffers van agressie en geweld in het gevangeniswezen in de periode 2007-2011 stabiel is gebleven. Zoals gepresenteerd in figuur 3.3A heeft in
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van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2016). Monitor Veilige Publieke Taak 2016: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO.
46 Esselink, S.H., Raven, J., Broekhuizen, J. & Driessen, F.M.H.M. (2007). Agressie en geweld tegen ambtenaren van de gemeente Amsterdam in 2004 en in 2007. Utrecht, Nederland: Bureau Driessen.
47 Molleman, T. (2011). Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel. Stand van zaken anno 2011. Den Haag:
WODC.
48 Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam,
Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers
met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst
gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
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2007 91 procent van de respondenten agressie en geweld door externen ervaren. In 2009 steeg dit
percentage naar 94 procent en in 2011 heeft 92 procent van de respondenten agressie en geweld
ervaren. Het meeste gevangenispersoneel (90%) heeft te maken gehad met verbaal geweld maar ook
het percentage fysiek geweld ligt rond de 70 procent (zie bijlagen, bijlage 1 bij hoofdstuk 3). Het is
opvallend dat de cijfers uit de VPT-onderzoeken beduidend hoger liggen dan bij het medewerker tevredenheidsonderzoek onder gevangenispersoneel uitgevoerd door Molleman (2011). Een mogelijke
verklaring is dat in het medewerkers tevredenheidsonderzoek niet naar verbaal geweld is gekeken.
Toch zijn er overeenkomsten te vinden tussen de twee monitoronderzoeken: in beide onderzoeken
bleef fysiek geweld stabiel gedurende de onderzoeksperiode, en nam intimidatie in beide monitoronderzoeken statistisch significant toe. Daarnaast was seksuele intimidatie in beide onderzoeken statistisch significant afgenomen.
In 2007 en daarna nogmaals in 2012 is eenzelfde medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan onder
een specifieke groep binnen het gevangeniswezen: de medewerkers bij de sector Directie Bijzondere
Voorzieningen (DBV) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die voor gedetineerde vreemdelingen
zorgen.49 Uit de web-enquêtes komt naar voren dat iets meer dan de helft van de medewerkers (56%)
in 2007 geweld door toedoen van vreemdelingen heeft ervaren. In 2012 is dit percentage opgelopen
naar 68 procent. Meer specifiek, twee derde ervaarde verbale agressie door vreemdelingen. Rond 1
op de 5 medewerkers ervoeren discriminatie door vreemdelingen.50 Fysieke agressie wordt in 2012
vaker gemeld dan in 2007 (een stijging van 29% naar 35%). Het percentage medewerkers dat aangaf
seksuele intimidatie en intimidatie/bedreiging door vreemdelingen te ervaren, daalde tussen 2007 en
2012.
De Monitor VPT51 heeft zich niet alleen beperkt tot het gevangeniswezen. In plaats daarvan is de justitiële keten in het onderzoek meegenomen. Dit is een belangrijk om te vermelden, omdat dit de vergelijking met voorgaande onderzoeken bemoeilijkt. Zoals gepresenteerd is in figuur 3.4A was rond een
derde van de respondenten in 2015 slachtoffer van agressie en geweld door externen. Over de hele
periode lijkt er een afname in agressie en geweld onder medewerkers van de justitiële keten te hebben
plaatsgevonden. Ongeveer de helft van de medewerkers kregen te maken met intimidatie en een
kwart werd slachtoffer van fysiek geweld. Pesten werd door 1 op de 5 medewerkers gemeld en 1 op
de 10 medewerkers had te maken met seksuele intimidatie (zie bijlagen, bijlage 2 bij hoofdstuk 3).
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Van der Broek, T.C. & Molleman, T. (2012a). Personeel in de vreemdelingenbewaring: De arbeidssituatie, agressie en geweld. (Cahier 2012-7). Den Haag, Nederland: WODC.
50 Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten en er is daarom geen vergelijking met de meting
in 2007 mogelijk.
51 Brekelmans, J., van den Tillaart, J. & Homburg, G. (2013). Metamonitor Veilige Publieke Taak; Eindrapport. Amsterdam,
Nederland, Regioplan; van Zwieten, M., Bakhuys Roozeboom, M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2014). Monitor Veilige Publieke Taak 2014: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO; van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2015). Monitor Veilige Publieke Taak 2015: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak.
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3.5.3 Jeugdzorg
Monitoronderzoek
De Monitor VPT52 heeft wel over een langere periode naar slachtofferschap van agressie en geweld
door externen onder jeugdzorgmedewerkers gekeken. Uit de cijfers (zie ook figuur 3.4A) blijkt dat in
2015 iets meer dan de helft van de respondenten slachtoffer is geweest van agressie en geweld door
externen. Wanneer we naar de gehele onderzoeksperiode kijken zien we een paar kleine pieken en
dalen, maar blijft het ervaren slachtofferschap sinds 2007 relatief stabiel.
Thematisch onderzoek
Alleen het VPT-onderzoek uit 200953 heeft jeugdzorgmedewerkers meegenomen in de onderzoeksgroep, terwijl in de meting van 2007 en 2011 het niet mogelijk was een voldoende grote steekproef te
krijgen. Maar ook deze steekproef bleef onder de 100 respondenten, ook al zijn 6.000 jeugdzorgmedewerkers benaderd via een e-mail. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 88 procent van de respondenten slachtoffer is geweest van ongewenst gedrag door externen in daaraan voorafgaande 12 maanden. Meer specifiek, respondenten werden slachtoffer van gemiddeld 15 incidenten in het afgelopen
jaar.

3.5.4 Migratie
Er is één thematische studie gevonden die de aard en omvang van agressie en geweld tegen medewerkers in de migratieketen in kaart heeft gebracht. In 2016 zijn alle geregistreerde incidenten van
agressie en geweld bekeken.54 De meeste agressie en geweld tegen COA-personeel vond plaats in asielzoekerscentra. Echter, wanneer rekening wordt gehouden met het aantal bewoners per locatie, vond
de meeste agressie en geweld in 2016 plaats in de proces-opvanglocatie en de regio-opvanglocatie
voor alleenstaande minderjarigen. Bij een willekeurige selectie van 520 incidenten blijkt dat 30 procent
van de agressie gericht is tegen de COA-medewerker.

3.5.5 Openbaar vervoer
Monitoronderzoek
In 2010 is aan de hand van een secundaire analyse van diverse monitoren getracht inzicht te krijgen in
de ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving.55 We richten ons hier specifiek op de secundaire analyse dat gedaan is op de Personeelsmonitor van het openbaar vervoer van de periode
2002-2008. In deze periode is personeel in het openbaar vervoer vaker slachtoffer van lastig vallen,
pesten en bedreiging dan van fysiek geweld. Fysiek geweld is in de periode 2002-2008 afgenomen
terwijl lastigvallen en pesten juist is toegenomen. Bedreiging is relatief stabiel gebleven.
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In de VPT-onderzoeken is specifiek gekeken naar treinpersoneel.56 Uit deze onderzoeken blijkt dat er
een statistisch significante daling is in het percentage slachtoffers van agressie en geweld in de periode
2007-2011 (zie ook figuur 3.3A). In 2007 heeft 98 procent van de respondenten agressie en geweld van
externen ervaren. In 2009 zakte dit percentage tot 96 procent en in 2011 heeft 93 procent van de
respondenten agressie en geweld ervaren. Volgens het figuur van de bijlagen (zie bijlage 1 bij hoofdstuk 3) is te zien dat zo goed als alle medewerkers te maken hebben gehad met verbaal geweld, maar
ook fysiek geweld werd vaak gerapporteerd. Beide vormen zijn echter tussen 2007 en 2011 statistisch
significant gedaald, hoewel de cijfers ook in 2011 erg hoog blijven. Ook seksuele intimidatie is flink
gedaald, van 39 procent in 2007 naar 11 procent in 2011. Discriminatie is tussen 2007 en 2011 statistisch significant toegenomen van 19 naar 28 procent en alleen intimidatie is stabiel gebleven.
De Monitor VPT57 heeft een onderverdeling gemaakt in medewerkers in het stads- of streekvervoer en
treinpersoneel. Zoals weergegeven in figuur 3.4A heeft iets meer dan de helft van de medewerkers
van het openbaar stads- en streekvervoer in 2015 te maken gehad met agressie en geweld door externen. Hoewel dit percentage lager is dan in 2007 kent de hele periode pieken en dalen waardoor we
niet kunnen spreken van een daling of een stijging. De meeste medewerkers hadden te maken met
intimidatie (47%), gevolgd door pesten (34%). Slechts 14 procent had te maken met fysiek geweld en
5 procent was slachtoffer van seksuele intimidatie (zie bijlagen, bijlage 2 bij hoofdstuk 3). Van het
treinpersoneel was iets meer dan de helft in 2015 slachtoffer geworden van agressie en geweld door
externen. Dit percentage ligt iets hoger in vergelijking met 2007. Maar ook hier kunnen we niet spreken
van een stijging over de gehele periode, omdat de trend vele pieken en dalen kent. Het figuur in bijlage
3 laat zien dat het treinpersoneel voornamelijk te maken krijgt met intimidatie (43%), gevolgd door
pesten (29%). Ongeveer 1 op de 5 medewerkers had te maken met lichamelijk geweld en 8 procent
rapporteerde seksuele intimidatie. Het is wel opvallend dat deze cijfers flink lager zijn dan de cijfers uit
de VPT-onderzoeken. Dit kan verklaard worden door een verschil in operationalisatie van agressie en
geweld. Daarnaast zijn de onderzoeksgroepen in de Monitor VPT veel kleiner dan in de VPT-onderzoeken.
Thematische studies
Er zijn twee thematische studies gevonden waarvan één heeft gekeken naar de aard en omvang van
agressie en geweld onder openbaarvervoermedewerkers in een specifieke regio (gemeente Amsterdam) en een studie heeft onderzoek gedaan naar de verschillende geweldssegmenten onder treinpersoneel. In 2004 en opnieuw in 2007 is agressie en geweld tegen werknemers in gemeente Amsterdam
onderzocht. Daarbij is onderscheid gemaakt naar diensten en bedrijven, waaronder de dienst Infrastructuur en Vervoer. Uit dit onderzoek is een toename in verbaal geweld gevonden (van 7% in 2004
naar 21% in 2007). Geen van de respondenten heeft in beide metingen te maken gehad met serieuze
bedreigingen of fysiek geweld. Er is echter enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van
deze cijfers, omdat maar 14 respondenten in de analyse zijn meegenomen.
56

Abraham, M., Flight, S. & Roorda, W. (2011). Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam,
Nederland: DSP-groep; Jacobs, M., Jans, M. & Roman, B. (2009). Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers
met een publieke taak; Een vervolgonderzoek. Tilburg, BZK/IVA; Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst
gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
57 van Zwieten, M., Bakhuys Roozeboom, M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2014). Monitor Veilige Publieke Taak
2014: Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden,
Nederland: TNO; van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2015). Monitor Veilige Publieke Taak 2015:
Rapport voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO; van Zwieten, M., M., de Vroome, E. & van den Bossche, S. (2016). Monitor Veilige Publieke Taak 2016: Rapport
voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Veilige Publieke Taak. Leiden, Nederland: TNO.

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

50

Aan de hand van een secundaire analyse van het VPT-onderzoek uit 2011 blijkt dat het treinpersoneel
onder te verdelen is vier geweldssegmenten.58 Het zogenaamde ‘weinig geweld’ segment omvat 36
procent van de werknemers dat 4 procent van de geweldsincidenten heeft ervaren. In deze groep
kwam verbaal geweld voornamelijk voor. Het tweede geweldssegment ‘matig geweld’ is de grootste
categorie en betreft 43 procent van de werknemers die 14 procent van de geweldsincidenten heeft
ervaren. Alle personen in deze groep hadden te maken met verbaal geweld. Fysiek geweld kwam werd
door twee derde van de groep ervaren en bedreiging door een derde van de groep. Het derde segment
– genaamd veel verbaal geweld, extreem veel discriminatie en fysiek geweld – bestaat uit 5 procent
van de werknemers die bijna 12 procent van de incidenten heeft meegemaakt. In het laatste geweldssegment maakten 16 procent van de werknemers 70 procent van de incidenten mee. In dit laatste
segment hebben 8 op de 10 werknemers verbaal geweld ervaren, maar ook veel fysiek geweld en
discriminatie.

3.6

Reflectie van focusgroepen

Aan de focusgroep werden eerst de cijfers gepresenteerd en de conclusie dat er tot 2015 een afvlakking in de aard en omvang van de problematiek in algemene zin lijkt te zijn. Er zijn echter wel regionale
verschillen en verschillen in beroepsgroepen te vinden (zie voor een meer gedetailleerde conclusie
§3.7). Daarbij hebben we de kanttekening gemaakt dat we alleen cijfers hebben die, met een paar
uitzonderingen, tot 2015 lopen. Ook was het lastig een eenduidig beeld te geven van de aard en omvang van de problematiek vanwege de grote verschillen in het onderzoek dat gedaan is naar de verschillende beroepsgroepen en de methodiek van deze studies.
Deelnemers aan de focusgroepen herkennen het door ons geschetste beeld. Nadat het VPT-programma was afgelopen, kwam de focus te liggen op politieke ambtsdrager. De verantwoordelijkheid
voor de registratie en het terugdringen van geweld werd overgedragen aan de werkgevers. Zo gaven
enkele deelnemers aan dat de aard en omvang van agressie en geweld nog steeds werd bijgehouden
in hun beroepsgroepen, maar dat deze cijfers vaak niet openbaar waren. Hierdoor is de informatie
redelijk verbrokkeld en niet eenduidig. Ook de Monitor VPT, die in 2015 ophield, kon volgens een deelnemer weer gemakkelijk opgestart worden. Alle syntaxen liggen klaar om een nieuwe trendanalyse tot
en met 2019 te doen. Wel concluderen de deelnemers dat de afname voornamelijk zit in de zware
incidenten, maar dat er een toename is in lichtere incidenten. Ook gaven ze aan het niet altijd makkelijk
is om de aard en omvang van agressie en geweld op een betrouwbare en valide manier te rapporteren
vanwege registratieproblematiek.
Daarnaast leggen de deelnemers de aard en omvang van de problematiek de relatie met enkele maatschappelijke ontwikkelingen. Zo heeft één deelnemer verteld dat de omvang regionaal kan verschillen
omdat in bepaalde regio’s burgers geen toezicht accepteren. Het gaat om regio’s waar de meeste polarisatie voorkomt. Waar een mismatch ontstaat tussen vraag en wat geleverd wordt aan handhaving,
zorg of dienstverlening, daar ontstaat agressie en geweld. Een andere deelnemer vult aan dat in het
openbaar vervoer, de cijfers moeten worden afgezet tegen de toenemende hoeveelheid reizigers. In
het openbaar vervoer was ten tijde van een gesignaleerde toename in agressie en geweld tegen de
medewerkers, sprake van een toename van het aantal reizigers, waardoor de toename van agressie
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Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
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tegen die achtergrond eigenlijk relatief een afname bleek te zijn. Een meer gedetailleerde discussie
van de maatschappelijke ontwikkelingen zal in hoofdstuk 5 aan bod komen.
Ook waren de deelnemers het eens met onze conclusie dat het vanwege de data lastig is een eenduidig
beeld te geven van de aard en omvang van de problematiek. De deelnemers gaven aan dat gegevens
moeilijk te duiden zijn omdat de kwaliteit van de gegevens samenhangt met onder meer de aangiftebereidheid van mensen. Maar daarnaast zien ze ook dat gedurende de jaren de opvattingen, de definities en de indicatoren van agressie en geweld verschoven zijn waardoor het vaststellen van trends
wordt bemoeilijkt. Cijfers stijgen als de aangifte laagdrempeliger wordt. Het oprekken van het begrip
agressie/geweld, door daar ook verbaal geweld in mee te nemen leidt echter weer tot een toename
van incidenten. De geconstateerde toename betreft dan ook vooral de lichtere incidenten. Ook is de
vraag gerezen of met de steeds groeiende digitale communicatie agressie en geweld niet daarheen
verschoven zijn.

3.7

Reflectie op bevindingen

3.7.1 Algemene bevindingen: Omvang, ontwikkeling en aard
In dit hoofdstuk hebben we de studies gepresenteerd die de aard en omvang van agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke taak in kaart hebben gebracht. In onze zoektocht hebben we
verschillende typen studies gevonden, namelijk monitoronderzoeken en thematische studies. De monitoronderzoeken bieden de mogelijkheid om te kijken naar de trends in agressie en geweld tegen
werknemers met een publieke taak, terwijl de thematische studies meer inzicht gaven in de aard en
omvang van de problematiek op een bepaalde thema, jaar of geografisch gebied.
Uit de monitoronderzoeken komt naar voren dat in het merendeel van de beroepsgroepen meer dan
de helft van de werknemers persoonlijk met agressie en geweld te maken heeft. Hoewel de monitoronderzoeken verschillende cijfers in omvang presenteren, kunnen we in algemeenheid concluderen
dat het percentage ervaren slachtofferschap van agressie en geweld het hoogst is onder politieagenten, deurwaarders, ambulancemedewerkers, jeugdzorgmedewerkers, openbaar vervoerpersoneel en
gevangenismedewerkers. Voor politieagenten en deurwaarders zijn hoge cijfers in omvang niet geheel
verrassend gezien hun handhavende functie. Ook voor gevangenismedewerkers is te verwachten dat
ze met meer agressie en geweld te maken krijgen vanwege hun werk met gedetineerden. De hoge
cijfers onder ambulancemedewerkers, jeugdzorgmedewerkers en openbaar vervoerpersoneel zijn
echter wel buitengewoon. In het concluderend hoofdstuk zullen we hier nader bij stilstaan. Alleen in
de beroepsgroepen brandweer en migratieketen is minder dan de helft van de werknemers slachtoffer
van agressie en geweld. Hoewel de cijfers, in relatie tot andere beroepsgroepen, lager zijn, worden
deze beroepsgroepen ook buitensporig veel geconfronteerd met agressie en geweld door externen.
Over boa’s, verkeersregelaars en reclasseringsmedewerkers hebben we geen cijfers over aard en omvang gevonden.
De verschillen in omvang kunnen echter wel groot zijn tussen de monitoronderzoeken. Dit kan verklaard worden door de onderzoeksgroep die is meegenomen in elk onderzoek. Een goed voorbeeld is
de beroepsgroep gevangeniswezen. Uit de VPT-onderzoeken blijkt dat rond de 90 procent van het
gevangenispersoneel te maken heeft met agressie en geweld. Dit percentage is bijna de helft (54%) in
het medewerkers tevredenheidsonderzoek van dat in 2011 is gedaan door Molleman (2011). Het ervaren slachtofferschap ligt wel hoger wanneer er onderzoek wordt gedaan onder personeel in vreemdelingendetentie (68%), en lager wanneer wordt gekeken naar het gehele justitiële keten (39%). Dit

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

52

voorbeeld laat zien dat het belangrijk is dat er binnen een beroepsgroep ook verschillen in ervaren
slachtofferschap kan ontstaan, en dat het daarom belangrijk is om te weten wat de onderzoeksgroep
in elke studie is. Dit voorbeeld laat echter ook zien dat het moeilijk is om de cijfers met elkaar te vergelijken omdat er verschillende onderzoeksgroepen zijn meegenomen.
De monitoronderzoeken boden ook de mogelijkheid om trends in agressie en geweld te onderzoeken.
Het is echter moeilijk om een eenduidige trend te vinden. Zo laten de VPT-onderzoeken een duidelijke
daling in algemene cijfers zien in de periode 2007-2011, maar per beroepsgroep is deze daling niet
altijd zichtbaar. Zo laten de beroepsgroepen politie, brandweer en gevangenis een stabiele trend zien
en is de afname alleen zichtbaar onder deurwaarders, ambulancemedewerkers en treinpersoneel. De
Monitor VPT biedt de mogelijkheid om over een langere periode (van 2007-2015) de trends in agressie
en geweld te inspecteren. Uit de Monitor blijkt dat de totale agressie relatief stabiel blijft gedurende
de onderzoeksperiode maar dat we kleine dalingen zien onder politiemedewerkers en het justitiële
keten. Over ambulancemedewerkers en brandweermedewerkers is het moeilijk om over een toe- of
afname te spreken vanwege de kleine aantallen. Het openbaar vervoer laat een stabiele trend zien.
De thematische studies laten wat minder goed de aard en omvang van agressie en geweld door externen in beeld brengen. Wel kunnen we aan de hand van deze studies concluderen dat er binnen het
hierboven geschetste algemene plaatje enkele nuances zijn. Zo hebben studies laten zien dat er regionale verschillen zijn in ervaren agressie en geweld, dat er verschillende slachtoffertypen zijn binnen
een beroepsgroep die met verschillende vormen van agressie en geweld te maken hebben en dat er
bepaalde thema’s om meer (wetenschappelijke) aandacht vragen, waaronder de jaarwisseling. Wel
kunnen deze thematische studies op enige wijze gelinkt worden aan de monitoronderzoeken door naar
de aard te kijken. In vrijwel alle beroepsgroepen had een meerderheid van de werknemers te maken
met verbaal geweld. Maar ook fysiek geweld kwam veelvuldig voor, voornamelijk bij politieagenten,
deurwaarders, ambulancemedewerkers, gevangenismedewerkers en openbaar vervoerpersoneel. Intimidatie en bedreiging was de derde grootste categorie en seksuele intimidatie was in alle beroepsgroepen de kleine categorie.

3.7.2 Enkele kanttekeningen
Hoewel we getracht hebben om de aard en omvang van de problematiek in kaart te brengen is het
moeilijk om tot een eenduidig beeld te komen. Niet alleen in algemene zin, maar ook per beroepsgroep. Dit komt omdat we enkele kanttekeningen moeten plaatsen bij de gevonden studies. We vatten
deze kanttekeningen samen onder volgende kopjes: (1) betrouwbaarheid en validiteit, (2) vergelijkbaarheid en (3) beschikbaarheid van gegevens.
Betrouwbaarheid en validiteit
Omdat wetenschappelijke kwaliteit niet in de selectiecriteria is opgenomen, zullen we hier stilstaan bij
de kwaliteit van de meegenomen studies. Hierbij putten we uit de criteria die Brekelmans en collega’s
gebruikte om te bepalen of bepaalde sectorale monitoren geschikt zouden zijn voor een metamonitor.
Hierbij keken ze naar de volgende onderdelen: (1) kwaliteit van de steekproef, (2) betrouwbaarheid en
(3) validiteit.59 In de bijlage van hoofdstuk 3 staan een uitgebreide beschrijving van deze criteria en hoe
gescoord kan worden. De scores van elke studie per criterium is hieronder in tabel 3.2 te vinden.
59

Brekelmans en collega’s keken ook naar de mate van consistentie en repliceerbaarheid van de methoden, omstandigheden en resultaten. Dit criterium is echter niet relevant voor dit project, omdat dit criterium voornamelijk kijkt naar de metingen binnen een monitor. Wij zijn alleen geïnteresseerd in de betrouwbaarheid en validiteit van de studies en zullen dit
criterium daarom ook niet meenemen. Voor meer informatie zie: Brekelmans, J., van den Tillaart, J. & Homburg, G. (2013).
Metamonitor Veilige Publieke Taak; Eindrapport. Amsterdam, Nederland, Regioplan.
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Tabel 3.2
Overzicht van de betrouwbaarheid en validiteit van de meegenomen studies
Naam onderzoek

Kwaliteit steekproef

Betrouwbaarheid

Validiteit

+

+

+

+/-

+

+/-

Molleman (2011)

+

+

+

Van der Broek & Molleman
(2012)

+

+

+

Witvliet e.a. (2010)

-

-

-

+

+

+

IKN-IKKL e.a. (2020)

+/-

+/-

+/-

Noordegraaf e.a. (2009)
Van der Torre e.a. (2014a;
2014b)

+/-

+

+/-

+

+

+

Timmer & Visser (2015)

+/-

+/-

-

Esselink e.a. (2007)

+/-

+

-

Ufkes e.a. (2017)

+/-

+

+/-

Auteurs (jaartal)

Monitoronderzoek
VPT-onderzoeken

Monitor VPT
Medewerkerstevredenheid in
gevangeniswezen
Medewerkerstevredenheid in
vreemdelingbewaring
Secundaire analyse personeelsmonitor

Abraham e.a. (2011); Jacobs
e.a. (2009); Sikkema e.a.
(2007)
Brekelmans e.a. (2013); Van
Zwieten e.a. (2014; 2015;
2016).

Thematisch onderzoek
Secundaire analyse VPT-onderzoek
Incidenten tijdens jaarwisseling
Politiegeweld in regio Utrecht
Bedreiging en geweld onder
politiemedewerkers
Geregistreerde incidenten in
7 korpsen
Agressie en geweld in gemeente Amsterdam
Agressie in COA-opvanglocaties

Fischer & Van Reemst (2014)

Zoals blijkt uit tabel 3.2 scoren de meeste monitoronderzoeken goed op de drie criteria. In elk van deze
onderzoeken was veel informatie te vinden over de steekproef, de weging, vraagstelling, het meetinstrument, operationalisatie van geweld en of de resultaten generaliseerbaar zijn. De Monitor VPT
scoort iets minder goed op het criterium kwaliteit steekproef en validiteit. Dit komt met name doordat
de omvang van de steekproef in bepaalde beroepsgroepen erg klein was, waardoor de generaliseerbaarheid in het gedrang komt. De secundaire analyse van de personeelsmonitor door Witvliet en collega’s (2010) scoort niet goed omdat er geen informatie was over de steekproef of het meetinstrument
waardoor we niks kunnen zeggen over de betrouwbaarheid en validiteit. Maar over het algemeen kunnen we concluderen dat de monitoronderzoeken een betrouwbare en valide bron vormen om conclusies te kunnen trekken over de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak.
Deze conclusie kunnen we niet trekken als we kijken naar de thematische studies. Dit is ook niet geheel
verrassend, omdat deze studies zich voornamelijk focussen op een bepaald thema of regio waardoor
ze niet hoog kunnen scoren op bijvoorbeeld validiteit. De meeste studies scoren echter wel redelijk op
de criteria kwaliteit van steekproef en betrouwbaarheid omdat ze gedetailleerde informatie geven
over de onderzoeksgroep en methode. Validiteit is minder hoog in deze studies vanwege een lage
externe validiteit en de kwaliteit van het meetinstrument. Zo richtte een aantal studies bijvoorbeeld
op geregistreerde agressie en geweld, maar hier is vaak sprake van een hoge dark number. Ook hebben
bepaalde studies zich gericht op een vorm van agressie, waardoor alleen conclusies getrokken kunnen
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worden over deze vorm van agressie. Wel moet opgemerkt worden dat er ook enkele thematische
studies zijn geweest die goed scoorden op alle criteria. Om deze reden is enige voorzichtigheid geboden met de bevindingen van bepaalde thematische studies.
Vergelijkbaarheid
De (0n)vergelijkbaarheid van de studies maakt het moeilijk om tot een eenduidig beeld te komen over
de aard en omvang van de problematiek. Dit kan deels verklaard worden door het doel van het onderzoek. Sommige studies richten zich op een specifieke regio, andere studies keken naar een specifiek
thema binnen de aard en omvang van agressie en geweld en de monitoronderzoeken bieden de mogelijkheid om trends in agressie en geweld te bekijken. Maar doordat, bijvoorbeeld, een regio is onderzocht, moeten we voorzichtig zijn met het concluderen over regionale verschillen, omdat er weinig
tot geen onderzoek is gedaan naar andere regio’s om een vergelijking te kunnen maken.
Maar ook tussen de monitoronderzoeken komt geen eenduidig beeld naar voren. Dit hangt samen met
de verschillen in methodiek. Dit komt door een verschil in de formulering van de vragen. Hoewel de
meeste onderzoeken de ervaring van de respondent middels een slachtofferenquête centraal laten
staan, kunnen verschillen in vragen leiden tot verschillende antwoorden. Maar naast slachtofferenquêtes, hebben studies ook de aard en omvang van agressie en geweld in kaart gebracht aan de hand
van geregistreerde incidenten. De cijfers omtrent geregistreerde incidenten zijn vaak minder betrouwbaar vanwege een hoog dark number: het hangt samen met de aangiftebereidheid van het slachtoffer.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de onderzoeken met betrekking tot de operationalisatie van
agressie en geweld. De NEA-gegevens die centraal staan in de Monitor VPT nemen geen verbaal geweld mee, terwijl dit in de VPT-onderzoeken wel is meegenomen. Dit kan wel een verklaring bieden
waarom de cijfers over slachtofferschap een stuk hoger zijn in de VPT-onderzoeken dan de cijfers in
de Monitor VPT, omdat verbaal geweld in de VPT-onderzoek de meest voorkomende vorm agressie is.
De percentages seksuele intimidatie, intimidatie en fysieke agressie verschillen namelijk weinig tussen
de grootschalige monitoronderzoeken. Maar andere onderzoeken nemen ook discriminatie en pesten
mee. In de meeste studies wordt echter wel fysieke mishandeling en intimidatie/bedreiging meegenomen.
Beschikbaarheid van gegevens
Bij zowel de betrouwbaarheid en validiteit van de studies, als de vergelijkbaarheid tussen de studies
onderling, moeten we kanttekeningen plaatsen bij de beschikbaarheid van de gegevens. Sommige beroepsgroepen krijgen voldoende wetenschappelijke aandacht met goed opgezette en bruikbare monitoronderzoeken. Maar voor enkele beroepsgroepen – boa’s, verkeersregelaars en reclasseringsmedewerkers – hebben wij geen gegevens gevonden over de aard en omvang van agressie en geweld door
externen. Dit kan meerdere redenen hebben. Zo kwam uit de focusgroepen naar voren dat cijfers niet
altijd publiekelijk beschikbaar zijn. Ook noemde ze de registratieproblematiek waardoor het niet makkelijk is om betrouwbare en valide cijfers over aard en omvang te registreren. Niet alle beroepen kennen een uniforme registratie en hebben we ook hier te maken met een hoog dark number. Hoewel de
grootschalige monitoronderzoeken soelaas bieden, kunnen we alleen over de aard en omvang van
agressie en geweld tot en met 2015 iets zeggen. Na 2015 hebben we weinig studies gevonden die
agressie en geweld voor de beroepsgroepen rapporteren en publiceren. Het is de vraag of de conclusies met betrekking tot de aard, omvang en ontwikkeling van agressie en geweld nog steeds geldig zijn,
al schetste de deelnemers van de focusgroepen wel het beeld dat de afname voornamelijk zit in de
zware incidenten, maar dat er een toename is in lichtere incidenten.
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Bepaling van betrouwbaarheid en validiteit
Aan de hand van het onderzoek van Brekelmans en collega’s (2013)60 hebben we de monitoronderzoeken en thematische studies gescoord op de volgende criteria.
1. Kwaliteit van de steekproef
- Omvang van bruto en netto steekproef
- Het steekproefkader
- De steekproeftrekking
- De steekproefmethode
- Non-respons en toepassing weging
(-) = als er geen representatief beeld is van de onderzochte populatie. Met andere woorden, wanneer
een studie negatief scoort op de bovenstaande criteria.
(+/-) = wanneer een studie op een aantal van de criteria positief scoort en op een aantal van de criteria
negatief.
(+) = wanneer er een representatief beeld is van de onderzochte populatie. Met andere woorden,
wanneer een studie positief scoort op de bovenstaande criteria.
2. Betrouwbaarheid
Mate waarin andere onderzoekers het onderzoek in gelijkwaardige omstandigheden kunnen repliceren. Hierbij kijken we specifiek naar de informatie gegeven over:
- Steekproef
- Weging
- Vraagstelling
(-) = indien er geen informatie is over de steekproef, weging en vraagstelling
(+/-) = indien er deels informatie is over de steekproef, weging en vraagstelling
(+) = indien er (gedetailleerde) informatie is over de steekproef, weging en vraagstelling
3. Validiteit
- Operationalisatie van geweld
- Algemene kwaliteit van het meetinstrument
- Mate waarin resultaten generaliseerbaar zijn naar de populatie
(-) = wanneer een studie negatief scoort op alle bovenstaande criteria.
(+/-) = wanneer een studie op een aantal van de criteria positief scoort en op een aantal van de criteria
negatief.
(+) = wanneer een studie positief scoort op alle bovenstaande criteria.
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4

Factoren die leiden tot agressie en geweld

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van wat er in de literatuur bekend is over de factoren
die agressie en geweld jegens ambtenaren met een publieke functie verklaren. In dit hoofdstuk zullen
we de tweede onderzoeksvraag beantwoorden:
Welke factoren leiden tot agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
We beginnen dit hoofdstuk met het bespreken van de bevindingen omtrent de factoren die leiden tot
agressie en geweld in algemene zin (§4.1). Daarna presenteren we deze factoren per beroepsgroep,
waarin we de verdeling handhaving (§4.2), zorg (§4.3) en dienstverlening (§4.4) hanteren. Het hoofdstuk sluit af met een reflectie van de focusgroepen (§4.5) en een reflectie op de gevonden bevindingen
(§4.6).

4.1

Factoren die leiden tot agressie en geweld: Een algemeen overzicht

In totaal hebben we 15 studies gevonden die hebben gekeken naar de factoren die leiden tot agressie
en geweld jegens ambtenaren in het algemeen. Het betreft een combinatie van kwantitatief, kwalitatief en mixed methods onderzoek. Maar we hebben ook literatuurstudies gevonden die aandacht besteden aan factoren die leiden tot agressie en geweld. Alle studies zijn meegenomen om een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Hieronder is een samenvatting weergegeven van de factoren die
leiden tot agressie en geweld waarbij ze zijn onderverdeeld in individuele kenmerken, functiekenmerken en organisatiekenmerken.
De bevindingen
Een van de weinige studies die de daders van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke
taak centraal heeft laten staan is het onderzoek van Bakker en collega’s uit 2010.61 Aan de hand van
strafdossiers, interviews met slachtoffers en geweldplegers hebben de onderzoekers zes typen geweldplegers opgesteld en deze zes typen verschillen van elkaar in persoonskenmerken, sociale context
en situationele kenmerken. Het eerste type is de machteloze gefrustreerde. Het betreft vaak een man
van boven de 25 jaar die niet veelvuldig gewelddadig is, maar wel mentaal instabiel, hetgeen voortgevloeid is uit problemen als verslaving, werkloosheid of schulden. Het ontstaan van geweld komt met
name doordat er een afhankelijkheidsrelatie is tussen dader en medewerker met een publieke functie
waarbij de dader voorafgaand aan het incident een gevoel van machteloosheid en frustratie ervaart.
Geweld wordt in dit geval als laatste mogelijkheid gezien. Het betreft voornamelijk verbaal geweld,
en de dader handelt vaak alleen. Het tweede type is het korte lontje. Dit kunnen mannen en vrouwen
zijn van uiteenlopende leeftijden. Het zijn zowel hoog- als laagopgeleiden die een stabiele thuissituatie
kennen. Kenmerkend voor dit type geweldspleger is de lage frustratiedrempel: bij de geringste aanleiding gaat hij of zij meteen over tot voornamelijk verbale agressie. Het zijn voornamelijk individuele
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plegers waarbij vooraf geen afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de dader en slachtoffer. Ze ontvlammen doordat ze worden aangesproken op hun gedrag waardoor het gedrag vooral te wijten is aan
het temperamentvolle karakter van de dader. Dit betekent ook dat de agressie niet per se alleen gericht is op de medewerker met publieke functie, maar ook op burgers. Dit type komt het meeste voor.
Het derde type geweldspleger is de verwarde pleger. Dit zijn vaak mannen in de leeftijd van 25 jaar en
ouder en die leiden aan een psychiatrische stoornis en hebben een lage frustratiedrempel. Ze zijn vaak
werkloos en leven van een uitkering. De dader is onvoorspelbaar in zijn gedrag, aanleiding voor agressie ontbreekt vaak. Het slachtoffer kan zowel een bekende als onbekende zijn van de dader en er hoeft
geen afhankelijkheidsrelatie te zijn voorafgaand aan het incident. Het zijn voornamelijk werknemers
in de zorgsector die te maken krijgen met dit type geweldspleger. De agressie kan zowel verbaal als
fysiek zijn. Het vierde type is het geweld als leefstijl. Dit zijn vaak mannen in de leeftijd van 15-50 jaar
en vermoedelijk een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben. Deze mannen hebben vaak schulden, zijn werkloos, hebben een alcohol en/of drugsverslaving en komen uit problematische thuissituaties. Hun onaangepaste leefstijl heeft ertoe geleid dat ze geweld als ‘normaal’ zien. Voor hen hoeft er
geen duidelijke aanleiding te zijn om tot geweld over te gaan, waarbij ze voornamelijk (zwaar) fysiek
geweld uitoefenen waarbij een wapen wordt gebruikt. Het geweld wordt vaak onder invloed gepleegd.
Deze daders plegen vaak geweld alleen en tonen weinig berouw achteraf. Het vijfde type hebben de
onderzoekers de beïnvloedbare jongere genoemd. Dit betreffen mannen en vrouwen jonger dan 25
jaar die enige mentale instabiliteit vertonen. Ze hebben problemen in de thuissituatie en/of op school,
zijn vaak lager opgeleid en hun agressie en geweld is vaak een signaal van achterliggende problematiek.
Het zijn vaak first offenders waar geen duidelijk aanleiding hoeft te zijn, maar door groepsdruk verbaal
of fysiek geweld uitoefenen tegen medewerkers met een publieke functie. Ze zijn vooral te beschouwen als meeloper. Tenslotte is er het type van de incidentele pleger. Het zijn voornamelijk mannen in
de leeftijd van 35 jaar en jonger, zonder strafblad en een stabiel level leiden, maar die onder invloed
van alcohol en/of drugs verbaal of fysiek agressief zijn. Dit type is voornamelijk te zien in het uitgaansleven waar de dader onder invloed van middelen en de groep agressief gedrag vertoont. Ze tonen
achteraf berouw. Deze typologie laat zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen daders van geweld
tegen werknemers met een publieke taak en daders van publiek geweld. Het geweld is niet alleen
gericht op werknemers, maar ook op burgers. Daders vertonen vaak agressief gedrag omdat ze ontevreden zijn over hoe ze worden behandeld, gekrenkt voelen of zich ergeren aan het gedrag van het
slachtoffer. Er is wel één uitzondering: het type machteloze gefrustreerde die enkel in een afhankelijkheidsrelatie met een werknemers met een publieke taak overgaat tot geweld.
Dit onderzoek van Bakker en collega’s is leidend geweest voor vervolgonderzoek waarbij de typologie
is toegepast dan wel getoetst op nieuwe data of specifieke beroepsgroepen.62 Van Middelaar toetste
de bruikbaarheid van deze dadertypologie op dertig geweldplegers van geweld tegen werknemers met
een publieke functie in Utrecht.63 Hoewel zij ongeveer de helft van haar onderzoeksgroep kon plaatsen
in één van deze zes typen, bleef de rest van haar groep een twijfelgeval.
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Hierdoor concludeert zij het volgende over het gebruik van dadertypologieën:
‘Over het algemeen is het indelen van geweldplegers in dadertypen subjectief en afhankelijk van de inschattingen van de onderzoeker. Door een geweldpleger te plaatsen in
‘het best passende type’ kan veel waardevolle informatie verloren gaan die juist relevant
kan zijn bij het vinden van een passende (justitiële) reactie op een geweldsdelict. In de
literatuur is (nog) geen consistent beeld gevonden van dadertypen van geweldplegers
en de meeste onderzoeken zijn nog verkennend van aard. Daarom lijkt de meerwaarde
van dadertypologieën – althans voorlopig – meer te liggen in het kenniselement: verduidelijken hoe een daderpopulatie eruitziet, waarmee inzicht verkregen kan worden in
oorzaken van geweld en mogelijkheden om geweld te voorkomen. Dit beeld wordt bevestigd door gesprekken die gevoerd zijn met medewerkers die in de praktijk werken
met geweldplegers.’ (P. 7).
Hoewel een dadertypologie voor nu moet worden gezien als kenniselement omdat de bruikbaarheid
nog in de praktijk nog niet is aangetoond64, zien we enkele individuele daderkenmerken in het onderzoek van Bakker en collega’s ook in ander onderzoek bevestigd worden: daders die agressie en geweld
plegen tegen medewerkers met een publieke functie zijn voornamelijk jonge mannen in de leeftijd 1835 jaar65 en middelen spelen een belangrijke rol in het ontstaan van agressie en geweld.66 Hierbij wordt
door verschillende onderzoeken opgemerkt dat middelenmisbruik an sich niet tot gewelddadig gedrag
leidt, maar dat het vaak een samenspel van middelen, de individu die het gebruikt en omgeving betreft.67 Voorbeelden van omgeving zijn grootschalige evenementen en feestdagen, zoals de jaarwisseling. In het rapport ‘De Oud en Nieuw problematiek verkend’ concluderen de onderzoekers dat de
continue toename van het gebruik van alcohol en druk in combinatie met (illegaal) zwaar vuurwerk tot
meer en zwaardere incidenten leidt tussen daders en hulpverleners.68 Daarnaast wordt gewelddadig
gedrag niet alleen onder laagopgeleiden gevonden, maar ook onder hoogopgeleiden. Volgens van
Stokkom69 is dit om ze menen bepaalde diensten of producten dwingend te kunnen opeisen. Daarnaast
kan een afhankelijkheidsrelatie ook tot grote ongenoegen leiden onder burgers waardoor agressie en
geweld kan ontstaan tegen een werknemer met een publieke functie. Burgers hebben bepaalde belangen, zoals informatie verkrijgen of iets geregeld krijgen, waarbij ze afhankelijk zijn van de werknemer om aan hun belangen te voldoen. Agressie is vaak het gevolg van machteloosheid waarbij burgers
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het gevoel krijgen dat deze publieke functionarissen onvoldoende meewerken of waarbij er non-communicatie is.70 Een laatste kenmerk betreft kliekvorming. Hoewel geweld door een individuele pleger
tegen een werknemer met een publieke functie het meest voorkomt71, moet kliekvorming ook worden
tegengegaan om zo bij te dragen voorkoming van beledigingen en discriminatie.72
Naast daderkenmerken zijn er ook studies gedaan waarbij is gekeken naar de relatie tussen slachtofferkenmerken en het ervaren van agressie en geweld. Uit deze onderzoeken blijkt dat jonge werknemers, mannen, allochtonen en werknemers met een lage opleiding vaker agressie en geweld ervaren
dan oudere werknemers, vrouwen, autochtonen en werknemers met een hoge opleiding.73 Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat in multivariate modellen – dat wil zeggen, wanneer deze kenmerken
samen in een model worden genomen om hun effect op het ervaren slachtofferschap vast te stellen –
deze kenmerken statistisch niet significant zijn.74 Dit betekent dat ze één-op-één samenhangen met
slachtofferschap, maar samengenomen geen verklaring bieden voor het ervaren slachtofferschap. Wat
wel een effect heeft op ervaren slachtofferschap is in hoeverre werknemers vinden dat burgers agressiever zijn geworden in de afgelopen jaren. Wanneer zij vinden dat burgers agressiever zijn geworden,
zij ook meer agressie en geweld door burgers ervaren.75 Een laatste kenmerk is de slachtoffer-dader
interactie dat tot agressie en geweld kan leiden, met name door de afhankelijkheidsrelatie dat tussen
dader en werknemer bestaat.76 De burger is afhankelijk van de werknemer en de werknemer heeft
een bepaalde macht over de burger waardoor gevoel van machteloosheid en frustratie kan ontstaan.
Zo concluderen Ferwerda en collega’s dat geweld onder invloed vaak het resultaat is van een interactie
tussen werknemer met een publieke functie en dader, zoals bij controlemomenten. Dit, in combinatie
met de aard van het evenement, het middelengebruik, ongeduldigheid en onduidelijkheid over regels,
resulteren in agressief gedrag.77 Maar ook communicatie verschillen tussen dader en werknemer kunnen leiden tot misverstanden waardoor agressie kan ontstaan.78
Uit de gevonden studies blijken ook diverse functiekenmerken van werknemers samen te hangen met
agressie en geweld. Volgens deze onderzoeken is de aard van de functie een van de belangrijkste voor
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spellers.79 Zoals ook gevonden is hoofdstuk 3, ervaren brandweermedewerkers relatief weinig geweld,
en gerechtsdeurwaarders, gevangenispersoneel en treinpersoneel extreem veel geweld.80 Volgens
Van Stokkom (2013) kan dit komen doordat er bij bepaalde beroepen een intensievere vorm van handhaven is dat leidt tot een grotere toename van onvrijwillige contacten – en daarmee conflictsituaties
– tussen handhavers en burgers.81 Zo werd door de onderzoekers van een Amsterdams onderzoek uit
2007 gespeculeerd dat het relatief grote aantal ernstige geweldsincidenten waarmee de dienst Stadstoezicht in Amsterdam te maken heeft gehad te wijten is aan een pro-actievere en daarmee risicovoller
optreden van deze werknemers.82 Een ander, vaak genoemde kenmerk is het aantal klantcontacten
per week. Werknemers met veel klantcontacten worden vaker slachtoffer van agressie en geweld dan
werknemers met minder klantcontacten per week.83 Dit is niet geheel verrassend want hoe meer iemand werkt en hoe vaker iemand contact heeft met externen, des te groter de kans om met ongewenst gedrag in aanraking te komen. Wat wel opvallend is, is dat in een Amsterdams onderzoek in
2007 medewerkers in een vrij toegankelijke werkruimte voor burgers niet langer significant meer kans
op geweld meemaakten in vergelijking met een meting 3 jaar eerder. Volgens de onderzoekers is dit
mogelijk het gevolg van de genomen veiligheidsmaatregelen.84 Ook bepaalde tijden waarop werknemers met een publieke functie werken hangt samen met agressie en geweld, waarbij werknemers die
avonden/nachten en weekenden werken vooral meer agressie en geweld rapporteren.85 Dit kenmerk
hangt ook samen met bepaalde evenementen die vooral in de avonden en weekenden voorkomen
zoals het uitgaansleven, maar ook grootschalige feesten en de jaarwisseling86 en waarbij alcohol en/of
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drugs een rol kunnen spelen.87 Ook wanneer er geen collega’s in de buurt zijn, wordt door de werknemers meer agressie en geweld ervaren.88 Over het laatste functiekenmerk is er geen eenduidige richting naar voren gekomen. In een onderzoek blijkt een hoger aantal dienstjaren samen te hangen met
meer geweld89 terwijl in een ander onderzoek het tegenovergestelde is gevonden90. Voor beide richtingen is een verklaring te geven: hoe langer je werkzaam bent als publieke functionaris, hoe groter de
kans is dat je in aanraking bent geweest met agressie en geweld. Maar aan de andere kant geldt, hoe
minder lang je in dienst bent, hoe minder goed je situaties kunt inschatten die uit kunnen monden in
agressie en geweld. Over dit kenmerk is meer onderzoek nodig.
Naast functiekenmerken, spelen ook organisatiekenmerken van de werknemer met een publieke functie een rol in het ervaren agressie en geweld. Werknemers die steun ervaren van hun leidinggevende
ervaren minder slachtofferschap dan werknemers die geen steun ervaren.91 Die steun kan de vorm
krijgen van meldingen van ongewenst gedrag die serieus zijn genomen door de leidinggevende92 of
wanneer er een goede communicatie is tussen leidinggevende en werknemer93. In organisaties waar
registratiesystemen voor incidenten zijn en waar trainingen gegeven worden in het omgaan met ongewenst gedrag rapporten werknemers minder slachtofferschap van agressie en geweld door externen.94 Werknemers zijn beter in staat om, om te gaan met agressie en geweld en weten ook dat ze hun
slachtofferschap kunnen melden. Ook werknemers die het gevoel hebben dat ze invloed hebben op
hun eigen werk worden minder vaak slachtoffer van agressie en geweld door externen.95 Een laatste
kenmerk betreft de grote van de organisatie. Grote organisaties kunnen de aanleiding zijn voor ergernis en frustratie doordat burgers te maken hebben met lange (telefonische) wachtrijen, onbereikbare
werknemers en een onpersoonlijke behandeling.96 Werknemers in een grote organisatie lopen daarom
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een grotere kans om slachtoffer te worden van agressie en geweld door burgers. Wanneer werknemers voldoende tijd krijgen om burgers te helpen, leidt dit tot minder agressie en geweld van burgers.97

4.2

Factoren die leiden tot agressie en geweld jegens handhavers

4.2.1 Politie
Er zijn 17 studies gevonden die hebben gekeken naar de factoren die samenhangen met agressie en
geweld tegen politieambtenaren. Het betreft een combinatie van kwantitatief, kwalitatief en mixed
methods onderzoek.
De bevindingen
In de verschillende studies zijn diverse individuele kenmerken gevonden die samenhangen met geweld
jegens de politie. Individuele daderkenmerken die samenhangen met agressie en geweld tegen politieambtenaren zijn onder andere geslacht en leeftijd. Daders zijn vaak jong en mannen.98 Bovendien
spelen alcohol en/of drugs vaak een rol in de totstandkoming van agressie of geweld.99 Daarnaast zijn
daders onderdeel van een specifieke groep en is de agressie in eerste instantie niet gericht tegen politieambtenaren.100 Zo bleek uit een web-enquête in 2012 onder politieambtenaren dat ze voornamelijk
agressie en geweld ervaren van problemengezinnen en leden van een zwaar criminele groepering. 101
Politieambtenaren waren vaker het mikpunt van de bedreiger om het werkproces te beïnvloeden dan
om persoonlijke schade toe te brengen. In grootschalige ordeverstoringen, is de politie ook zelden het
primaire doelwit van gewelddadigheden, met uitzondering van gerichte acties van hooligans rond
voetbalwedstrijden. In ordeverstoringen proberen daders na te gaan na hoe sterk de aanwezige politiemacht is en maken een inschatting van de 'pakkans', dan wel van de kans dat zij zonder te veel
gevaar de fysieke confrontatie aan kunnen gaan. Ze zijn er echter niet op uit om het politiegeweld aan
te doen.102
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Daders zijn ook vaak bekenden van de politie.103 Agressie en geweld komen daarnaast ook voor bij
mensen met een psychische stoornis.104 Daders van geweld tegen politieambtenaren blijken ook een
iets ernstigere groep geweldplegers in vergelijking met plegers van geweld in een publieke ruimte. Dit
blijkt met name in een studie waarin de twee groepen vergeleken werden op criminele geschiedenis,
middelenmisbruik en bekendheid in het Veiligheidshuis.105
Ook individuele kenmerken van een politieambtenaar hangen samen met geweldservaringen. Mannelijke politieambtenaren106 lijken vaker met geweld in aanraking te komen evenals jonge politieambtenaren.107 Recent onderzoek heeft ook het belang van mentale processen en het ervaren van geweld
van politieambtenaren aangetoond.108 Meer specifiek, de manier waarop politieambtenaren burgers
en hun gedrag waarnemen of interpreten hangt samen met het ervaren geweld.109 Uit een onderzoek
in 2013 kwam naar voren dat politieambtenaren met de volgende mentale processen een grotere kans
op agressie en geweld ervaren: (1) negatieve uitkomstverwachtingen van assertieve reacties; (2) minder vertrouwen in hun eigen assertiviteit; (3) een negatiever mensbeeld hebben en (4) minder gespannenheid.110
Ook de interactie tussen dader en slachtoffer blijkt een belangrijke factor te zijn in het ontstaan van
agressie en geweld bij politieambtenaren. Uit enkele studies blijkt dat agressie en geweld vaak plaats
vindt na een incident, zoals een interventie in een situatie, aanhouding of bekeuring.111 Dit betreft
onder andere situaties van uitgaansgeweld, verkeershandhaving, groepsgeweld, huiselijk geweld en
politieoptreden in geval van agressieve, verwarde personen.112
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Ook gebruiken burgers eerder geweld tegen politieambtenaren wanneer omstanders zich gaan bemoeien met de situatie.113
Wat betreft functie- en situationele omstandigheden spelen de volgende kenmerken een rol. Niet geheel verrassend, maar uit diverse studies blijkt dat politieambtenaren die meer contact hebben met
burgers, ook meer geweld ervaren.114 Maar het blijkt met name het soort contact dat een belangrijke
rol speelt in geweldsincidenten. Zo hebben politieambtenaren die in contact komen met burgers thuis,
in de openbare ruimte, in het OV, aan de balie en bij evenementen en jaarwisselingen vaker matig tot
extreem geweld ervaren dan politieambtenaren die niet dit contact hebben.115 Daarnaast blijkt dat
politieambtenaren die burgers agressiever vinden worden, vaker veel tot extreem veel geweld ervaren.116 Ook politieambtenaren die ’s avonds of in het weekend werken, ervaren meer geweldsincidenten.117 Volgens Van Reemst en collega’s lopen deze politieambtenaren het mentale proces vijandiger
door. Mogelijk hebben zij een vijandiger mentaal proces aangeleerd doordat ze op deze tijden meer
dreigende en agressieve situaties tegenkomen.118
Deze bevindingen komen overeen met onderzoek dat is gedaan in omringende landen. In een Duits
onderzoek119 werd agressie en geweld tegen een politieagent voornamelijk gepleegd door een jonge
man, die een bekende was van de politie, onder invloed was van alcohol en als gevolg van een arrestatie. Daarnaast blijken ook enkele individuele slachtoffer- en functiekenmerken van invloed op de
mate van geweld. Jonge mannelijke politieambtenaren met een etnische achtergrond en die een bepaalde functie bekleden (zoals surveillanten) lopen een groter risico op geweld. Met uitzondering van
etnische achtergrond, zijn ook deze individuele slachtofferkenmerken teruggevonden in de Nederlandse literatuur. In een Belgische studie hebben Nope en collega’s120 onderzocht hoe politieambtena
ren omgaan met gevaarsituaties, zowel voor, tijdens als na de situatie. De onderzoekers concluderen
dat individuele (fysieke reactie alsook stress en angst), situationele (kenmerken van de situatie zelf) en
organisatorische kenmerken (de rol van het korps en opvangmogelijkheden) een rol spelen in het ervaren van een gevaarsituatie. Hoewel de organisatorische kenmerken niet in de Nederlandse studies
als duidelijke factoren naar voren zijn gekomen, blijkt in hoofdstuk 6 dat ze wel degelijk een rol spelen
bij het voorbereiden van politieambtenaren (alsook andere werknemers met een publieke taak) voor
een geweldsincident.

113

Abraham, M., Van Hoek, A. & Hulshof, P. (2007). Geweld tegen politie in uitgaansgebieden. Amsterdam, Nederland:
DSP-groep BV.
114
Sikkema C-Y., Abraham, M. & Flight, S. (2007). Ongewenst gedrag besproken; Ongewenst gedrag tegen werknemers met
een publieke taak. Amsterdam: BZK/DSP-groep.
115
Van Reemst, L., Fischer, T. & Zwirs, B. (2013). Geweld tegen de politie: De rol van mentale processen van de politieambtenaar. Amsterdam, Nederland: Reed Business.
116
Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
117
Fischer, T. & van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een secundaire data-analyse op basis van monitoren van programma Veilige Publieke Taak. Apeldoorn, Nederland: Politie en Wetenschap.
118
Van Reemst, L., Fischer, T. & Zwirs, B. (2013). Geweld tegen de politie: De rol van mentale processen van de politieambtenaar. Amsterdam, Nederland: Reed Business.
119
Ellrich, K. & Baier, D. (2020). Police Officers as Victims of Violence: Findings of a Germany-wide Survey. In Baier, D. &
Pfeiffer, C. (Eds.), Representative Studies on Victimisation, Research Findings from Germany. Nomos (p. 141-162).
120
Noppe, J., Ledegen, E., & Verhage, A. (2016). Welke rol spelen angst en stress bij politiemensen in gevaarsituaties?
Handboek Politiediensten (Vol. 115). Kluwer.

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

68

4.2.2 Deurwaarders
We hebben één studie gevonden die heeft gekeken naar de factoren die leiden tot agressie en geweld
tegen gerechtsdeurwaarders. In 2017 is Marjolein Odekerken gepromoveerd op de conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren en met name hoe deze tijdens face-to-face
contact escaleren.121 Middels observatie en interviews heeft ze inzicht verworven in deze conflictueuze
interactie.
De bevindingen
Volgens Odekerken komt escalatie niet uit het niets, ‘maar heeft het een voorgeschiedenis en ontwikkelt zich vanuit een eigen dynamiek’ (P. 394). Ze beschrijft vijf fasen waarbij escalatie het eindstadium
is. Fase 1, genaamd de onderliggende problemen, vormt de voedingsboden voor de mogelijke escalatie. De voorfase waarin schuldenaren schriftelijk dan wel telefonisch contact hebben over hun schulden verloopt vaak niet vlekkeloos waarbij instanties vaak langs elkaar werken, de schuldenaar onvoldoende informeren of waarbij de schuldenaar niet gezien, gehoord of begrepen voelt. In de volgende
fasen lopen de spanningen verder op. In fase 2 krijgt de schuldenaar weinig uitleg en advies tijdens
een haastige ontmoeting met een deurwaarder. In fase 3 gaat de inhoudelijke discussie over in een
conflict omdat de deurwaarder niet meer komt met een oplossing. In fase 4 is er sprake van een belangenconflict waarbij beide partijen op rationele manier hun eigen belangen behartigen. In fase 5,
genaamd de laatste strijd, pakt de deurwaarder hardhandig door en de schuldenaar moet dit doorstaan. Alle negatieve ervaringen die de schuldenaar heeft doorlopen in deze vijf fasen leiden tot spanningen waardoor conflicten kunnen ontstaan. Hierdoor is escalatie vaak het resultaat van een cumulatief proces. Het moment van escalatie hangt af van de interactie tussen schuldenaar en deurwaarder
waarbij volgens Odekerken de volgende kenmerken een rol spelen:
 het gedrag van beide partijen waarbij de deurwaarder geen tijd en aandacht heeft voor de
schuldenaar, alleen maar juridische jargon gebruikt in zijn communicatie met de schuldenaar
of hardhandig optreedt. Het gedrag van de schuldenaar speelt ook een belangrijke rol waarbij
hij zich agressief opstelt tegenover de deurwaarder, anderen de schuld geeft of de deurwaarder probeert te misleiden;
 de perceptie en beleving van de partijen in het conflict;
 hun individuele kenmerken, waarbij beide partijen een fel karakter hebben;
 specifieke triggers zoals bejegening van de deurwaarder;
 het ontbreken van momenten van de-escalatie.
Ze benadrukt dat escalatie bovenal ‘multifactorieel is’, waarbij bovenstaande factoren samen tot een
escalatie leiden waarin deurwaarders een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van agressie
en geweld door een schuldenaar.

4.3

Factoren die leiden tot agressie en geweld jegens zorgverleners

4.3.1 Ambulancepersoneel
We hebben twee studies gevonden die hebben gekeken naar de factoren die leiden tot agressie en
geweld tegen ambulancepersoneel. Eén studie heeft op kwantitatieve wijze gekeken welke kenmerken
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samenhangen met verschillende geweldservaringen.122 Een andere studie heeft op etnografische wijze
gekeken naar het ontstaan van agressie tegen ambulancepersoneel.123
De bevindingen
Uit het onderzoek van Fischer en Van Reemst is gebleken dat de geweldservaringen van ambulancemedewerkers opgedeeld kunnen worden in drie segmenten: van weinig geweld tot veel geweld (zie
ook hoofdstuk 3). Deze geweldssegmenten verschillen van elkaar op demografische, functie- en situationele kenmerken en subjectieve werk-gerelateerde kenmerken. Ten eerste demografische kenmerken: alleen geslacht is gerelateerd aan het ervaren geweld. Vrouwelijke ambulancemedewerkers hebben vaker te maken met agressie en geweld en zijn doorgaans vaker te vinden in de hogere geweldssegmenten. Daarnaast hangt ook één functiekenmerk, namelijk het type contact, samen met het ervaren geweld. Voornamelijk telefonisten hebben vaker te maken met verbale agressie en zijn dus ook
vaker in de hogere geweldssegmenten te vinden. Ambulancemedewerkers die veelal face-to-face contact hebben met burgers maken weinig geweld mee. Hier spelen, volgens Van Stokkom, belangenconflicten een rol. Mensen die 112 bellen eisen op hoge toon een ambulance, waardoor ze sneller agressiever kunnen worden omdat ze gevoelsmatig niet direct geholpen worden. Burgers hebben op dat
moment geen realistische verwachtingen waardoor misverstanden kunnen ontstaan.124 Face-to-face
contact helpt deze misverstanden heel snel uit de wereld.
In het onderzoek van Van Hensbroek spelen echter ook de volgende situationele kenmerken een rol
waardoor ook ambulancemedewerkers die face-to-face contact hebben met burgers geweld kunnen
ervaren: de diversiteit van de setting en de zichtbaarheid op straat zijn medebepalend bij het ontstaan
van agressie. Doordat het werkveld van het ambulancepersoneel op straat plaatsvindt, is hun werk
voor iedereen toegankelijk en kan hun aanwezigheid gezien worden als een ‘invasie’. Zoals Van Hensbroek verwoordt: ‘Er is geen sprake van een ziekenhuissetting waar deuren en gordijnen gesloten kunnen worden om de behandeling aan het oog van de familie en omstanders te onttrekken. Zowel op
straat als in huis is de ambulancebemanning zichtbaar en daarmee kwetsbaar voor commentaar en
kritiek van anderen.’ (P. 61). Omstanders kunnen zich dan opdringerig gedragen, houden zich niet in
en gaan bemoeien met het werk van de hulpverleners. De interactie met de familie, vrienden en omstandigheden, die de ambulancemedewerkers observeren tijdens het werk kan leiden tot onbegrip en
frustratie. Vooral omdat communicatie met de betrokken personen vaak tot het minimale is beperkt.125
Als laatste zijn er enkele subjectieve werk-gerelateerde kenmerken door Fischer en Van Reemst gevonden die samenhang met het ervaren geweld. Ambulancemedewerkers die een negatiever oordeel
over de preventie door de werkgever hebben en die burgers als steeds meer agressiever zien, hebben
veel vaker geweld meegemaakt. Volgens Fischer en Van Reemst verklaren deze factoren gezamenlijk
33 procent van de verschillende geweldservaringen. Dit betekent dat er andere factoren dan de onderzochte kenmerken een rol spelen in het verklaren van geweld.
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4.4

Factoren die leiden tot agressie en geweld jegens dienstverleners

4.4.1 Brandweer
Er is één studie gevonden die gekeken heeft naar de factoren die leiden tot agressie en geweld jegens
brandweerpersoneel. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft in 2012 gekeken naar
de geweldservaringen van brandweermedewerkers.126 Middels interviews met brandweermedewerkers die geconfronteerd zijn geweest met agressie tijdens hun werk is onderzocht hoe ze de situatie
hebben ervaren en hoe zij om zijn gegaan met agressie en geweld.
De bevindingen
Uit deze interviews bleken de volgende individuele, functie- en situationele factoren een rol te spelen.
Zo blijken de daders van agressie meestal van het mannelijk geslacht te zijn en vaak onder invloed te
zijn van alcohol of drugs. Daarnaast blijkt de locatie waar de agressie optreedt (vaak in stedelijk gebied)
en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt (vaak in de nachtperiode) een rol te spelen bij een
agressief incident. Ook blijkt agressie tegen de brandweer in ongeveer de helft van de gevallen voor te
komen tijdens de jaarwisseling. De directe aanleiding voor het ontstaan van agressie is dan meestal
het feit dat de brandweer aangestoken branden komt blussen. De andere helft van de incidenten met
agressie vindt plaats tijdens ‘normale’ dagen door het jaar heen. Aanleidingen die in deze situaties
vaak voorkomen betreffen een terechtwijzing door de brandweer of onvrede over de dienstverlening/te lang moeten wachten. Het type dader dat de brandweermedewerkers vaak tegenkomen zijn
daders met het korte lontje, gevolgd door de beïnvloedbare jongere en het type geweld als leefstijl.127
Of er een verschil is in de wijze waarop met deze verschillende typen agressie omgegaan zou moeten
worden, is in dit onderzoek niet besproken.

4.4.2 Gevangenis
In onze onderzoeksperiode hebben we één studie gevonden die heeft gekeken naar de beleving van
het gevangenispersoneel omtrent agressie en geweld van gedetineerden. Dit onderzoek betreft het
een tevredenheidsonderzoek waarin gekeken is hoe deze geweldservaringen verschillen in achtergrondkenmerken.128
De bevindingen
Uit onderzoek is gebleken dat mannelijk personeel meer gedetineerdengeweld meemaakt dan vrouwelijk personeel. Ook jonge personeelsleden, in de leeftijd 20-39 jaar, hebben relatief meer geweld
meegemaakt dan personeelsleden van 40 jaar en ouder. Personeel vanaf 50 jaar en ouder heeft in de
afgelopen 12 maanden het minst aantal geweldservaringen meegemaakt. Het opleidingsniveau hangt
ook samen met ervaren geweld. Zo wordt het personeel met een gemiddeld opleidingsniveau het
vaakst geconfronteerd met gedetineerdengeweld en personeel met een laag opleidingsniveau het
minst geconfronteerd. Ook dienstjaren hangen samen met gedetineerdengeweld. Personeel met 6-10
dienstjaren maken het vaakst gedetineerdengeweld mee en personeel met 21 dienstjaren of meer het
minst.
126

Oberije, N. en van Rossum, W.F. (2012). Kennispublicatie, Agressie tegen brandweerpersoneel. Arnhem, Nederland: Infopunt Veiligheid.
127
Zie ook Bakker, I., Drost, L. & Roeleveld, W. (2010). Wat hebben geweldplegers gemeen: Een typologie van plegers van
geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld. Utrecht, Nederland: Verwey-Jonker Instituut.
128
Van der Broek, T.C. & Molleman, T. (2012). Personeel in de vreemdelingenbewaring: De arbeidssituatie, agressie en geweld. (Cahier 2012-7). Den Haag, Nederland: WODC.

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

71

Ook is er een significant verschil in type aanstelling: fulltimers hebben significant vaker te maken met
gedetineerdengeweld dan parttimers. Als laatste is gekeken naar verschillen in geweldsbeleving op
basis van salarisschaal. Personeel in schaal 5 t/m 7 rapporten vaker ervaringen met gedetineerdengeweld dan personeel in de schaal 8 of hoger. Naast achtergrondkenmerken is ook gekeken naar verschillen in geografische context. De onderzoekers vonden geen statistisch significante geografische
verschillen in het ervaren gedetineerdengeweld.

4.4.3 Migratie
Voor dit onderzoek hebben we twee studies gevonden die kijken naar de factoren die leiden tot agressie en geweld tegen COA-medewerkers. Eén studie kijkt naar agressie-incidenten in de asielopvang
terwijl de andere studie een evaluatie betreft van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl)-maatregel waar ook is gekeken naar agressie-incidenten. Beide studies betreffen een combinatie van kwantitatief onderzoek (geregistreerde incidenten) en kwalitatief onderzoeken (interviews met medewerkers).
De bevindingen
Uit het onderzoek van Ufkes en collega’s blijkt dat voornamelijk situationele kenmerken een rol spelen
in het ontstaan van agressie en geweld. De situationele kenmerken zijn de status van de asielaanvraag
en het land van herkomst.129 Asielzoekers die reeds een negatieve beslissing ten aanzien van hun asielaanvraag hebben gekregen zijn vaker betrokken bij de geregistreerde incidenten dan asielzoekers die
nog in afwachting zijn van hun procedure of reeds een positieve beslissing hebben gekregen. Ook het
aandeel veiligelanders dat betrokken is bij agressie-incidenten is hoger dan het aandeel niet-veiligelanders. Hoewel de onderzoekers geen oorzaak hebben gevonden voor deze kenmerken bieden ze een
mogelijk verklaring: zowel asielzoekers met een negatieve beslissing als asielzoekers uit veilige landen
komen in een uitzichtloze situatie terecht waarin ze voor hun gevoel weinig toekomstperspectief hebben. Enerzijds kan dit tot frustratie leiden dat zich uit in probleemgedrag. Anderzijds zijn de sancties
naar aanleiding van het veroorzaken van agressie in de opvangcentra minder effectief wanneer er geen
toekomstperspectief is; er valt weinig meer te verliezen.130 Daarnaast blijken bepaalde locaties hogere
agressie-incidenten te rapporteren. Meer agressieve incidenten worden gerapporteerd in opvanglocaties voor alleenstaande minderjarigen. Uit de interviews werd de problematiek rondom agressie door
werknemers op deze locaties als een structureel probleem gezien. Mogelijke verklaringen die worden
genoemd door de onderzoekers zijn: de begeleiding van deze groep is kleinschaliger en intensiever en
er wordt een hechtere band opgebouwd tussen medewerkers en jongeren. Meer contact en een hechtere band kan leiden tot meer persoonsgerichte agressie maar ook tot dat incidenten sneller opgemerkt en geregistreerd worden.131 Hier speelt de wisselwerking tussen begeleider en jongere een belangrijke rol in het ontstaan van agressie en geweld.
De ebtl-maatregel wordt daarom ook gezien als een goede oplossing om asielzoekers die overlastgevend dan wel crimineel gedrag vertonen uit de groep te halen. Uit interviews met COA-medewerkers
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die werken met asielzoekers die een ebtl-maatregel opgelegd hebben gekregen, zijn ze zich bewust
van de agressie en geweld die deze groep kenmerkt en zijn ze daarop getraind.
Zo geeft 65 procent van de ebtl-medewerkers aan over voldoende gekwalificeerd personeel te bezitten
en geen specifieke kwalificaties te missen.132 Met andere woorden, uit dit onderzoek blijkt dat specifieke functiekenmerken, namelijk de juiste en voldoende training in onder andere weerbaarheid en
agressie, belangrijke kenmerken zijn die kunnen leiden tot een de-escalatie van agressieve situaties
onder asielzoekers.

4.4.4 Openbaar vervoer
We hebben drie studies gevonden die hebben gekeken naar de factoren die leiden tot agressie en
geweld tegen openbaar vervoerpersoneel. Twee studies hebben naar factoren gekeken die leiden tot
verschillen in ernst van de geweldservaringen van treinpersoneel en hebben dit op een kwantitatieve
wijze gedaan. Eén studie heeft op kwalitatieve wijze gekeken naar factoren die leiden tot agressie en
geweld bij tramconducteurs.
De bevindingen
Verschuren en collega’s133 concluderen dat slachtofferschap van agressie niet willekeurig verdeeld is
onder treinconducteurs. Zij zochten hun verklaringen in het Social Information Processing-model (het
SIP-model). Zij vonden dat de ernst van het slachtofferschap beter wordt verklaard door het SIP-model.
Meer specifiek, treinconducteurs die minder bedreigende of negatieve cues waarnemen, zichzelf minder in staat achten tot het uitvoeren van de passieve respons, een sociale reactie positiever beoordelen
en een passieve reactie negatiever beoordelen, minder ernstig slachtofferschap ervaren. Deze uitkomsten suggereren dat er binnen de beroepsgroep treinconducteurs twee slachtoffertypen bestaan: de
treinconducteur die als slachtoffer bovengemiddeld vaak met agressie wordt geconfronteerd en de
treinconducteur die als slachtoffer meer ernstige vormen van agressie meemaakt.
Een soortgelijke conclusie hebben Müller en Zeestraten in 2015 ook getrokken in hun verkennend onderzoek naar de ervaringen van trambestuurders van agressieve reizigers in Den Haag.134 Hoewel het
SIP-model niet in dit onderzoek centraal stond, vonden de onderzoekers dat de manier waarop de
trambestuurders de situatie waarnemen en zich opstellen (ook in emotionele zin) een belangrijke rol
speelt in de (de-)escalatie van een agressieve situatie. Zij concluderen dat er twee perspectieven te
onderscheiden zijn in hoe trambestuurders omgaan met agressieve situaties. Het eerste perspectief is
het persoonlijk perspectief, waarin trambestuurders zich laten leiden door individuele voorkeuren en
proberen de situatie zelf op te lossen in plaats van hulp van derden in te roepen. Zoals de onderzoekers
concluderen: ‘Deze bestuurders zien agressie in de tram als een aantasting van hun mannelijkheid en
willen die herstellen door zelf te interveniëren.’ (P. 35). Het gevolg is dat deze groep trambestuurders
vaker in aanraking komen met verbaal en fysiek geweld. Het tweede perspectief is een zakelijk perspectief waarin trambestuurders zich opstellen als werknemers en hulp inschakelen omdat ze het risico te groot ervaren.
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Zoals de onderzoekers stellen: ‘Ze zien dit niet als een aantasting van hun eigenwaarde, maar als een
situatie die kan leiden tot vertraging van de rit en escalatie.’ (P. 35). Deze groep krijgt minder vaak te
maken met agressie en geweld.
Uit bovenstaande onderzoeken komt naar voren dat er verschillende slachtoffertypen bestaan. Fischer
en Van Reemst hebben in 2014 soortgelijk onderzoek gedaan door te kijken naar hoe de aard en omvang van de geweldservaringen verschillen tussen treinpersoneel.135 Zoals beschreven in hoofdstuk 3
vonden de onderzoekers vier geweldssegmenten; een groot deel van het treinpersoneel ervaart
slechts een klein deel van de geweldsincidenten en een klein deel van de werknemers ervaart een
groot deel van de geweldsincidenten. Ze vonden echter dat deze geweldssegmenten weinig van elkaar
verschillen op subjectieve werk-gerelateerde kenmerken, alsook op functie- en situationele en demografische kenmerken, met enkele uitzonderingen. Werknemers die vinden dat burgers agressiever zijn
geworden, maken vaker matig of extreem geweld mee. Personeel dat zich niet veilig voelt (neutraal of
onveilig) ervaart vaker extreem geweld. Deze subjectieve werk-gerelateerde kenmerken verklaren
echter maar 3 procent van het ervaren geweld. De demografische, functie- en situationele kenmerken
verklaren echter 25 procent van het ervaren geweld, wat betekent dat zij een belangrijke rol spelen in
het verklaren van de verschillende geweldservaringen dan de subjectieve werk-gerelateerde factoren.
Deze kenmerken zijn geslacht, functie, het aantal dienstjaren en nabijheid van collega’s. Meer specifiek, vrouwelijke conducteurs en machinisten maken vaker matig tot extreem geweld mee dan mannelijke conducteurs. Treinpersoneel met weinig dienstjaren is ook vaker te vinden in de matig tot extreem veel geweldssegmenten. En tot slot vonden de onderzoekers dat, treinpersoneel dat geen collega’s in de nabijheid had, ze vaker agressie meemaakten.

4.5

Reflectie van focusgroepen

Tijdens de focusgroepen is enerzijds gesproken over hele concrete factoren zoals specifieke situaties
zoals oud en nieuw, onder invloed zijn van alcohol en drugs, grote evenementen, tijdstip van de
dag/nacht etc. Anderzijds is er ook gereflecteerd op grotere achterliggende ontwikkelingen. Genoemd
wordt de grotere kloof tussen arm en rijk, de individualisering, het grotere beroep op zelfredzaamheid
van mensen, de toegenomen culturele verscheidenheid. Verondersteld wordt dat daardoor steeds
meer mensen een gevoel van frustratie opbouwen die zich uit in toename van agressie en geweld. Een
groeiend aantal mensen raakt daardoor onthecht van de samenleving en voelt geen betrokkenheid
daarbij, of verantwoordelijkheid daarvoor (zie ook hoofdstuk 5).
Zoals eerder aangegeven leiden overheidsbesluiten op verschillende beleidsterreinen tot veranderingen in de samenleving die agressie en geweld met zich meebrengen. Genoemd zijn verwarde personen
op straat en in het openbaar vervoer, dak- en thuislozen problematiek en illegalen werknemers. In de
focusgroep wordt ook aangegeven dat de houding ten opzichte van agressie en geweld zich over de
generaties heeft ontwikkeld, waarbij de opkomst van social media een belangrijke rol speelt. De verklaringen moeten niet alleen gezocht worden aan de kant van de dader. Het gaat om de interactie
tussen dader en slachtoffer in de context waarin ze met elkaar omgaan. Juist als er een mismatch is
tussen wat een persoon verwacht en de aanpak waarmee hij/zij feitelijk wordt geconfronteerd, gaat
het mis.
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Als iemand zorg verwacht, maar een agent krijgt; Als iemand bescherming behoeft maar met harde
hand wordt gecorrigeerd.
Als laatste noemen de deelnemers dat ook de beroepsgroepen zijn veranderd vanwege een veranderde samenleving. Zo is door het groeiende aantal boa’s de taak van de politie steeds meer op de
hardere kant gericht geraakt en daarmee is het werk van politieambtenaren ook verhardt. Aan de andere kant wordt ook geconstateerd dat er meer wordt gedaan aan preventie, zoals poortjes op stations. Dat heeft weer een dempend effect. Ook constateren een aantal focusgroepsleden dat het VPTproject effect heeft gehad. Daarnaast wordt gewezen op werkdruk onder beroepsuitoefenaars. De
vraag is in hoeverre zij zich nog gesteund voelen. Gebrek aan steun kan leiden tot een ondergraving
van het moreel en daarmee tot afname van het vermogen om adequaat om te gaan met situaties
waarin agressie en geweld tot ontwikkeling kunnen komen.

4.6

Reflectie op bevindingen

4.6.1 Algemene bevindingen: Factoren die leiden tot agressie en geweld
In dit hoofdstuk stonden de factoren die leiden tot agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak centraal. Inde onderzoeken zijn diverse individuele, functie, situationele en organisatie
kenmerken gevonden die samenhang met agressie en geweld. Echter, deze kenmerken zijn slechts
beperkt in staat om slachtofferschap onder werknemers met een publieke functie te verklaren. De
verklaarde variantie van deze kenmerken tezamen blijkt in verschillende onderzoeken rond een kwart
te liggen.136 Met andere woorden, drie kwart van de incidenten worden veroorzaakt door iets anders
dan de individuele, situationele of organisatiekenmerken. Wel laten deze onderzoeken zien dat functie- en situationele kenmerken de beste voorspellers zijn, en meer specifiek de aard van de functie.
Om deze reden moet toekomstig onderzoek zich verder richten op de factoren die leiden tot agressie
en geweld per beroepsgroep in plaats van te kijken naar werknemers in het algemeen.

4.6.2 Enkele kanttekeningen
Hoewel we verschillende kenmerken hebben geïdentificeerd die samenhangen met agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke functie, zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze studies.
De grootste kanttekening is, dat we niet kunnen spreken over causale verbanden, omdat het meeste
onderzoek een crossectioneel design heeft. Er zijn enkele longitudinale onderzoeken gedaan, maar ook
hier is enige voorzichtigheid geboden wat betreft causaliteit, omdat deze vaak geen strak experimenteel design kennen.
Daarnaast laten meerdere onderzoeken zien dat de gevonden kenmerken vaak maar een kleine verklaarde variantie hebben. Dit betekent dat een groot deel van de kenmerken die van invloed zijn op
agressie en geweld onbekend blijven en dat de verschillen in geweldservaring voor een groot deel
onverklaard blijven. Er zijn aanwijzingen dat het SIP-model ook een (groot) deel van de geweldservaringen kan verklaren en hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
Een laatste kanttekening is dat we voor de beroepsgroepen boa’s, verkeersregelaars, reclassering en
jeugdzorg geen onderzoeken hebben gevonden die kijken naar de factoren die samenhangen met
agressie en geweld.
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Het onderzoek is vooral gericht op de kenmerken van medewerkers met een publieke taak in algemene
zin en politieambtenaren. Uit de focusgroepen komt naar voren dat het belangrijk is om naar de specifieke beroepsgroepen te kijken, omdat elke beroepsgroep in een andere context handelt, met een
andere doelgroep te maken heeft en in een andere organisatie en cultuur werkzaam is. Het heeft
daarom weinig zin om deze beroepsgroepen ‘op een grote hoop te gooien’, omdat we hierdoor niet
inzicht krijgen in de factoren die leiden tot agressie en geweld bij de specifieke beroepsgroepen. Meer
gericht onderzoek biedt meer aanknopingspunten voor preventie en interventie van agressie en geweld door externen.
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5

Maatschappelijke ontwikkelingen

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van wat er in de literatuur bekend is over de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op agressie en geweld jegens ambtenaren met een
publieke functie. Hierbij staat de derde onderzoeksvraag centraal:
Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op agressie en geweld jegens
beroepsuitoefenaars en de gevolgen daarvan?
Slechts enkele geïncludeerde studies gaan in op de kenmerken van de specifieke maatschappelijk context waarbinnen geweld en agressie zich voordoet. Veelal worden deze maatschappelijke ontwikkelingen beschreven ter introductie van het onderzoek, of ter bespreking (of contextualiseren) van de onderzoeksresultaten en zijn daarmee beschrijvend en meer beschouwend van aard. In geen van de studies wordt de relatie, met aard en omvang van agressie en geweld jegens ambtenaren met een publieke functie, empirisch getoetst.
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal maatschappelijke factoren die in de verschillende studies aan de
orde komen (§5.1). Dit hoofdstuk is daarmee niet uitputtend. Dit komt mede door het feit dat de geincludeerde studies die maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven dateren van voor 2015. De uitkomsten van de focusgroepen (§5.2) complementeren de uitkomsten met een beschouwing van meer
recente maatschappelijke ontwikkelingen (zoals o.a. de impact van COVID-19 crisis, maar ook globale
ontwikkelingen). Het hoofdstuk eindigt met een reflectie op de gevonden bevindingen (§5.3).

5.1

Maatschappelijk context: Een algemeen overzicht

In totaal hebben 16 studies in meer of mindere mate aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op agressie en geweld jegens de beroepsgroepen en de gevolgen daarvan.
In de volgende paragrafen gaan we nader in op elk van de geïdentificeerde thema’s.

5.1.1 Algemene daling in geweldscriminaliteit
Timmer en Visser137 analyseren de ontwikkelingen met betrekking tot geweld gerelateerde criminaliteit tot aan 2010, en laten zien dat de forse stijging van de aantallen gewelddelicten in de jaren 1980
en 1990 is omgebogen naar een relatieve daling, inclusief voor de vuurwapenmisdrijven. Zo was de
geregistreerde criminaliteit in 2010 88 procent van het totaal in 2005. Zij laten zien dat deze daling in
de criminaliteitscijfers vooral zit in een afname van de vermogensdelicten en lichte daling van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Tegenover de licht dalende trend van de totale criminaliteit staat een relatief stabiel blijvende trend van de geweld- en seksuele misdrijven. Zij concluderen
ook dat het moordcijfer in Nederland over een langere periode gezien wat is gedaald, maar de laatste
jaren weer licht is gestegen, terwijl dit cijfer in de landen om Nederland heen juist afneemt.

137
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Andere studies138 naar geweld in Nederland bevestigen het beeld dat geweld is afgenomen. Er is sprake
van stabilisatie en duidelijke afname van verschillende vormen van geweld. Driessen en collega’s verwachten dat het geweld in de samenleving verder gaat afnemen op basis van veranderde bevolkingssamenstelling, vrijetijdsgedrag en alcohol gebruik, en toenemende rol van justitie die ingrijpt in de
samenleving (zoals besproken in de volgende paragrafen). Op basis van verschillende bronnen laten zij
een daling zien van verschillende vormen van geweld, zoals gerelateerd aan vermogens- en geweldscriminaliteit, overvallen, seksuele geweldsdelicten, of stabilisatie in het geval van vandalisme en geweldsdelicten. Driessen en collega’s geven ook aan dat het aantal geweldregistraties genuanceerd
moet worden, aangezien ook de tolerantiegrenzen in de samenleving veranderen, zoals voor huiselijk
geweld, hetgeen heeft geleid tot een betere registraties door politie en Openbaar Ministerie. De toename van aangiften in de periode 2002-2006 wordt onder meer toegeschreven aan een gerichte aanpak van sommige misdrijven, zoals huiselijk geweld, en de verhoogde opsporingsinspanningen van de
politie. Daarnaast constateren zij ook dat burgers zich steeds veiliger gaan voelen.
Meer recenter cijfers139 van het CBS laten zien dat in de afgelopen decennia (tussen 2007-2015) een
dalende trend zichtbaar is voor zowel de geregistreerde criminaliteit als het aantal verdachten. Deze
daling werkt door in de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, OM en rechtelijke macht
toe behoren. Van Lakerveld e.a. zetten een kanttekening bij de interpretatie van de cijfers, aangezien
er altijd misdrijven zijn die niet worden meegeteld. Tegelijkertijd geven ze aan dat er geen duidelijke
verklaring is te geven voor deze daling en dat daar meerdere factoren een rol in spelen, zoals de opkomst van andere type misdaden, maar zonder daar dieper op in te gaan.
Dat het geweld in de samenleving stabiliseert is overigens geen nieuwe constatering. De roep dat het
geweld zo toeneemt is al eerder door anderen weerlegd en deze roep wordt door sommigen in verband gebracht met een algemeen cultuurpessimistische instelling.140 Daarnaast sluit de algemene daling ook aan bij internationale ontwikkelingen, die aanzienlijk dalende cijfers laten zien voor gewelddelicten in bijna alle geïndustrialiseerde landen.141
De bovengenoemde studies doen echter geen uitspraken in hoeverre de algehele daling en stabilisering van geweldcijfers zich ook door vertalen naar verminderde agressie en geweld jegens ambtenaren
met een publieke functie.

5.1.2 De vijf i’s (internationalisering, individualisering, informalisering, informatisering en intensivering)
Timmer en Visser142 adresseren de vraag of de uitvoering, sturing en toetsing van het geweldmonopolie van de politie opgewassen is tegen de eisen van de veeleisende moderne samenleving. Zij geven
aan dat maatschappelijke omstandigheden waarin zij werken complex zijn en voortdurend aan veranderingen onderhevig.
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Driessen, F.M.H.M., Ester, T.J., & Spel, L. (2008). Geweld in Nederland: Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving. Utrecht, Nederland: Bureau Driessen.
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Zij refereren aan het werk van Boutellier die op zijn beurt refereert aan vijf maatschappelijke processen
(de vijf i’s: internationalisering, individualisering, informalisering, informatisering en intensivering) op
basis van het werk van Schnabel.143
In deze ‘vijf i’ samenleving is bijna alles mogelijk, is de vrijheid van het individu groot en worden beperkingen op die vrijheid en tegelijkertijd ook veiligheidsrisico’s steeds minder aanvaard (individualistische en antiautoritaire inslag). Timmer en Visser kaarten het probleem aan van een onbegrensd leven
in een onbegrensde wereld, worstelend met de sociale ordening. Het paradoxale is volgens hen dat de
samenleving verwacht dat de politie recht en orde handhaaft, maar niet ten koste van de individuele
bewegingsvrijheid (zie meer hierover in paragraaf 5.4 over de gezagscrisis).144 Kemper en de Ruig145
concluderen op basis van case studies van praktijksituaties in zes deelsectoren (publiek transport, ambulance vervoer, brandweer, UWV werk bedrijf, GGZ en Jeugdzorg), dat waar dader en slachtoffer met
elkaar in aanraking komen, burgers individueler, veeleisender en assertiever zijn geworden. Zij concluderen op basis van interviews dat gaandeweg omgangsvormen met uitvoerders van publieke taken
zijn veranderd, maar ook dat deze normverschuiving verschillende gedaantes kent. Op basis van de
casestudies halen ze verschillende voorbeelden aan, aangedragen door respondenten, zoals dat zwartrijden in het openbaar vervoer voor sommigen is veranderd van een aanleiding tot schaamte naar een
aanleiding om in discussie te gaan. Andere besproken voorbeelden zijn burgers die bij een brand of
reanimatie onder het afzettingslint doorkruipen. Terwijl dit in het verleden een uitzondering was en
de mensen vermanend werden toegesproken door omstanders, kijkt tegenwoordig niemand daarvan
op. Zij concluderen tevens dat door de toegenomen veeleisendheid en mondigheid, burgers zich in
afnemende mate geremd voelen om zich met het werk van de hulpverleners te bemoeien en dat omstander door afgenomen sociale samenhang minder snel elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag.
Daarnaast concluderen ze dat burgers steeds minder realistische verwachtingen hebben ten aanzien
van de dienstverlening. Burgers verwachten een grote mate van professionaliteit en service. Het niet
tegemoetkomen aan die verwachtingen wordt minder geaccepteerd, laat staan wanneer een verkeerde beslissing is genomen door een professional.
Driessen en collega’s146 spreken de verwachting uit dat geweld in de moderne samenleving, op langere
termijn bezien, verder af zal nemen. Zij refereren hier o.a. aan de theorie van Elias, die beargumenteert
dat toegenomen interdependentie van de moderne burgers leidt tot geciviliseerd gedrag. Driessen en
collega’s geven aan dat volgens de sociale netwerktheorie de netwerken van de burgers uitgebreider
zijn geworden, waardoor sterke bindingen met enkele personen vervangen zijn door zwakke bindingen
met veel personen. Hierdoor zijn volgens hen de belangen per interactiepartner sterk afgenomen. Een
gewelddadige oplossing van een conflictueuze interactie ligt dan volgens hen niet voor de hand, omdat
de kosten in termen van risico’s niet opwegen tegen de mogelijke baten. Tegelijkertijd geven ze het
voorbeeld van rurale samenlevingen, waarin met kleine dichte netwerken de belangen per interactiepartner daarentegen enorm groot zijn, wat gewelddadig en risicovol gedrag een rationele keuze kan
maken. Daarnaast beargumenteren ze dat niet alleen door het toegenomen aantal interactiepartners,
maar ook door de gestegen welvaart het belang per interactie is afgenomen, wat een gewelddadige
oplossing een oninteressante optie maakt.
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5.1.3 Gezagscrisis en afnemende vertrouwen in overheid
Een aantal studies refereren aan een dieperliggende gezagscrisis, ter verklaring van het geweld tegen
mensen met een publieke taak. De oorzaken hiervoor zijn veelal gerelateerd aan de in de vorige paragraaf benoemde vijf I’s. Bergman en collega’s147 beschrijven bijvoorbeeld dat de moderne burger zichzelf in toenemende ziet als een consument van (overheids-)diensten en ontevreden is als de service
niet aan zijn verwachtingen voldoet. De burger is mondig, individualistisch en meer dan vroeger gewend zijn impulsen te volgen. Als deze burgers geconfronteerd worden met de overheid die komt
handhaven, is er minder geduld en vertrouwen. Tegelijkertijd vindt de burger ook dat de politie
hard(er) moet optreden tegen overtredingen van de wet, maar dan wel tegen de ander.148
Deze ontwikkeling wordt in de literatuur omschreven als de gezagsparadox149 die ingaat op afgenomen
machtsverschillen tussen professionals en patiënt/ burger door grotere zichtbaarheid, gecombineerd
met hernieuwde roep om herstel van het gezag. De roep om gezag is uitgebreid omschreven door Van
den Brink en collega’s.150 Zij beschrijven het als een paradoxaal verschijnsel in de moderne samenleving. Enerzijds leidt modernisering tot meer gelijkheid en dus tot minder autoritaire verhoudingen,
anderzijds neemt de behoefte aan sterke leiders, een krachtig optreden en strengere straffen gaandeweg toe.
Er zijn nog weinig studies gedaan waarin de relatie tussen gezagscrisis als reden voor geweld tegen
beroepsgroepen empirisch is onderzocht. Een uitzondering is de studie van Bergman en collega’s met
betrekking tot de politie.151 Zij concluderen, op basis van empirisch onderzoek, dat dit nauwelijks blijkt.
Slechts enkelen van de door hen geïnterviewde daders waren op voorhand al negatief over de overheidsinstantie, waarmee ze later in botsing kwamen. Zij concluderen dat er in de onderzochte incidenten lang niet altijd sprake was van een gezagscrises. Vaak is het meer een combinatie van misverstand
en irritatie. Zij concluderen wel dat tijdens de jaarwisseling jongeren het gezag van brandweer en politie openlijk tarten.

5.1.4 Demografische ontwikkelingen
Driessen en collega’s152 beschrijven dat een verschuiving van de samenstelling van de bevolking de
toename of afname van het geweld zeer sterk kan beïnvloeden. Zij refereren aan het feit dat het adolescente deel van de bevolking onevenredig veel criminaliteit, waaronder geweldscriminaliteit, voor
zijn rekening neemt153. Zij beschrijven dat de sterke stijging van het aandeel adolescenten in de samenleving in de jaren 70 en 80 (de naoorlogse babyboom) parallel loopt aan de stijging van het aantal
delicten. De stabilisatie na 1985 komt vervolgens overeen met de sterke daling van het adolescente
aandeel van de bevolking in die periode. De daling van het aandeel adolescenten na 1990 tot onder
het niveau van 1950 wordt volgens hen veroorzaakt door de vergrijzing.
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Een andere verklarende factor beschreven door Driessen en collega’s is het percentage burgers met
een migratie achtergrond. Statistieken laten destijds zien dat migrantengroeperingen oververtegenwoordigd waren onder gedetineerden voor geweldsdelicten. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook dat
de oververtegenwoordiging kan samenhangen met mogelijke selectiemechanisme bij opsporing en
vervolging. Zij geven ook aan dat de oververtegenwoordiging van de allochtone groepen duidelijk aan
het afnemen is (op basis van cijfer tot 2006). Ook spreken Kemper en de Ruig154, op basis van interviews, over een link tussen agressie en geweld en cultuurgebonden opvattingen. Ze refereren aan de
geestelijke gezondheidszorg en dat daar sprake is van een toename van allochtone cliënten. Uit hun
interviews blijkt dat vrouwelijke medewerkers van de psychiatrische gezondheidszorg ervaren, dat
vooral mannelijke cliënten van Marokkaanse afkomst weinig ontzag voor hen hebben en zij daardoor
hun werk minder goed kunnen doen. Kemper en de Ruig beschrijven ook dat volgens de Nederlandse
Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) een factor is dat allochtone jongeren
soms betrokken zijn bij agressie en geweld tegen de brandweer, omdat de brandweer in landen als
Turkije en Marokko een veel minder goed imago heeft dan in West-Europa. Tegelijkertijd concluderen
Kemper en de Ruig dat niet alle respondenten de mening delen dat de geschetste problemen te maken
hebben met allochtone jongeren, maar dat dit ook autochtone jeugd betreft.
Eckersley en Reeder155, op basis van een analyse van de situatie in Australië, concluderen dat er te
weinig wetenschappelijk bewijs is over de relatie tussen antisociaal gedrag van jongeren en gezondheid en welzijn van jongeren. Er weinig bekend over de rol van sociale kenmerken, zoals armoede en
ongelijkheid, hun familie en ouderschap, de rol van communicatietechnologie en media, individualisering, consumptiemaatschappij en de biologische en sociale ontwikkeling van een kind. De bestudeerde
literatuur voor Nederland gaat hier ook niet dieper op in.

5.1.5 Veranderd vrijetijdsgedrag en alcoholmisbruik
In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat veel geweld plaatsvindt in de vrije tijd en/of onder invloed van
alcohol en drugs die, doorgaans, in de vrije tijd geconsumeerd zijn.
Driesen en collega’s156 analyseren daarom veranderingen in vrijetijdsgedrag en alcoholgebruik over de
tijd, aangezien dit invloed heeft op de hoeveelheid geweld in de samenleving. Zij concluderen op basis
van data dat deelname van jongeren van 12 tot 19 jaar aan het uitgaansleven van 1975 tot 2003 echter
minder is geworden. In 1975 bezocht 63% van de jongeren van 12 tot 19 jaar meer dan een kwartier
per week een café, snackbar of dancing, ten opzichte van 45% in 2000. Het aantal jongeren dat een
feest bezoekt of een etentje heeft, is echter opgelopen van 28% tot 35%. Driesen en collega’s laten
zien dat ook na 2004 deze trend blijft doorzetten. Restaurantbezoek en het bezoeken van dans- en
discoavonden is gelijk gebleven, terwijl het cafébezoek is afgenomen. Jongeren tussen de 14 en de 19
besteden de laatste jaren wel meer tijd aan een gezellige middag of avond.

154

Kemper, R & de Ruig, L (2009). Tussen agressiebeleid en praktijk Aanpak van agressie en geweld in de publieke sector.
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
155

Eckersley, R., & Reeder, L. (2008). Violence in public places, explanations and solutions
Driessen, F.M.H.M., Ester, T.J., & Spel, L. (2008). Geweld in Nederland: Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving. Utrecht, Nederland: Bureau Driessen.
156

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

81

Van Lakerveld en collega’s157 constateren een groei in toerisme, evenementen en horeca, dat gevolgen
heeft voor het werk van de politiemensen, maar bespreekt niet de consequenties hiervan op toegenomen agressie en geweld jegens politie. Dijkstra en Miedema158 bespreken de veranderde functie van
het publieke domein met toename aan stedelijke feesten en rituelen zoals Koninginnedag, bevrijdingsfestivals, funshoppen en vrijemarkten. Zij refereren dat de openbare ruimte een speelplaats is geworden en trefpunt van ontmoetingen met mogelijke gevolgen hiervan op geweld en agressie, zonder hier
empirisch bewijs voor te leveren.
Driesen en collega’s159 kijken ook naar het algemene alcoholgebruik over de jaren. Ook hier concluderen ze dat het algemene alcoholgebruik niet is toegenomen, ook niet onder jongeren, maar wel dat
het percentage dronkenschappen onder jongeren sterk is gestegen. In 1988 was 12% van de jongeren
de afgelopen maand tenminste eenmaal dronken geweest, terwijl dit in 2003 was opgelopen naar 22%.
Zij concluderen dan ook dat het vrijetijdsgedrag niet zodanig is gewijzigd, dat op grond daarvan een
toename van geweld verwacht kan worden.
Meer specifiek kijkt Helsloot en collega’s160 naar ontwikkeling in de oud en nieuw problematiek. Zij
concluderen dat de afgelopen jaren (voor 2012) een groeiende perceptie is dat de oud en nieuw viering
meer overlast, letsel en schade met zich meebrengt dan in het verleden (met name door vuurwerk,
alcohol en verdovende middelen). Tegelijkertijd concluderen zij ook dat de beschikbare statistieken
juist een daling van het aantal geweldsincidenten rapporteren.

5.1.6 Ontwikkelingen in aanpalende beleidsterreinen
Daarnaast hebben ontwikkelingen in aanpalende beleidsterreinen invloed op het handelen van burgers. Studies over de rol van aanpalend beleid van de overheid op agressie en geweld zijn echter
schaars. Van Lakerveld en collega’s161 beschrijven de invloed van decentralisaties in het sociale domein
sinds 2015 op de taken van de politie en concluderen o.a. dat deze ontwikkelingen tot meer agressie
en geweld heeft geleid. Sinds 2015 zijn taken en bevoegdheden van het Rijk en provincies in het kader
van o.a. de jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet gedecentraliseerd.
Gemeenten zijn nu ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bijstand en de sociale werkvoorziening. Zij concluderen dat er steeds meer en vaak gewelddadiger wordende personen met verward
gedrag in de publieke ruimte voorkomen als gevolg van een verschuiving van intramurale zorgvormen
naar ambulante zorg en behandeling in de thuissituatie. Zij waarschuwen ook dat nog enkele nog in te
voeren wetten (het betreft de Wet op de Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg (WVGGZ)) gevolgen hebben voor de instroom van justitiabelen richting de GGZ-instellingen162. Dat kan leiden tot meer agressief gedrag en daarom meer benodigde politie-inzet in inrichtingen en daarbuiten.
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Ook Kemper en de Ruig163 refereren aan de impact van organisatorische verandering in aanpalende
terreinen die van invloed zijn op agressie en geweld. Zo worden volgens hen mensen met psychiatrische problemen door de rechter vaker naar de psychiatrie verwezen in plaats van hen in detentie te
plaatsen. Door de toename van ambulante begeleiding in de GGZ komen bovendien alleen nog de
‘ernstigste gevallen’ op de gesloten afdeling. Voor de medewerkers betekenen deze zaken, dat zij te
maken hebben met een moeilijke doelgroep. Ook zien de geïnterviewde medewerkers, in het onderzoek van Kemper en de Ruig, in de samenleving een verminderde tolerantie voor mensen met psychiatrische problemen, waardoor er meer gedwongen opnames plaatsvinden. Ook ambulancemedewerkers geven in het bovengenoemde onderzoek aan (vaak fysieke) agressie te ervaren bij gedwongen
opnames.
Kemper en de Ruig refereren ook aan factoren zoals toegenomen werkdruk als belangrijke bron van
agressie. Werknemers van UWV Werkbedrijf hebben vaak een groot aantal cliënten (‘caseload’) onder
hun hoede. Ook in de Jeugdzorg leidt de planning van de werkzaamheden soms tot stress en niet optimale dienstverlening. Dit kan vervolgens een bron zijn van conflicten met cliënten. Op dezelfde wijze
hebben buschauffeurs soms last van een grote druk op tijd te rijden. Daardoor zijn ze soms genoodzaakt weg te rijden, terwijl ze nog iemand aan zien komen lopen. Dit kan volgens Kemper en de Ruig
ook in de bus irritatie opwekken.

5.1.7 Rol van media
Een aantal studies beschrijven de toenemende rol van de media en internet; enerzijds als factor voor
toename van geweld en agressie en anderzijds als factor die de publieke opinie ten aanzien van agressie en geweld beïnvloedt.
Timmer en Visser164 refereren aan beelden van een arrestatie dat leidde tot een nationale discussie
over (on)gepast geweld en daarmee tot een debat over de relatie tussen burger en staat, over korte
lontjes van sommige mensen, over actie en reactie en de taak van de politie. Bergman en collega’s
refereren ook aan incidenten die gehypet zijn in de media, zoals de dood van een grensrechter en de
facebook-rellen in Haren.165 Kemper en de Ruig166 gaan in hun studie ook nader in op de rol van de
media en concluderen dat de media een versterkende rol spelen. Allereerst kunnen volgens de door
hen geïnterviewde respondenten breed uitgemeten incidenten tot imitatiegedrag leiden. Daarnaast
kunnen volgens de door hen geïnterviewde respondenten tv-programma’s de misplaatste verwachtingen over hulpverlening versterken. Driessen en collega’s167 gaan in op de discrepanties tussen cijfers
die de media presenteren en de cijfers gepubliceerd door verschillende instanties die een beeld laten
zien van dalende en stabiliserende agressie en geweld cijfers over de jaren (zie hoofdstuk 3). Ze concluderen dat kranten wellicht disproportioneel veel aandacht geven aan gegevens die de toename van
het geweld bevestigen. Daarnaast refereren ze aan de rol van een groep professionals van politici,
bestuurders, leidinggevenden, journalisten, hoogleraren, officieren van justitie en commissarissen, en
hun afnemende tolerantie voor geweld. Deze groep professionals is weliswaar prominent aanwezig in
de media, maar corrigeert volgens hen het negatieve beeld, dat de media schetsen, onvoldoende.
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Kemper, R & de Ruig, L (2009). Tussen agressiebeleid en praktijk Aanpak van agressie en geweld in de publieke sector.
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
164 Timmer, J. & Visser, R. (2015). Gepast geweld: Geweld van en tegen de politie in 2010. Amsterdam, Nederland: Centrum
voor Politiewetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
165 Bergman, E., Valk, H. & de Vries, M. (2013). Agressie tegen publieke dienstverleners. Antwerpen, Nederland: Maklu.
166 Kemper, R & de Ruig, L (2009). Tussen agressiebeleid en praktijk Aanpak van agressie en geweld in de publieke sector.
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
167Driessen, F.M.H.M., Ester, T.J., & Spel, L. (2008). Geweld in Nederland: Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving. Utrecht, Nederland: Bureau Driessen.

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

83

Bergman en collega’s beschrijven dat instanties steeds voorzichtiger zijn met het naar buiten brengen
van informatie over agressie tegen dienstverleners. De politie is de enige instantie die in hun publicaties, het geweld tegen dienstverleners nog steeds actief naar buiten brengt. De ambulance-branche en
de brandweer zijn daar volgens hen mee gestopt, omdat de berichtgeving een ongewenst effect kan
hebben (zoals negatieve beeldvorming, waardoor het werven van nieuw personeel wordt bemoeilijkt).
Daarnaast kan volgens Bergman en collega’s deze informatie sommige burgers het idee geven dat
agressie tegen hulpverleners een trend is en dus geaccepteerd. In dat geval leidt dit volgens hen tot
meer geweld in plaats van minder, maar dit argument wordt niet onderbouwd met empirisch bewijs.
Eckersley en Reeder168 gaan in op de rol van social media in het organiseren van groepen en ‘peer
pressure’. Zij gaan ook in op de rol van social media in de perceptievorming dat geweld de norm is.

5.1.9 Toename van beleidsaandacht en inzet politieambtenaren
De ontwikkelingen in agressie en geweld jegens politie moeten ook worden bekeken vanuit een toename aan beleidsaandacht en inzet van politieambtenaren. De stijging in criminaliteitsniveau in de
jaren 70 en 80 is volgens Driessen en collega’s samengegaan met een grote maatschappelijke bereidheid om de budgetten van politie en justitie aanzienlijk te verruimen.169. Ook brengt het veranderde
politieke en strafrechtklimaat met zich mee dat het totaal aantal straffen dat wordt uitgedeeld nog wel
toeneemt. Daarbinnen is een forse toename zichtbaar van het aantal strafbeschikkingen opgelegd
door politie, OM en gemeente tegenover een lichte afname van het aantal strafopleggingen door de
strafrechter.170
De vraag is hoe deze ontwikkelingen zich doorvertalen naar de aard en van agressie en geweld jegens
politiemensen. Men zou kunnen veronderstellen dat de toegenomen inzet van politie leidt tot meer
aanhoudingen, en daarmee meer agressie en geweld tegen agenten (ook mede omdat agressie en
geweld tegen de politie vaak tijdens aanhouding gebeurt). De geïncludeerde studies gaan hier niet in
detail op in. Timmer en Visser concluderen dat ondanks de toegenomen beleidsaandacht, de strengere
justitiële aanpak en de verbeterde opleiding, training en uitrusting van politieambtenaren, het lastig
blijft om agressie en geweld van burgers substantieel terug te dringen en het politiewerk veiliger te
maken. Er zijn volgens hen juist aanwijzingen dat het aantal agenten dat gewond raakt door burgergeweld nog steeds groeit. Dat is volgens hen opmerkelijk, omdat de geweldscriminaliteit als geheel de
laatste jaren juist is afgenomen.

5.1.9 Verschuivende taken en rol van beroepsgroepen
De bestudeerde literatuur wijst tevens op een verschuiving van taken en rollen van verschillende beroepsgroepen, die mogelijk van invloed zijn op de aard en omvang van agressie en geweld jegens deze
beroepsgroepen.
Van der Torre en collega’s171 beschrijven dat door het gebiedsgebonden politiewerk de politie de maatschappelijke banden dienen aan te halen en dat daartoe breed gevormde politiemensen met een generieke taak de basis dienen te vormen van de politie (als onderdeel van de zogenaamde ‘gebiedsgebonden beweging’).
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Eckersley, R., & Reeder, L. (2008). Violence in public places, explanations and solutions.
Driessen, F.M.H.M., Ester, T.J., & Spel, L. (2008). Geweld in Nederland: Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving. Utrecht, Nederland: Bureau Driessen.
170 Timmer, J. & Visser, R. (2015). Gepast geweld: Geweld van en tegen de politie in 2010. Amsterdam, Nederland: Centrum
voor Politiewetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
171 Van Der Torre, E. J., Gieling, P. J., Dozy, M. C., Van Leeuwen, F. C., & Hamoen, W. (2011). Veilig Politiewerk: de basispolitie over geweldgebruik.
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Tegelijkertijd concluderen zij dat de eenzijdige focus op de sociale kwaliteiten van politiemensen in de
laatste jaren, ten koste is gegaan van de fysiek-mentale vorming van politiemensen. Van der Torre en
collega’s wijzen op de negatieve effecten hiervan en dat een toenemend aantal agenten moeite heeft
om zich staande te houden bij geweldgebruik. Daarnaast concluderen ze dat gepast geweldgebruik
ondergewaardeerd is in de organisatie. Politieagenten moeten zich verantwoorden voor geweldgebruik, ze incasseren geweld en agressie en zien dat politiemensen met andere functies promotie maken. Zij bespreken echter niet de impact van deze beschreven onbalans op ontwikkelingen in de aard
en omvang van agressie en geweld jegens de politie. Van Lakerveld en collega’s172 beschrijven in hun
studie verschillende maatschappelijk ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebiedsgebonden politiewerk die nieuwe eisen stellen aan de competenties van de politie en daarmee een permanente
actualisering van kennis en methoden nodig is voor het werken binnen deze aanpak. Zij concluderen
dat het in het bijzonder gaat om de volgende kwaliteiten: signaleren en inschatten; sociale media,
netwerken; administratieve en digitale competenties, internationale en digitale competenties, politieke sensitiviteit en kennis van criminaliteitsterreinen. Zij gaan echter niet in op de invloed van deze
maatschappelijke ontwikkelingen op de aard en omvang van agressie en geweld jegens de politie.
Een recente publicatie van Abraham & van Soomeren173 naar de taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s, laat zien dat boa’s in toenemende mate kleinere taken van de politie overnemen op straat, terwijl de politie in toenemende mate zich bezig houdt met hardere handhavingstaken.
Hun onderzoek laat zien dat de daadwerkelijke begrenzing van boa-taken in sommige situaties lastig
wordt gevonden: situaties zijn niet statisch en kunnen snel veranderen, waardoor in voorkomende
gevallen boa’s opereren zonder bevoegdheden. Het rapport beschrijft niet in welke mate deze verschuiving van taken van invloed is op aard en omvang van agressie en geweld tegen boa’s en politie.
Wel concluderen Abraham & van Soomeren dat vanaf het begin van de Corona crisis in veel gemeenten
een beroep wordt gedaan op boa’s voor de handhaving van (nood)maatregelen, met als consequentie
dat boa’s vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken174.
Kemper en de Ruig175 gaan ook nader in op veranderde rollen in verschillende beroepsgroepen, zoals
chauffeurs die naast de rol van vervoerder ook gastheerschap als taak heeft. Zij concluderen dat met
name oudere chauffeurs het moeilijk vinden de omslag te maken. Zij geven ook aan dat het ambulancewerk naast de medische focus een meer sociale functie geeft gekregen, mede veroorzaakt door veranderde maatschappelijke behoeften en het feit dat communicatie in het medisch werk lange tijd onderbelicht is geweest. Zij bespreken verder niet wat dit betekent voor de aard en omvang van agressie
jegens deze beroepsgroepen.

172

Van Lakerveld, J.A. van, Gussen, I.W.M., Stoutjesdijk, F.D., Tönis, I.C.M. & Zoete, J. De (2017). Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk: Een verkenning.
173 Abraham, M. & van Soomeren, P. (2020). Buitengewoon veilig. Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van
boa’s en de samenwerking met politie.
174 Abraham, M. & van Soomeren, P. (2020). Buitengewoon veilig. Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van
boa’s en de samenwerking met politie.
175 Kemper, R & de Ruig, L (2009). Tussen agressiebeleid en praktijk Aanpak van agressie en geweld in de publieke sector.
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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5.2

Reflectie van de focusgroepen

Tijdens de focusgroepen werden veel van de hierboven beschreven factoren nader besproken. Deelnemers geven aan dat de ontwikkeling van agressie en geweld samenhangt met gebeurtenissen in de
samenleving, maar tevens dat het lastig is om trends af te leiden uit de cijfers over de impact van deze
maatschappelijke ontwikkeling op agressie en geweld, laat staan specifiek voor de onderzochte beroepsgroepen. Er is een gebrek aan (kwantitatief) onderzoek dat causale verbanden verklaart tussen
deze maatschappelijke ontwikkelingen en aard en omvang van agressie en geweld. In focusgroepen
werden de volgende maatschappelijke tendensen, die mogelijk van invloed zijn op aard en omvang
van agressie en geweld, naar voren gebracht:
 Er sprake is van een algemene daling van geweldscriminaliteit over de jaren en verschuiving
van misdaad, maar ook agressie en geweld tegen de onderzochte beroepsgroepen, naar het
internet.
 De mogelijke effecten van grote gebeurtenissen in de samenleving zoals de economische crisis
in 2008, de aanslag op de Twin Towers, vluchtelingen crisis, de MH 17 en hoe dat invloed heeft
op het gevoel van (on)zekerheid en (on)veiligheid en hoe dergelijke gevoelens de mensen beinvloeden en eerder geneigd zijn tot agressie en geweld.
 De invloed van algemene tendensen, zoals toegenomen internationalisering, individualisering,
informalisering, informatisering en intensivering.
 Dat beroepsgroepen met een veranderde context mee veranderen/ ontwikkelen, zoals veranderde taken van politie door intrede van boa’s (maar ook de eerdergenoemde toegenomen
sociale rol van ambulancepersoneel). Het ontbreekt echter aan gegevens hoe deze ontwikkelingen doorwerken in de aard en omvang van agressie en geweld op deze beroepsgroepen.
 De toegenomen werkdruk onder beroepsuitoefenaars en de vraag in hoeverre zij zich nog gesteund voelen. Dat kan leiden tot een ondermijning van het moreel en daarmee tot afname
van het vermogen om adequaat om te gaan met situaties waarin agressie en geweld tot ontwikkeling kunnen komen.
 De vraag hoe verschillende generaties tegen het gebruik van agressie en geweld aankijken en
of er sprake is van verschuivend referentiekader. Hierin werd de rol van social media genoemd
waarin iedereen de ruimte heeft om meningen te ventileren, en de vraag gesteld hoe deze
ontwikkelingen doorwerken op hoe mensen tegen agressie en geweld aankijken.
 De impact van toenemende economische ongelijkheid in de samenleving. Dit gecombineerd
met meer aandacht voor de participatiesamenleving waarin mensen in toenemende mate
voor zichtzelf moeten zorgen, leidt er volgens deelnemers toe dat bepaalde groepen zich buitengesloten voelen en teleurgesteld zijn in de overheid (en daardoor minder respect hebben
voor gezag voor agenten of conducteurs).
 De impact van ontwikkelingen in aanpalende beleidsvelden zoals door bezuinigingen op de
GGZ (of vergoeding van psychiatrisch hulp) die direct doorwerken op agressies en geweld in
het openbaar vervoer, door meer verwarde mensen in het openbaar vervoer, maar ook suïcidepogingen op het spoor
 De invloed van de COVID-19 crisis op toegenomen maatschappelijk ongenoegen. Deelnemers
noemen het feit dat vuurwerkoverlast dit jaar eerder is begonnen, maar ook dat er door COVID-19 waarschijnlijk meer gevallen zijn van huiselijk geweld, met de opmerking dat dit zich
niet door vertaalt in de cijfers (omdat mensen dit niet durven te melden, omdat ze thuis zitten
met de dader).
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Daarnaast is in het begin van de Corona crisis in veel gemeenten een beroep gedaan op boa’s
voor de handhaving van (nood)maatregelen, met als consequentie dat boa’s vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken176.

5.3

Reflectie op bevindingen

Over het algemeen is de relatie tussen maatschappelijke ontwikkeling en agressie en geweld jegens de
bestudeerde beroepsgroepen, weinig bestudeerd en onderzocht. De geïncludeerde studies benoemen
een aantal interessante factoren (zoals de rol van vijf i’s; gezagsparadox; demografische ontwikkelingen; ontwikkelingen in vrijetijdsgedrag en alcoholmisbruik; ontwikkelingen in aanpalende beleidsterreinen; de rol van de media en internet) maar gaan niet de diepte in op wat dit betekent voor agressie
en geweld jegens ambtenaren met een publieke functie. Daarnaast zijn de meest publicaties gedateerd. De focusgroepen complementeren de geraadpleegde literatuur, met aanvullende informatie
over meer recente maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk samenhangen met de aard en omvang van agressie en geweld. Bestuurlijke maatregelen op andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld
in de gezondheidszorg, leiden bijvoorbeeld tot een toename van verwarde personen op straat, of in
het openbaar vervoer, waardoor daar meer problemen zijn ontstaan. De ontwikkeling van agressie en
geweld hangt ook samen met (grote) gebeurtenissen in de samenleving, zoals de economische crisis,
de aanslag op de Twin Towers, terreuraanslagen, de MH 17 ramp, maar ook de toegenomen ongelijkheid in de samenleving en hoe dat invloed heeft op het gevoel van (on)zekerheid en (on)veiligheid en
hoe dergelijke gevoelens de mensen beïnvloeden en eerder geneigd zijn tot agressie en geweld. Verder
spelen ontwikkelingen binnen beroepsgroepen (taken en rollen), maar ook werkdruk, een rol. Ook
werd er gerefereerd aan de verschuiving van criminaliteit naar het internet en toegenomen agressie
en geweld via het internet, inclusief social media. Daarnaast hebben recente ontwikkelingen met de
Covid-19 crisis en gerelateerde maatregelen volgens de focusgroepen invloed op agressie en geweld.
Het ontbreekt echter aan gegevens hoe deze ontwikkelingen in de aard en omvang van agressie en
geweld op de bestudeerde beroepsgroepen verklaren.
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Zie Abraham, M. & van Soomeren, P. (2020). Buitengewoon veilig. Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van
boa’s en de samenwerking met politie.
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6

Handelingsperspectieven Resultatenhoofdstuk

Dit hoofdstuk gaat over de handelingsperspectieven die beschreven, of geëvalueerd worden in de
literatuur. In dit hoofdstuk zullen we de vierde onderzoeksvraag beantwoorden:
Welke oplossingen en oplossingsrichtingen zijn in de literatuur te vinden?
Hierbij moet aangestipt worden dat de term “oplossingen” niet gebruikt wordt, en er dus eerder, zoals
de titel van het hoofdstuk aangeeft, over handelingsperspectieven gesproken wordt. De bevindingen
uit de literatuurstudie zijn wel grotendeels gebaseerd op de individuele, functie- en situationele kenmerken die in hoofdstuk 4 aan bod zijn gekomen, maar ze zijn onvoldoende eenduidig beschreven en
geëvalueerd op effectiviteit, om het met voldoende zekerheid van oplossingen te kunnen spreken.
We beginnen dit hoofdstuk met het bespreken van de bevindingen ten aanzien van de factoren die
leiden tot agressie en geweld in algemene zin (§6.1). Daarna presenteren we deze factoren per beroepsgroep, waarbij we de verdeling handhaving (§6.2), zorg (§6.3) en dienstverlening (§6.4) hanteren.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie van de focusgroepen (§6.5) en een eigen reflectie
van de onderzoekers op de gevonden bevindingen (§6.6).

6.1

Handelingsperspectieven in algemene zin

In totaal werden 14 artikelen gevonden die ofwel niet gericht waren op een specifieke beroepsgroep,
ofwel de handelingsperspectieven voor meerdere beroepsgroepen bundelden, zodat er geen te herleiden waren naar een specifieke beroepsgroep. Slechts 2 artikelen evalueerden ook de effectiviteit
van de naar voren geschoven handelingsperspectieven. Er werd verder geen onderscheid gemaakt tussen perspectieven gericht op agressie en perspectieven gericht op geweld. Het merendeel van de studies baseerde de conclusies op literatuuronderzoek, interviews met experts, en bevragingen van het
werkveld.
De bevindingen
Verschillende artikelen wijzen op de noodzaak om op een goede manier agressie en geweld te registreren. Zoals Roeleveld & Bakker stellen: “Registratie van geweldsincidenten kan een organisatie inzicht bieden in de aard en omvang van geweld tegen werknemers.”177, maar merken op dat “… de
aanwezigheid en het gebruik van geweldsregistratiesystemen verschillen.”.178 Het onderzoek van Van
Middelaar voegt daaraan toe dat in reclasseringsrapportages ook expliciet aandacht moet besteed
worden aan de agressie- en geweldproblematiek.179
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Roeleveld, W., Bakker, I. (2010). Slachtoffers van geweld binnen de publieke taak. Utrecht, Nederland: Verwey-Jonker
Instituut, p.41
178 Roeleveld, W., Bakker, I. (2010). Slachtoffers van geweld binnen de publieke taak. Utrecht, Nederland: Verwey-Jonker
Instituut, p. 46
179 van Middelaar, R. (2013). Eindrapportage Geweldplegers VPT: Onderzoek naar plegers van geweld tegen werknemers
met een publieke taak. Utrecht, Nederland: Veiligheidshuis Regio Utrecht
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Eén onderzoek waarschuwt wel dat grondig registreren administratieve lasten met zich mee brengt,
en dat een afweging nodig is ten aanzien van hoe compleet het registreren van gegevens moet zijn.180
Die afweging tussen de baten en de lasten van registratie wordt echter in de literatuur niet gemaakt.
Registratie wordt niet als een echte oplossing gezien, eerder als een manier om ervoor te zorgen dat
de problematiek van agressie en geweld meer zichtbaar is, en handelingsperspectieven ook kunnen
geëvalueerd worden wat betreft effectiviteit. Alle artikelen stellen voorop dat wat individuele kenmerken betreft, het eigen gedrag van de publieke actoren een factor is die meespeelt in het verlagen, of
juist opwekken van agressie. Eén studie stelt voor om dit al mee te laten spelen in de fase van het
aannemen van de juiste personen voor de job, op basis van risicoanalyses van persoonlijkheidskenmerken.181 De meest voorkomende aanpak betreft echter trainingen, zowel wat betreft eigen gedrag,
zoals toxische masculiniteit182 (machogedrag dat agressie opwekt eerder dan verlaagd), als wat betreft
interactie met potentiële daders om te leren hoe situaties correct kunnen worden ingeschat. Deze
concentreren zich dus op persoonlijke handelingsperspectieven gericht op potentiële slachtoffers.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed, zij het in mindere mate, aan individuele handelingsperspectieven gericht op potentiële daders, bijvoorbeeld woedebeheersing trainingen en outreach in scholen.
Terugkerende kernwoorden zijn de-escalatie en irritatieverlaging. 183 Benadrukt moet worden dat de
twee evaluatiestudies gemengde resultaten toonden over trainingen.184 Ze kunnen wel effectief zijn,
maar dat is niet altijd het geval. Ufkes et al.185 gaat hier verder op in, en geeft aan dat een goede
methodologische basis, gebaseerd op een solide kennis van de factoren die leiden tot agressie en geweld, in combinatie met verschillende leertechnieken van groot belang is voor de effectiviteit van trainingen. Ook Stevens et al.186 wijzen op de noodzaak van het koppelen van potentiële handelingsperspectieven aan onderliggende inzichten in wat agressie en geweld opwekt, om tot een solide evaluatie
te kunnen komen.
Naast trainingen worden ook protocollen in de meeste artikelen in verschillende maten en vormen
aangereikt. Zo wordt voorgesteld om per type situatie werkroutines in protocollen op te nemen die
geweld kunnen verlagen (zoals steeds met z’n tweeën op stap gaan)187, protocollen voor afhandeling
en nazorg op te stellen188, enz. Hiermee nauw samenhangend is de vraag vanuit verschillende onderzoeken om duidelijkheid te brengen in het beleid van de organisatie rond agressie en geweld. Dergelijk
beleid is ook te beschouwen als een situationele factor. Dergelijk beleid wordt als noodzakelijk gezien
om gevallen van agressie en geweld vanuit de leidinggevende en de organisatie te kunnen signaleren
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en in dergelijke gevallen steun te bieden .189 Dat verlaagt de kans op agressie en geweld niet, maar
verlaagt wel de impact er van.190 Samengaand met het duidelijk beleid, moet ook voldoende draagvlak
binnen de organisatie opgebouwd worden voor de te nemen maatregelen op basis van dat beleid.191
Dat is belangrijk omdat de effectiviteit van nieuwe beleidsmaatregelen door professionals soms betwijfeld wordt.192 Hier moet wel worden aangetekend, dat volgens één studie de helderheid van de
beleidsregels ook weer niet de hoogste prioriteit heeft voor professionals in het veld.193 Het is niet
duidelijk waarom dit in deze studie naar voor is gekomen. Mogelijk speelt een rol dat ambiguïteit ook
meer gelegenheid biedt om eigen invulling te geven aan de professionele beslisruimte, maar het artikel
zelf gaat daar jammer genoeg niet op in. Een ander artikel spreekt deze veronderstelling weer zeer
sterk tegen, en geeft aan dat juist helder beleid ervoor zorgt dat het voor iedereen duidelijk is dat
geweld tegen veiligheidsactoren een prioriteit is binnen de organisatie. Deze studie waarschuwt voor
te stringente protocollen, die de duidelijkheid van het beleid juist weer verminderen, waardoor de
hoofdlijn uit het oog verloren wordt.194
Hoewel in de algemene handelingsperspectieven individuele dader- en situationele factoren minder
aan bod komen, zijn ze niet afwezig. Zo wordt voorgesteld om mogelijke probleemgevallen op voorhand te bespreken, om zo gericht te kunnen werken in omgevingen die problematisch zijn. Ook wordt
aangeraden om risicoanalyses uit te voeren van zowel potentiële daders als van situaties die aanleiding
kunnen geven tot geweld.195 In de studie van Ufkes & Giebels wordt geopperd om de onmiddellijke
fysieke omgeving (bv. van politiekantoren) aan te passen om agressie te verlagen, echter, opnieuw
zonder dat er vooraf concrete initiatieven geëvalueerd waren op effectiviteit.196 De studies met als
onderwerp het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de omgeving te verhogen,
zoals camera’s, gaan wel in op effectiviteit, maar dan juist om op te merken dat deze omstreden is,
zonder zo ver te gaan als te concluderen dat de technische hulpmiddelen niet nuttig zijn.197
Wat betreft daders geven onderzoeken aan dat hun individuele gedrag weinig tot niet beïnvloed wordt
door het gebruik van lik op stuk /zero tolerance beleid. Bij professionals is dergelijk beleid weliswaar
populair198, maar het dient voornamelijk om het vertrouwen van werknemers te verhogen en lijkt weinig tot geen effect te hebben op de agressie zelf.199 Dit betekent niet dat het als handelingsperspectief
volledig genegeerd kan worden: een lik op stuk beleid speelt in op de relatie tussen professionals in
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het veld aan de ene kant en het Openbaar Ministerie aan de andere kant. Daarnaast wordt samenwerking met de ketenpartners en het bredere veiligheidslandschap in het merendeel van de studies
als een belangrijke bijkomende factor gezien om agressie en geweld tegen te gaan.200 Deze samenwerking moet ook tot uiting komen in de governance van de verschillende organisaties, door posities in
het leven te roepen die samenwerking versterken.201

6.2

Handelingsperspectieven gericht op handhavers

In de literatuur werden 18 artikelen geïdentificeerd die specifiek handelingsperspectieven van handhavers betreffen. Deze artikelen waren allen op politieambtenaren gericht, behalve 1 meer algemeen
artikel gericht op professionals met een publieke taak die omgaan met geweld in uitgaanssituaties202
(de politie staat hier wel nog steeds centraal), en 1 rapport rond deurwaarders203
De handelingsperspectieven betreffen gedegen voorstellen op basis van wetenschappelijk onderzoek,
maar het gaat niet om specifieke evaluaties van die handelingsperspectieven zelf, met uitzondering
van evaluatiestudies rond camera’s en bodycams.

6.2.1 Politieambtenaren
De meeste artikelen over handhavers gaan dus over politieambtenaren, 15 in totaal. Daaraan is nog
een breder artikel toegevoegd, maar nog steeds ligt daarin het accent op de politieambtenaren en
beperkt het artikel zich tot uitgaanssituaties.
De bevindingen
In de handelingsperspectieven die niet gelinkt zijn aan specifieke actoren, komt over de jaren heen de
problematiek van de registratie herhaaldelijk aan bod, over verschillende jaren heen. Zo wordt opgemerkt dat “… als de politie de gevaarsituatie oplost zonder politiegeweld, er doorgaans geen melding
en registratie van het gebeurde volgt. Daardoor ontbreekt een systematisch zicht op de afloop en hoe
die tot stand is gekomen.”204 Indertijd (rond 2007) wordt ook over het gebrek aan een centraal registratiesysteem geklaagd.205 Enkele jaren later, na de invoering van een registratiesysteem Geweld tegen Politieambtenaren (GPTA), “… blijkt dat niet al het zich voordoende geweld tegen politiefunctionarissen in het registratiesysteem GTPA wordt geregistreerd.”206 In dat rapport wordt op dat moment
de mindere kwaliteit van het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving als één van de oorzaken
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daarvan genoemd. Een interview met een respondent vanuit de politie toont wel dat er over de jaren
heen verbeteringen zijn aangebracht in het registreren van dit soort incidenten. Dat is een positieve
ontwikkeling. Registratiebeleid en de registratiebereidheid liggen aan de basis van een vergroting van
de kennis rond verklarende factoren en handelingsperspectieven Aandacht daarvoor blijft geboden.
Hoewel ook individuele daderperspectieven en situationele handelingsperspectieven aan bod komen
in de literatuur, is de overgrote meerderheid ervan gericht op of het aanpassen van de persoonlijkheid
of het gedrag van de politieambtenaar zelf. Twee instrumenten komen daarbij het meest voor: trainingen die aanzetten tot gedragswijzigingen, en protocollen die voorschrijven hoe individuen zich
moeten gedragen in specifieke situaties. Combinaties daarvan zijn mogelijk, zoals het ingaan op protocollen tijdens trainingen.207 De trainingen kunnen gericht zijn op gedrag in het algemeen, of op specifieke risicosituaties208, en zelfs op specifieke handelingen/tactieken behorende bij bepaalde functies
binnen de politie, zoals hoe zich te gedragen tijdens een aanhouding.209 Voor protocollen geldt datzelfde. Ze kunnen zowel ontwikkeld worden zowel algemeen handelen210, als voor toepassing in specifieke situaties.211
De literatuur loopt uiteen wat betreft datgene wat er in de trainingen precies moet aangeleerd worden, of in de protocollen voorgeschreven. Hoe een politieambtenaar reageert, heeft een effect op de
waarschijnlijkheid van agressie en geweld.212 Ook bewustzijn van de omgeving is een belangrijke aan
te leren skill213, en kan aanleiding geven tot het wijzigen van routines (opgenomen in protocollen),
zoals altijd in teams patrouilleren in omgevingen waar agressie en geweld waarschijnlijk is.214 Politieambtenaren kunnen ook getraind worden om in te leren schatten wanneer een situatie uit de hand
dreigt te lopen, om daardoor tijdig preventief te kunnen ingrijpen. In plaats van preventie wordt dan
over prepressie gesproken215, waarbij ook wordt aangegeven dat het aanpassen van het gedrag aan
een bepaalde situatie niet altijd neerkomt op het zich terughoudend opstellen, maar af en toe ook
vraagt om een dosis assertiviteit.216 Tenslotte wordt ook goed kunnen communiceren als een vaardig-
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heid aangehaald, zowel met de personen op wie een interventie van toepassing is, als met omstanders.217 Dit zou onder de bredere noemer “sociale vaardigheden” gevat kunnen worden. Eén studie
geeft wel expliciet aan dat dit niet steeds effecten sorteert, onder andere omdat “… bij het bekeuren
of aanhouden van dronken personen sociale vaardigheden er vaak amper toe doen … Met dronken
personen is vaak gewoon geen land te bezeilen.”218
De sociale vaardigheden beschreven in de vorige paragraaf richten zich op externe handelingen van de
politieambtenaar. Andere literatuur richt zich de interne mentale processen en gemoedstoestand,
waarbij onder andere wordt aanbevolen dat in trainingen “… aandacht besteed (zou) kunnen worden
aan het ontwikkelen van positievere resultaatverwachtingen, meer vertrouwen in het uitvoeren van
assertieve reacties en meer alertheid in situaties.”219 In samenhang hiermee wordt ook op weerbaarheid gewezen, maar zonder helderheid over de manier waarop deze weerbaarheid zou kunnen opgebouwd worden.220
Hoewel individuele slachtoffer gerelateerde handelingsperspectieven het meest voorkomen, wordt,
zoals eerder aangegeven, ook aandacht besteed aan individuele daderperspectieven en situationele
handelingsperspectieven. Wat daders betreft, is dit echter zeer beperkt. Slechts één studie beveelt aan
om via de meldkamers informatie te geven aan politieambtenaren over de mensen met wie ze te maken krijgen (bv. of deze personen al eerder geweld hebben gebruikt), of door op basis van risicoanalyses potentiële daders preventief te identificeren. Dit kan snel gebeuren, waarna via de meldkamers de
politieambtenaren over risico’s kunnen worden ingelicht. Of het kan ook op langere termijn, waardoor
outreach programma’s en informatiecampagnes gericht kunnen worden op deze potentiële daders,
om hen in te lichten over de mogelijke gevolgen van hun gedrag.221
Wanneer er over situationele handelingsperspectieven gesproken wordt, kan een onderscheid worden
gemaakt tussen situationele factoren gerelateerd aan de politieagenten zelf, en situationele factoren
die te maken hebben met de politie als organisatie. Wat de eerste betreft, worden de eerder geschetste resultaten opnieuw bevestigd: technische hulpmiddelen zoals camera’s, bodycams, enz. zijn
geen solide middelen/maatregelen om agressie en geweld te vermijden, hoezeer ze ook door de politieambtenaren zelf als positief worden geëvalueerd,222 en hoezeer ze ook zorgen voor meer vervolgingen en het gevoel dat de organisatie actie tegen agressie en geweld belangrijk vindt. Een adequate
uitrusting wordt natuurlijk wel als een basisconditie gezien.223 Waar het de handelingsperspectieven
van de organisatie betreft, wordt in deze en andere studies gepleit voor een betere afstemming en
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samenwerking met andere veiligheidsactoren. Veelal gaat het dan om samenwerking met andere publieke actoren, in het bijzonder het Openbaar Ministerie.224 Maar evenzeer wordt opgeroepen tot samenwerking met een breed scala van intersectorale partners225, inclusief uit de private sector, zoals
de horeca.226 Wat die meer intense samenwerking precies inhoudt, wordt dan weer niet verder gedefinieerd.
De samenwerking specifiek met het Openbaar Ministerie past meer in het kader van impact verlagende
handelingsperspectieven, dan in het effectief verminderen van de kans op agressie en geweld227, dit in
tegenstelling tot de voorgestelde samenwerking onder andere intersectorale partners, waar wel van
wordt aangegeven dat dit zal leiden tot een verkleining van de kans op dit soort agressief/gewelddadig
gedrag. Door aandacht te besteden aan agressie en geweld tegen politieambtenaren door de gehele
keten heen, wordt uitgestraald, dat diegenen die slachtoffer van geweld geworden zijn, ondersteund
moeten worden.228 Naast de organisationele steun, wordt in de literatuur aangegeven dat ook de steun
van de leidinggevende zeer belangrijk is. Hier komt het instrument van de trainingen weer naar boven,
maar dan trainingen van de leidinggevende over hoe zij op een juiste manier kunnen omgaan met
slachtoffers.229

6.2.2 Deurwaarders
Er is 1 artikel dat zich specifiek richt op deurwaarders als dienstverlenende subgroep.230 Nog meer dan
de werknemers binnen het openbaar vervoer, die later in dit hoofdstuk aan de orde komen, bevinden
deurwaarders zich in een ietwat bijzondere situatie, omdat zij werken binnen een situatie die de laatste
jaren een veel meer commerciële logica gekregen heeft. Echter, zoals hierna geschetst, verandert dit
niet veel aan de voorgestelde handelingsperspectieven.
De bevindingen
De studie biedt in hoofdlijnen twee handelingsperspectieven aan: Het opzetten van een duidelijk beleidskader rond agressie- en geweld, en het verder uitwerken van nuttige trainingen, eventueel gekoppeld aan de initiële opleiding tot deurwaarder. Verder worden nog een aantal praktische tips gegeven,
zoals het betrekken van anderen bij de interacties met schuldenaren. Dit past in de voorstellen van
andere studies om tot een meer integrale aanpak te komen in samenwerking met andere (keten)partners.
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227 Abraham, M., van Hoek, A., Hulshof, P. (2007). Geweld tegen politie in uitgaansgebieden. Amsterdam, Nederland: DSPgroep BV
228 Noordegraaf, M., Giesen, I., Kristen, F., Van der Meulen, M., De Kezel, E. & Van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. Utrecht, Nederland: Universiteit Utrecht/USBO Advies.
229 Noppe, J., Ledegen, E. & Verhage, A. (2016). ‘Welke rol spelen angst en stress bij politiemensen in gevaarsituaties?’
Handboek Politiediensten (Vol. 115). Deventer, Nederland: Kluwer
230 Odekerken, M.W.A. (2017). Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren. Den Haag, Nederland:
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6.3

Handelingsperspectieven gericht op zorgverleners

6.3.1 Ambulance
Het aantal bronnen dat zich specifiek richt op zorgverleners is vrij beperkt, uiteindelijk konden slechts
drie bronnen meegenomen worden in de verdere analyse. Alle drie de bronnen hadden het ambulancepersoneel als onderwerp hadden. Het artikel rond camera’s betreft een evaluatiestudie van dit specifieke handelingsperspectief, de andere twee niet.
De bevindingen
De geselecteerde artikelen voegen niet veel toe aan wat al bekend is uit de algemene resultaten. Het
belang van goed registeren van gevallen van agressie wordt opnieuw centraal gesteld.231 Het nut van
het gebruik van camera’s wordt positiever beoordeeld dan in de algemene literatuur, maar ook hier
wordt aangegeven dat het niet gaat om het terugdringen van geweld. Het veiligheidsgevoel wordt wel
verhoogd, consistent met eerdere resultaten, maar de auteurs van het artikel wijzen ook expliciet op
het nut van camera’s voor een betere registratie van incidenten, zowel om de situatie beter te kunnen
duiden, als om het dark number van meldingen te verkleinen.232
Een laatste artikel levert wel een substantiële bijdrage, en waarschuwt dat (een deel van het) geweld
en agressie systemisch is, en dus maatschappelijk moet aangepakt worden.233 Concrete handelingsperspectieven worden daarbij niet echt voorgesteld, maar in tegenstelling tot de meeste artikelen,
wordt hier gewaarschuwd tegen het te veel focussen op agressie en geweld als geïsoleerde fenomenen, en wordt ervoor gepleit ze in een bredere context te plaatsen. Dat betekent dus dat handelingsperspectieven ook in dit breder kader moeten geplaatst worden, wat veel verder gaat dan het concentreren op trainingen, protocollen, of aanpassen van de directe omgeving. Hoewel het goed is dat dit
perspectief aan bod komt, blijft het toch jammer dat er hier niet meer concrete handelingsmogelijkheden aan verbonden worden.

6.4

Handelingsperspectieven gericht op dienstverleners

Wat betreft dienstverleners, is uiteindelijk een verzameling van 7 artikelen vastgesteld waar specifieke
handelingsperspectieven aan bod komen die gericht zijn op verschillende dienstverleners. Opvallend
hier is dat in tegenstelling tot bij de handhavers (grotendeels politieambtenaren) en zorgverleners
(ambulancepersoneel), hier wel een grotere verscheidenheid kan terug gevonden worden in subgroepen. De bevindingen worden derhalve ook uitgesplitst. Het gaat hier niet om evaluatiestudies van de
handelingsperspectieven zelf, deze zijn voorstellen gebaseerd op de resultaten van onderzoek.

231
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6.4.1 Brandweer
Wat betreft de brandweer, bieden 2 artikelen zicht op mogelijke handelingsperspectieven.
De bevindingen
De invalshoeken van beide artikelen zijn duidelijk verschillend. Het artikel van Andersson, Elffers en
Felix richt zich voornamelijk op het institutionaliseren van een meer integrale aanpak, in samenwerking
met aan de ene kant lokale partners zoals gemeenten en politie en aan de andere kant landelijke partners, zoals opleidingsinstellingen en vakorganisaties.234 Meer concrete voorgestelde maatregelen betreffen evenals in vorige beroepsgroepen meer investeringen in registraties, in het trainen van personeel hoe zich te gedragen, en in het opstellen van relevante protocollen.
De aanbevelingen in het artikel van Oberije, & van Rossum bevinden zich op het bestuurlijk, management-, en het operationele niveau.235 Hier gaat het minder over het vinden van partners, maar over
het vergroten van de meldingsbereidheid, dus opnieuw gericht op goede registraties, en het aanbrengen van verbeteringen in het omgaan met agressie. Het gebruik van camera’s wordt genoemd als middel om de meldingsbereidheid te verhogen. Op operationeel niveau gaat het wederom over extern
handelen enerzijds en de interne gemoedstoestand en het bewustzijn van de omgeving anderzijds.

6.4.2 Jeugdzorg
Slechts 1 artikel is gerelateerd aan jeugdzorg, en meer bepaald personeel in justitiële jeugdinstellingen
en jeugdzorgplusinstellingen.236
De bevindingen
De voorstellen in het artikel liggen in lijn met wat eerder werd aangestipt. Verschillende types van
trainingen worden voorgesteld, zoals een cursus ethiek, dilemmatraining, mentale weerbaarheidstraining, en investeringen in groepsdynamische processen. Doordat aan het personeel zelf handelingsperspectieven gevraagd worden, wordt ook het harder optreden tegen daders meegenomen als handelingsperspectief. Dit is consistent met eerdere literatuur waar dit een terugkerende vraag is vanuit het
veld. Er zou beargumenteerd kunnen worden dat het harder straffen van daders in gesloten omgevingen, zoals een justitiële instelling mogelijk een sterker afschrikwekkend effect heeft op agressie en
geweld door anderen, omdat die populatie meer geconfronteerd wordt met de rechtstreekse gevolgen
van de bestraffing. Zoals aangegeven, verdient dit echter een meer diepgaande evaluatie. De rol van
ondersteuning door leidinggevende en organisatie wordt tenslotte ook opnieuw als zeer belangrijk
gezien, hier ook als algemeen afschrikwekkend effect, omdat het dan duidelijk is voor iedereen dat er
aandacht wordt besteed aan het fenomeen.
Een belangrijke kanttekening bij deze studie is dat agressie en geweld door jeugdigen in de instellingen
wel werd meegenomen in de bevindingen, maar dat er voornamelijk aandacht werd besteed aan ongepaste omgangsvormen tussen het personeel onderling. De voorgestelde handelingsperspectieven
zijn op beide van toepassing.
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6.4.3 Migratie
Er zijn geen artikelen die zich richten op agressie door migranten in het algemeen. Wel gaan 3 artikelen
dieper in op de situatie in asielcentra. Daarvan is er 1 artikel dat als focus meer het gebruik van agressie
en geweld door collega’s en leidinggevenden heeft, maar in de loop van het onderzoek ook resultaten
heeft meegenomen rond agressie en geweld door niet-personeelsleden.237
De bevindingen
Net zoals in voorgaande studies, worden ook gedrags- en agressietrainingen aangeraden238, verbeteringen in de ketenaanpak239 en steun vanuit de leidinggevende.240 De enige afwijkende adviezen betreffen het installeren van een volgsysteem waarbij voorafgaande incidenten van agressie en geweld
gebruikt kunnen worden als input voor de aanpak van potentiële daders241, en het starten van mentortrajecten, waarbij meer ervaren personeelsleden nieuwe collega’s begeleiden en ondersteuning
bieden.242 Helemaal afwijkend zijn deze handelingsperspectieven echter niet. Het volgsysteem kan vergeleken worden met een eerder advies bij handhavers om risicoanalyses te maken en via de meldkamers profielen van potentiële daders door te geven. De mentortrajecten kunnen op hun beurt weer
vergeleken worden met interne trainingen, maar dan over langere periodes heen. De mentortrajecten
kunnen een meerwaarde hebben voor het verder verspreiden van de kennis die uit trainingen worden
gehaald, en bij het versterken van het institutioneel geheugen van organisaties.

6.4.4 Openbaar vervoer
Hoewel verschillende studies zich richten op het openbaar vervoer, werd uiteindelijk slechts 1 studie
meegenomen die handelingsperspectieven voorstelt.243 De uitleg over deze perspectieven is daarbij
vrij summier, maar het artikel maakt een interessante vergelijking, die een impact kan hebben op toekomstig beleid en onderzoek.
De bevindingen
De studie stipt voornamelijk het belang aan van het kijken naar de interne psychologische kenmerken
van slachtoffers, dus wat betreft handelingsperspectieven zou het uitoefenen van invloed op deze kenmerken, of het selecteren van de personen met het beste profiel, nuttig kunnen zijn. Echter, interessant aan deze studie is dat wordt voorgesteld dat meer onderzoek nodig is naar, niet alleen verschillende typen van daders, maar ook verschillende typen van slachtoffers, omdat in het onderzoek naar
voor kwam dat “… de mate van slachtofferschap onder treinconducteurs gerelateerd is aan bepaalde
stappen uit het informatieverwerkingsproces.”, terwijl “… de ernst van het slachtofferschap beter
237
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wordt beter door het SIP-model (Social Information Processing) dan de mate van slachtofferschap.”244
Dit roept dus de vraag op of er verschillende typen onderscheiden kunnen worden, waarbij voor elk
afzonderlijk handelingsperspectieven kunnen worden ontworpen.

6.5

Reflectie focusgroepen

Aan de focusgroepen werd eerst de vraag gesteld naar mogelijke handelingsperspectieven Pas daarna
werden de participanten geconfronteerd met de bevindingen uit de literatuurlijst. Deze waren in grote
mate consistent met elkaar, hoewel de focusgroepen wel meer aandacht gaven aan handelingsperspectieven die zich richtten op de bredere context, dus nog breder dan de geïdentificeerde situationele
handelingsperspectieven, zoals er voor zorgen dat er voldoende financiële middelen worden voorzien
voor psychiatrische instellingen (om het aantal verwarde personen te verminderen), of zoals handhavers informeren wanneer beleid in aanpalende sectoren gevolgen zullen hebben voor de handhaving,
bv. wanneer verwacht wordt dat coronamaatregelen tot grotere frustratie zal leiden, of wanneer een
beleidswijziging waarschijnlijk zal leiden tot een beperktere opvang van daklozen. Tevens werd aangeraden om het beleid ook te richten op het wegnemen van onbehagen, onthechting van de samenleving, en het verhogen van betrokkenheid.
Wat de meer directe handelingsperspectieven betreft, werden de usual suspects naar voor geschoven.
Het belang van monitoring en registratie werd keer op keer benadrukt. Het feit dat sinds 2015 de (centrale) aandacht voor deze cijfers wat is weggeëbd, werd als betreurenswaardig gezien, ondanks het
feit dat er wel initiatieven tot interne voortzetting van dergelijke registraties zijn genomen binnen de
verschillende beroepsgroepen. De algemene ontwikkelingen zijn echter daardoor toch moeilijker in
kaart te brengen en te onderzoeken, terwijl dat juist de basis is voor het bepalen van effectieve handelingsperspectieven.
Wat betreft slachtoffergerelateerde handelingsperspectieven werd het belang van trainingen en protocollen naar voor geschoven, waarbij met betrekking tot trainingen benadrukt werd dat een praktijkcomponent belangrijk is; een zuivere theoretische uitleg zou geen blijvend effect sorteren. De werving
en selectie van handhavers, zorgverleners en dienstverleners kwam ook aan bod. In de literatuur werd
voornamelijk aandacht geschonken aan het vinden van de juiste psychologische kenmerken, echter,
de focusgroepen schoven eerder het belang van de juiste competenties naar voor. Deze competenties
fluctueren ook over de tijd: indien de eisen aan de professionals verschuiven, moeten ook de competentieprofielen mee ontwikkelen. Een voorbeeld: als er naast handhavingstaken in toenemende mate
ook zorgtaken, of dienstverlenende taken op het pad van beroepsbeoefenaars komen, is het tijd om
ook mensen aan te nemen die daar de geschikte competenties voor hebben.
Tussen de individuele handelingsperspectieven gericht op daders en gericht op slachtoffers, zagen de
focusgroepen nog een overlap: in gevallen van geweld/agressie tekenen zich interactiepatronen af
tussen de twee en die dynamiek wordt door beiden bepaald. Een beter inzicht in die dynamiek kan
bijdragen aan adequate preventie van het uit de hand lopen van situaties, waarbij dan gestuurd kan
worden op positief gedrag. In deze context werd ook verdere bezinning op het nut van herstelrecht
bepleit. Dit kan mogelijk een bijdrage leveren omdat het behalve tot strafmaatregelen, ook tot een
244
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moreel besef kan leiden, doordat de dader en het slachtoffer en betrokkenen uit de samenleving in
contact komen en de gebeurtenis vanuit elkaars perspectief gaan zien. Dus ook hier is een interactief
element.
Specifiek gericht op de daders, werd voorgesteld dat geweldplegers, ook vanwege wat er hierover al
bekend is uit de literatuur, tot op enige hoogte voorspelbaar kunnen geïdentificeerd worden. Daarom
is het van belang patronen te herkennen en door te geven aan de frontlijnwerkers, zodat die hierop
kunnen anticiperen. Het gaat volgens verschillende leden van de focusgroepen vaak om kleine aantallen mensen die grote hoeveelheden geweld en agressie laten zien, zodat op hen de focus op kan gelegd
worden. De literatuur zelf blijft hier echter stil over. Zoals eerder gezien, is het wel zo dat een kleine
groep van mensen veel vaker het slachtoffer van agressie en geweld wordt, maar of de daders een
kleine groep veelplegers zijn, is niet duidelijk.
De besproken situationele handelingsperspectieven waren consistent met de literatuur. Dat betekent
aandacht voor de rol van de werkgever en organisatie om ondersteunend te werken en zo de impact
van agressie en geweld te verkleinen. Dit werd bestempeld als het vestigen van een “professionele
veiligheidscultuur”. Er werd opgemerkt dat ook de aandacht voor individuele handelingsperspectieven, zowel wat betreft slachtoffers (bv. trainingen) als wat betreft daders (bv. risicoanalyses) uiteindelijk vanuit de werkgever zal moeten komen, de frontlijnwerknemers hebben daar wel baat bij, maar
kunnen dit zelf niet op poten zetten. Situationeel werd de behoefte aan verdere ketensamenwerking
benadrukt. Zoals in het begin van dit hoofdstuk ten aanzien van de focusgroepen werd aangegeven,
vertoont beleid waterbedverschijnselen. Besluiten in de ene sector beïnvloeden het handelen in een
andere. Het is van belang die interacties onder ogen te zien, samenwerking te zoeken en gezamenlijk
de consequenties aan te pakken. Volgens de leden van de focusgroepen stopte dit dus niet bij de ketenpartners, maar moet ook in de breedte met een veelheid aan maatschappelijke partners samengewerkt worden, en moeten onderlinge leerprocessen worden bevorderd. Dat geldt voor het tegengaan
van agressie en geweld, maar evenzeer voor de preventie ervan.

6.6

Reflectie op bevindingen

In de literatuur en focusgroepen komen een aantal mooie handelingsperspectieven naar voor, maar
er is toch een aantal kanttekeningen te plaatsen. In eerste plaats valt het gebrek aan evaluaties van de
deze perspectieven op. Het goede is dat de meeste van de voorstellen gebaseerd zijn op wat er uit
onderzoek bekend is over factoren die een invloed hebben op geweld en agressie. Maar de laatste stap
ontbreekt veelal, namelijk een reflectie op de werkzaamheid van het handelingsperspectief zelf. Ook
blinken de voorgestelde handelingsperspectieven niet steeds uit in duidelijkheid. Het pleiten voor
meer samenwerking is goed, maar er had verwacht kunnen worden dat er concrete handreikingen
geleverd waren over wat er dan moet gebeuren, en ook die stap ontbreekt. Wat betreft de reflectie
op de werkzaamheid, is het interessant on in navolging van een onderzoek waar nog niet naar gerefereerd werd (omdat het om handelingsperspectieven gaat over agressie en geweld als gevolg van alcohol, maar niet specifiek gelinkt aan geweld tegen veiligheidsactoren.245 ), een onderscheid te maken
tussen bewezen effectief, veelbelovend, niet veelbelovend, en bewezen ineffectief.
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Toekomstige evaluatiestudies zouden die structuur kunnen gebruiken om tot een meer evidence based
classificatie te komen van handelingsperspectieven .
Het feit dat ons idee over agressie en geweld, en daardoor ook het cijfermateriaal rond wat agressie
en geweld, fluctueert over de tijd, is een bemoeilijkende factor. Dat geldt evenzeer voor de op en neer
gaande aandacht voor registratie in het algemeen. Een consistente en blijvende aandacht voor goede
metingen, zal het mogelijk maken om de effectiviteit van handelingsperspectieven op een langere termijn te evalueren. Dat betekent zowel aandacht voor het registratiebeleid als voor het aansporen van
slachtoffers om incidenten te melden, on zo het dark number te verlagen.
Verder valt op dat er uiteindelijk vrij weinig variatie kan worden vastgesteld over de doelgroepen heen.
Voorstellen om bijvoorbeeld trainingen af te stemmen op de specifieke behoeften van een doelgroep,
en om breder te gaan samenwerken, moeten weliswaar uitmonden in samenwerking met verschillende partners, afhankelijk van de beroepsgroep, maar in het algemeen komen dezelfde ingrediënten
wel steeds opnieuw naar boven. Het is ons vermoeden dat bij gedegen evaluaties er meer onderscheid
zal kunnen worden gemaakt: welk soort trainingen werkt het best bij welke doelgroep? Is er differentiatie mogelijk tussen de doelgroepen wat betreft de daderprofielen met degenen met wie zij geconfronteerd worden? Is het mogelijk om op basis van de functie die uitgeoefend wordt te differentiëren
in effectiviteit van handelingsperspectieven. Sommige functies gaan nu eenmaal samen met een verwachting dat de persoon te maken zal krijgen met agressie en geweld, andere niet, maar in de literatuur wordt dit onderscheid onvoldoende gemaakt. Slechts zeer recentelijk is er een aparte studie uitgekomen rond buitengewoon opsporingsambtenaren, die niet meer verwerkt werd in de originele literatuurlijst, maar die hier wel aangestipt wordt.246 Maar ook deze recente studie is niet echt gericht
op handelingsperspectieven rond agressie en geweld, tenzij in de (niet-beslechte) discussie of een verdere bewapening van boa’s al dan niet opportuun is. De gegevens om al deze vragen te beantwoorden,
zijn dus simpelweg nog niet voorhanden, waardoor men op een hoger niveau van abstractie blijft argumenteren.
In samenhang daarmee valt het gebrek aan aandacht op voor follow-up wat betreft individuele handelingsperspectieven gericht op typen daders. De onderverdeling in typen daders is reeds jaren bekend, maar vormt weinig tot geen basis voor handelingsperspectieven. Er worden risicoanalyses voorgesteld, waarbij deze profielen zeer waarschijnlijk nuttig zullen zijn, maar het is niet zo dat er op dit
moment duidelijke verschillen in aanpak voorgesteld worden gebaseerd op een onderscheid in daderprofielen. Hetzelfde kan worden gezegd over slachtofferprofielen, waarnaar maar één publicatie duidelijk heeft verwezen als een mogelijkheid om rekening mee te houden wanneer beleid tegen agressie
en geweld wordt ontwikkeld. Beide perspectieven verdienen verder onderzoek en meer aandacht.
Tenslotte valt het op dat alleen de focusgroepen echt het beeld hebben verruimd naar brede maatschappelijke handelingsperspectieven, zoals aandacht voor gezondheidszorg, burgerschap. In de literatuur kwam dit zeer weinig naar boven. Gedeeltelijk kan hier verwezen worden naar de manier
waarop de literatuur verzameld werd, waarbij er steeds gericht gezocht is naar gegevens per doelgroep, en er slechts eenmaal een follow-up werd gemaakt naar de referentielijsten in de gevonden
boeken, rapporten en artikelen. De impact van dit soort brede maatschappelijke maatregelen is ook
steeds indirect, en laat zich mogelijk pas op een langere termijn waarnemen. Opnieuw is daarom voortzetting van registratie en monitoring over de jaren heen noodzakelijk. Want hoewel dit soort handelingsperspectieven vermoedelijk geen effect sorteren op korte termijn, hebben ze naar alle waarschijnlijkheid wel de meeste bestendige effecten.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Allereerst wordt in algemene zin
ingegaan op de bevindingen en op de mogelijkheden om daaruit antwoorden op de onderzoeksvragen
af te leiden. Daarna wordt per onderzoeksvraag beschreven tot welke conclusies de analyse van de
literatuur ons heeft geleid. Ten slotte wordt dit hoofdstuk afgerond met overall conclusies en met onderzoeksvragen waarop, in het licht van de getrokken conclusies, vervolgonderzoek gericht zou kunnen worden.

7.1

Algemeen

In de opdracht die ten grondslag ligt aan het onderzoek is aangedrongen op een literatuuronderzoek
gericht op het inventariseren en analyseren van wetenschappelijk literatuur die voldoet aan hoge eisen. De zoekstrategie die daarop is ingezet heeft uit een groot aantal bronnen een selectie gemaakt.
Het gaat om publicaties uit de periode 2006-2020 gericht op onderzoek naar agressie en geweld tegen
werknemers met een publieke taak in Nederland en daarbuiten. Er is geen selectie gemaakt in type
onderzoek. Het gaat om empirisch onderzoek, om literatuurstudies en theoretische bijdragen.
De selectie heeft twee belangrijk consequenties. We hebben juist door alle soorten studies mee te
nemen een goed beeld van de wetenschappelijke aandacht die is gegaan naar dit onderwerp. Echter
we zien ook dat enkele beroepsgroepen in de meegenomen studies niet, of nauwelijks onderzocht zijn.
Door allerlei typen onderzoeken mee te nemen in het onderzoek is de inhoudelijke relevantie van de
selectie weliswaar hoog, maar de kwaliteit ervan divers247. Om het meest actuele beeld van de beschikbare literatuur te krijgen, is een aantal interviews gehouden met verschillende onderzoeksinstanties
om te bezien of er lopende onderzoeken waren, of onderzoek waarover publicaties nog in de maak
waren. Die zoektocht heeft voor wat betreft onderzoek naar boa’s een concrete extra te includeren
studie opgeleverd. Tevens zijn experts geraadpleegd tijdens twee focusgroepen om daarmee de onderzoeksresultaten verder te duiden.
In tabel 7.1 hieronder is een overzicht opgenomen van de geïncludeerde literatuur en in welke mate
deze publicaties de resultaatgebieden in relatie tot beroepsgroepen afdekken. In deze tabel wordt
duidelijk dat voor een aantal beroepsgroepen in de onderzochte periode geen tot een beperkt aantal
publicaties beschikbaar zijn die voldoen aan de selectiecriteria zoals gehanteerd in onze studie (met
name voor boa’s, verkeersregelaars en reclasseringsambtenaren).

247

Zie hoofdstuk 3-6 voor een meer inhoudelijke discussie van de kwaliteit van de meegenomen studies.
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Aard & omvang
Factoren die leiden tot
geweld
Maatschappelijke
ontwikkelingen

OV

Migratie

Jeugdzorg

Reclassering

Gevangenis

Brandweer

Ambulance

Deurwaarders

Verkeersregelaars

BOA

Politie

Onderzoeksvraag/
beroepsgroep

Algemeen

Tabel 7.1.
Dekkingsgraad van geïncludeerde studies in relatie tot de resultaatgebieden en beroepsgroepen

*
*
*

Handelingsperspectieven
*
* NB Parallel aan dit onderzoek is in opdracht van het WODC door onderzoekers van DSP een studie
uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van boa’s. Dat onderzoek is afgrond na voltooiing van de in onze
studie verrichte literatuur review. Dientengevolge hebben we de resultaten van de studie van DSP alleen mee
kunnen nemen in het afrondende hoofdstuk van dit rapport.

7.2

Legenda
0 studies
1-5 studies
6-10 studies
11-15 studies
> 15 studies

Wat is de aard en de omvang van de problematiek

Uit de gevonden literatuur over agressie en geweld tegen beroepsgroepen in het veiligheidsveld is naar
voren gekomen dat er in de onderzochte periode (vanaf 2006 tot heden) veel monitoring initiatieven
hebben bestaan. Er is gedurende een reeks van jaren gewerkt aan het systematisch registreren en
analyseren van gegevens over geweld en agressie tegen beroepsgroepen. Naast monitorsstudies zijn
er ook thematische studies aangetroffen en geanalyseerd. Die studies waren minder gericht op de
omvang van de problematiek, maar vaak meer op de aard ervan en op de factoren die erop van invloed
zijn en de context waarin agressie en geweld zich voltrekt. Dergelijke studies zijn minder gericht op
kwantitatieve trends, maar geven wel inzicht in de problematiek in bepaald regio’s, beroepsgroepen,
of bij bepaalde gelegenheden zoals bijvoorbeeld de jaarwisseling.
Uit de monitoronderzoeken blijkt dat er tot 2016 afvlakking is in de omvang van agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke taak in algemene zin, en specifiek in verbale agressie, fysieke
agressie en intimidatie. Dit past in het grotere plaatje dat in de Nederlandse samenleving de omvang
van agressie en geweld al enige tijd aan het dalen is. Echter, wanneer we inzoomen op de specifieke
beroepsgroepen zien we niet altijd een afname. Bijvoorbeeld bij deurwaarders, brandweer, gevangenispersoneel en jeugdzorgmedewerkers is de omvang van agressie en geweld gelijk gebleven. Onder
treinpersoneel en ambulancemedewerkers zien we wel een daling. Het moet overigens wel worden
opgemerkt dat ondanks de dalende trend het aantal gevallen van agressie en geweld in de onderzochte
beroepsgroepen als hoog wordt ervaren. Alleen bij de brandweer geeft minder dan 50 procent van de
medewerkers aan in het onderzochte jaar met agressie en geweld te maken te hebben gehad, terwijl
dit percentage veel hoger ligt bij onder andere de politie, treinpersoneel en deurwaarders. Deze cijfermatige trends moeten echter worden geïnterpreteerd in een context van enerzijds veranderde meldingsbereidheid onder professionals en anderzijds verschuivende definities van wat men onder agressie en geweld verstaat. Een afname van agressie en geweld kan (deels) worden verklaard door een

WODC / PLATO / ISGA / OCKHAM-IPS / AGRESSIE EN GEWELD / DECEMBER 2020 / JvL, JM, BJB

102

verminderde meldingsbereidheid; terwijl een toename van agressie en geweld (deels) kan worden verklaard door een verbreding van de definitie van agressie en geweld. Bij deze conclusie zijn echter wel
enkele kritische kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste, ondanks dat de aangetroffen literatuur informatie geeft over aard en omvang, geeft deze
in veel mindere mate een duiding van het waarom, of van de fluctuaties daarin (afname of toename).
Het is ook moeilijk gebleken om de aard en omvang van de gevonden vormen van agressie en geweld
eenduidig te analyseren aangezien de betreffende beroepsgroepen ieder, maar ook per cluster (dienstverlenende, zorg verlenende en handhavende beroepen) een sterk verschillende relatie hebben met
geweld. Bij dienst- en zorgverleners is geweld iets dat hen overkomt, en waarop ze zich in veel gevallen
pas aanvullend voorbereiden en toerusten als dat een structureel probleem lijkt te worden. Handhavers en vooral politiemensen hebben geweld in hun beroepsrepertoire. Het is één van de aspecten van
hun werk waarin ze van meet af aan in hun opleiding zijn opgeleid, geoefend en getraind en waarin ze
zich on the job en in aanvullende nascholing, training en oefening verder professionaliseren. Ook die
verschillen in opleiding, taakstelling en beroepscontext, bemoeilijken vergelijkende analyses tussen
(deel)beroepsgroepen.
Ten tweede, in de laatste jaren, ongeveer vanaf 2016 zijn de centrale monitors gestopt, of voortaan
overgelaten aan afzonderlijke organisaties, waaronder bijvoorbeeld de NS, met uitzondering van registraties van geweld en agressie rond de jaarwisselingen. Daarnaast wordt over wat gemonitord wordt
door organisaties niet altijd extern gerapporteerd. Deze situatie leidt ertoe dat we tot 2016 een beeld
konden opbouwen, met een afnemende trend van agressie en geweld tegen de onderzochte beroepsgroepen, maar dat er sindsdien onvoldoende gegevens meer zijn vastgelegd om ontwikkelingen in
kaart te brengen. Uit de door DSP verrichte studie naar boa’s248 komt de indruk naar voren dat althans
in de Covid-19 periode de druk van agressie en geweld jegens boa’s is toegenomen. Dat wordt ook in
de focusgroepen bevestigd, maar een kwantitatieve empirische basis voor die conclusie ontbreekt
vooralsnog.
Een derde constatering is dat de verzamelde gegevens een gefragmenteerd beeld opleveren. Dat heeft
enerzijds te maken met dat er over de verschillende doelgroepen in sterk verschillende mate gegevens
zijn bijgehouden en geanalyseerd. Doordat de registratie van gegevens in hogere mate is verschoven
naar de afzonderlijke werkgevers, in plaats van dat er centraal wordt geregistreerd en gemonitord, is
een versnippering ontstaan. Deze decentralisatie heeft geleid tot meer organisatie specifieke verschillen in definities en indicatoren, en daardoor tot de genoemde versnippering, waardoor een overall
analyse wordt bemoeilijkt.
Een vierde constatering is dat uit de onderzochte literatuur blijkt dat gedurende de jaren er sprake is
geweest van verschuivende definities van geweld. In samenhang daarmee zijn agressie en geweld, in
overeenstemming daarmee, op verschillende aspecten gemonitord. Gaat het alleen om fysiek geweld,
of ook om verbaal geweld? Waar ligt bij het bepalen van geweld de grens waaronder we niet meer van
geweld of agressie spreken? Over het algemeen zien we een trend van verruiming van de definitie. Zo
zijn van lieverlee verschuivende systemen van monitoring ontstaan die bovendien ook per beroepsgroep niet dezelfde verschuivingen laten zien. Daardoor wordt het overall beeld nog minder scherp en

248

Abraham, A. & van Soomeren, P. (2020). Buitengewoon veilig Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van
boa’s en de samenwerking met politie. Den Haag, Nederland: WODC
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worden de gegevens over de onderscheiden beroepen en beroepsgroepen nog meer vertroebeld. Aangetroffen gegevens zijn dientengevolge veelal incompatible en incomparable.
Een laatste opmerking die we willen maken is dat er in de analyses van verschillen tussen beroepsgroepen veel witte plekken zitten. Zo zijn geen studies aangetroffen die specifieke uitspraken doen
over factoren die leiden tot agressie en geweld jegens respectievelijk boa’s, deurwaarders, verkeersregelaars, reclasseringsmedewerkers en Jeugdzorg medewerkers.

7.3

Factoren die van invloed zijn op agressie en geweld jegens beroepsbeoefenaars

Uit de zoektocht naar factoren die leiden tot agressie en geweld zijn we individuele, functie- en situationele kenmerken, alsook een interactie tussen dader-slachtofferkenmerken tegengekomen. Vanuit
de gevonden factoren zullen we in onderstaande paragrafen de onderzoeks(sub)vragen beantwoorden. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze verbanden echter niet als causaal vast te stellen zijn.
We bespreken hier enkel factoren die samenhangen met agressie en geweld.

7.3.1 Individuele factoren (slachtoffers en daders)
In de geraadpleegde literatuur worden individuele factoren van daders als wel slachtoffers onderzocht.
In gevallen van agressie en geweld tegen politie zien we dat daders vaak jonge mannen zijn. Alcohol
en drugs spelen vaak een rol en wat opvalt is dat wordt geconstateerd dat het vaak mannen zijn uit
een specifieke reeds bij de politie bekende groep. Daarnaast wordt ook agressie en geweld door mensen met een psychische stoornis vermeld. Aan de kant van de slachtoffers wordt genoemd dat de wijze
waarop de zij situaties waarnemen en interpreteren van invloed is op hun gedrag. Hun taxatie van de
situatie wordt beïnvloed door hun eigen geweldservaringen. De stress die daarmee samenhangt beïnvloedt hoe hoog zij de kans op agressie en geweld inschatten. Over de exacte invloed van die inschatting op het daadwerkelijk optreden van agressie en geweld is geen uitsluitsel gevonden. Wel wordt als
het gaat om handelingsrichtingen genoemd dat de manier van waarnemen van een situatie van invloed
is op de kans om slachtoffer te worden van geweld en agressie.

7.3.2 Dader- en slachtofferfactoren in de fysieke en situationele omgeving
In de literatuurstudie zijn factoren gevonden in de fysieke situationele omgeving die samenhangen
met de mate waarin agressie en geweld voorkomen in die omgeving. Veel factoren lijken ook vrij vanzelfsprekend. Wie meer contact heeft met burgers loopt meer risico; als die contacten plaats vinden
op late tijdstippen, in het uitgaansleven, dan doen agressie en geweld zich vaker voor. Dat heeft dan
mogelijk tot gevolg dat de betreffende beroepsuitoefenaars een vijandiger beeld van de situatie opbouwen. Daardoor wordt het risico van geweldsontwikkeling versterkt. In situaties waarin alcohol en
drugs een rol spelen, in ruimtes waarin de burger en de beroepsuitoefenaar met elkaar te maken hebben zonder escape, zoals in openbaar vervoer, binnenshuis, of in een directe confrontatie treedt eerder geweld op dan in andere situaties waarin een beroepsuitoefenaar zich gemakkelijker kan terugtrekken, of kan wachten op bijstand.
Naast factoren in de directe setting, worden er ook factoren genoemd die meer liggen op het vlak van
arbeidsomstandigheden van professionals. Daartoe behoren de aard en omvang van een aanstelling
en de jaren ervaring in het werk. Die factoren bepalen mede of men wordt ingezet in risicosituaties en
vergroten de kans op het geconfronteerd worden met agressie en geweld.
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Ook de mate waarin iemand een collega als back up beschikbaar heeft; en de mate waarin de werkgever als organisatie adequate steun geeft in termen van opleiding en training en procedures voor afhandeling en nazorg na afloop van een incident. Dergelijke steun kan het vermogen om geweld te
beheersen, te de-escaleren en, indien nodig gedoseerd in te zetten, vergroten.
Ten slotte is in focusgroepen aangegeven dat ook bredere aandacht voor de problematiek, zoals in het
programma Veilige Publieke Taak, een context kan worden geboden die de beroepsgroepen een gevoel van steun geven. Door de inbedding van deze aandacht in een professionele beroepscultuur wordt
ook op organisatieniveau de veiligheid van de beroepsgroepen behartigd. Het geeft een gevoel van
erkenning en steun, hetgeen ook van invloed is op de wijze waarop beroepsuitoefenaars incidenten
inschatten en benaderen.

7.3.3 Persoonlijke en psychische factoren van dader en slachtoffer?
Wat betreft de interne persoonlijke en psychische factoren geldt dat de opbrengst van het literatuuronderzoek beperkt is. Literatuur beschrijft wel algemene kenmerken aan de daderkant, maar een empirische onderbouwing ontbreekt. Wel worden psychische stoornissen, drank- of drugsmisbruik, of iemands herkomst genoemd als denkbare factoren. Aan de kant van de beroepsuitoefenaars gaat het
om opleidingsniveau, ervaring, en ook om het tijdens die ervaring opgebouwde mensbeeld en zelfbeeld of beeld van maatschappelijk groepen als factor. Echter tot verklaringen komt het niet. De factoren worden genoemd maar de mechanismes blijven onbenoemd. Het ontbreekt in de studies aan
een theoretisch kader waaruit dergelijke verklaringen en werkzame mechanismen kunnen worden afgeleid, en waarop vanuit de ervaringen dan weer kan worden voortgebouwd.

7.3.4 Interactie tussen dader- en slachtoffer?
Wat betreft de interacties tussen daders en slachtoffers geldt dat er wel soorten interacties worden
benoemd in termen van wie met wie te maken krijgt in welk type situatie, inclusief de invloed die dat
heeft op de wijze waarop de beroepsuitoefenaar die situatie instapt, maar de verklaringen van dat
gedrag ontbreken opnieuw in de geïncludeerde literatuur. Daarbij moet worden opgemerkt dat we
daartoe de literatuur hebben geanalyseerd die beschikbaar is over de bedoelde beroepsgroepen. Mogelijk dat in meer algemene literatuur over agressie en geweld, bij andere beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld over ordeproblematiek bij leraren, of over geweld tegen ander groepen van professionals
in de samenleving, wel dergelijke verklaringen te vinden zijn. Daarop komen we in een latere paragraaf,
over de mogelijkheden voor vervolgonderzoek, terug.

7.4

Maatschappelijke ontwikkelingen

De samenhang tussen de factoren die in de studies worden genoemd, worden weinig systematisch in
een maatschappelijke context gezet. De aanpak waarbij we de factoren hebben proberen af te leiden
uit de literatuur die specifiek over de beoogde beroepsgroepen gaat, is daar debet aan. Een andere
opbrengst zou zijn ontstaan als we de maatschappelijke ontwikkelingen veel breder hadden bestudeerd om vervolgens de impact daarvan op de beroepsgroepen te bepalen. Dat lag echter buiten de
scope van dit onderzoek. Het geeft wel een richting voor mogelijk vervolgonderzoek dat vertrekt vanuit
een breder sociologisch en theoretisch kader.
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Desondanks bespreekt een aantal studies relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed
zijn op agressie en geweld in zijn algemeenheid, maar in minder mate specifiek op bepaalde beroepsgroepen.
 Algemene trend van afnemende criminaliteit.
 De vijf I’s van Paul Schabel (internationalisering; individualisering, informalisering, informatisering en intensivering).
 Een gezagscrisis en afnemend vertrouwen in de overheid.
 Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en immigratie).
 Ontwikkeling in vrijetijdsgedrag en middelengebruik.
 Ontwikkelingen in aanpalende beleidsterreinen (in de zorg en het sociale domein).
 De veranderende rol van media.
 De veranderende inzet van politieambtenaren (steeds meer op de hardere taken).
De relatie tussen deze maatschappelijke ontwikkelingen en agressie en geweld wordt aannemelijk gemaakt, maar slechts gedeeltelijk empirisch onderbouwd. Daarnaast bestaat de neiging bij het benoemen en bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen om de toename van agressie en geweld te
verklaren, terwijl de vraag wat de verklaring is voor afnemend geweld in mindere mate aan de orde
komt, maar van even groot belang is. De gegevens laten een afvlakking van de toename zien en vanaf
2016 een minder helder beeld bij gebrek aan centraal beschikbare gegevens. In de focusgroepen zijn
veel bredere maatschappelijk trends genoemd die mogelijk verklarend kunnen zijn zoals (grote) gebeurtenissen in de samenleving, zoals de economische crisis, de aanslag op de Twin Towers, terreuraanslagen, de MH 17 ramp, maar ook de toegenomen ongelijkheid in de samenleving en hoe dat invloed heeft op het gevoel van (on)zekerheid en (on)veiligheid en hoe dergelijke gevoelens de mensen
beïnvloeden en eerder geneigd zijn tot agressie en geweld. Ook werd er gerefereerd aan de verschuiving van criminaliteit naar het internet en toegenomen agressie en geweld via het internet, inclusief
social media. Daarnaast hebben recente ontwikkelingen met de Covid-19 crisis en gerelateerde maatregelen invloed op agressie en geweld. Echter, een empirische onderbouwing van de relatie tussen
dergelijke ontwikkelingen en agressie en geweld is in de huidige literatuurselectie niet terug te vinden.

7.5

Handelingsrichtingen

Handelingsrichtingen zoals aangetroffen in de geïncludeerde literatuur betreffen opnieuw niet alle beroepsgroepen. Noch zijn er specifieke differentiaties te maken tussen beroepsgroepen. In de literatuur
worden de volgende type oplossingsrichtingen genoemd:
 Het in kaart brengen van de problematiek door in te zetten op adequate registratie en analyse van agressie en geweld jegens beroepsgroepen. Dit wordt niet gezien als een handelingsrichting op zich, maar als een noodzakelijke tussenstap om te kunnen bepalen welke handelingsrichtingen echt invloed uitoefenen op de mate van agressie en geweld.
 Gedragsaanwijzingen en protocollen ontwikkelen per type situatie. Dit heeft wel voordelen
en nadelen: Protocollen bieden een houvast bij het signaleren van dreigende agressie en geweld en het hoe er gehandeld moet worden, maar ze kunnen evenzeer de professionele autonomie, de arbeidsbeleving en het gevoel van erkenning van het eigen professionalisme ondermijnen en daarmee de ruimte beperken voor het opvangen van subtiele signalen uit de samenleving, of het geven van een bij situaties passende invulling aan het eigen handelen.
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Training met betrekking tot handelen in risico situaties onder meer in sociale vaardigheden,
weerbaarheid, inschatting van risico’s in verschillende situaties, afweging van dilemma’s, oefeningen en simulaties.
Uitrusting van beroepsgroepen met middelen om geweld in te zetten en/of te beheersen.
Over dit handelingsperspectief is de literatuur het minst eensgezind. Dit omdat het beschikken
over de juiste middelen op zich geen controversieel standpunt is, maar omdat er geen handvatten worden gegeven wat dan wel of niet de juiste middelen zijn, laat staan verdeeld per
doelgroep of functieprofiel. Het inzetten van camera’s en bodycams wordt bovendien meer
gezien als middel om de registratie en vervolgingskans te vergroten, niet zozeer om agressie
en geweld te beperken.
Onderlinge collegiale support in risicosituaties tussen hulpdiensten ondersteuning vanuit het
OM in verband met de afhandeling van meldingen van agressie en geweld.
Versterken van de ondersteunende rol en zorg vanuit de organisatie en door leidinggevenden.

Deze handelingsrichtingen bieden wel perspectieven, maar er zijn tevens drie kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het opmerkelijk dat de gevonden handelingsperspectieven zich vooral op de eigen
rol in de agressie en geweldsgevallen richt en niet op de rol van burgers die hun toevlucht nemen tot
agressie en geweld, bijvoorbeeld door middel van campagnes, of educatie. Ten tweede, met uitzondering van sommige trainingen, zijn ze niet geëvalueerd op effectiviteit. Ten derde beschrijft literatuur
ze veelal op een vrij abstracte manier, zonder concreet in te vullen wat bijvoorbeeld “meer samenwerking” of, zoals hierboven reeds aangeduid, “de juiste middelen” betekent.

7.6

Nabeschouwing en aanbevelingen

Op basis van de antwoorden op de vier onderzoeksvragen kunnen we gerichte aanbevelingen doen
voor het verder ontwikkelen van een praktijktheorie en implicaties voor beleid, professionalisering en
vervolgonderzoek.

7.6.1 Perspectief
Het onderzoek geeft per beroepsgroep op de onderzoeksvragen vaak geen, of onvoldoende specifieke
antwoorden. Over specifieke oorzaken, of aanleidingen voor geweld en agressie is weinig duidelijk geworden. Echter zijn er wel ingrediënten genoemd die gezamenlijk bouwstenen kunnen vormen van
een nader te ontwikkelen conceptueel kader van waaruit de dynamiek van agressie en geweld jegens
beroepsgroepen verder kan worden verklaard en benaderd, als een voorzichtige aanzet tot een praktijktheorie. In zo’n kader spelen de volgende factoren een rol:
 daderprofielen (leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, gebruik van middelen, geweldsverleden
etc.);
 slachtofferprofielen (geslacht, ervaringsjaren, aanstelling, opleiding en training en andere leerervaringen, eerdere geweldservaringen, zelfbeeld, mensbeeld etc.);
 de interactie tussen slachtoffer en dader. Hierover zijn studies bekend die betrekking hebben
op escalerend en de-escalerend gedrag tijdens handhaver-burger ontmoetingen249
249

Todak, N. (2017), De-Escalation in Police-Citizen Encounters: A Mixed Methods Study of a Misunderstood Policing Strategy, dissertation Arizona State University
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functieprofielen die betrekking hebben op de onderscheiden beroepsgroepen. Hierbij gaat het
om taakomschrijvingen, beroepsprofielen en competentieprofielen van de onderscheiden beroepsgroepen en in het bijzonder de aspecten daarvan die het omgaan met agressie en geweld
betreffen.
contextfactoren (aanstelling, tijd van de dag, risicogebieden/events, backing door collega’s,
backing door leidinggevenden/organisaties).

Om de samenhang tussen factoren begrijpen en zicht te hebben op de werkzame mechanismen van
en tussen die factoren en hun invloeden, kunnen sociale theorieën verklaringen bieden. Deze geven
inzicht in de achtergronden van het optreden van agressie en geweld en de ontwikkeling ervan. Ze
kunnen richting geven aan de beheersing van agressie en geweld in sociale situaties tussen daders
onderling, tussen daders en slachtoffers. Dat geldt ook voor de interactie tussen andere beroepsuitoefenaars, dan het slachtoffer, en de daders. Ook hier kunnen eerdergenoemde theorieën over escalatie en de-escalatie een rol spelen, of meer generieke sociaalpsychologische theorieën over sociale
interactie zoals sociale leertheorieën250. Ook theorieën over biologische ontwikkeling, geestelijke gezondheid en ziekte kunnen daarin een rol spelen wanneer het mensen betreft met psychische problemen, of stoornissen251.
Naast verklaringen voor het optreden van agressie en geweld zijn interactietheorieën voorhanden die
de wisselwerking tussen dader en slachtoffer in concrete setting kunnen duiden en helpen oplossen.
Enerzijds betreft dit de genoemde theorieën over escalatie en de-escalatie; anderzijds gaat het ook om
studies die bestaan uit evaluaties van op die theorieën geënte trainingsprogramma’s252.
In een aantal studies komt naar voren dat de ervaringsjaren een rol speelt. Dat geeft voeding aan het
idee dat de leden van de bestudeerde beroepsgroepen, ook los van de zich ontwikkelende tijdgeest,
een proces van professionele ontwikkeling doormaken met daarbinnen verschuivende behoeften aan
professionalisering en ondersteuning. Daarom pleiten we ook voor aandacht voor die stadia van beroepsontwikkeling als perspectief van waaruit de oplossingsrichtingen gekozen kunnen worden.
Ten slotte zijn maatschappelijke ontwikkelingen geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op agressie
en geweld. Ook die factoren en geregelde updates daarvan zouden in het bedoelde conceptuele raamwerk een rol kunnen spelen.

7.6.2 Implicaties van het onderzoek
De conclusies van het onderzoek worden in deze paragraaf vertaald in implicaties voor beleid, professionalsering en onderzoek.

250

Travis C. Pratt, Francis T. Cullen, Christine S. Sellers, L. Thomas Winfree Jr., Tamara D. Madensen, Leah E. Daigle, Noelle
E. Fearn & Jacinta M. Gau (2010) The Empirical Status of Social Learning Theory: A Meta-Analysis, Justice Quarterly, 27:6, 765-802, DOI: 10.1080/07418820903379610
251 Frieze I.H., Newhill C.E., Fusco R. (2020) Causal Factors in Aggression and Violence: Examining Social and Biological
Theories. In: Dynamics of Family and Intimate Partner Violence. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-03042608-8_2
252 Abanonu, R. (2018). De-escalating police-citizen encounters. Southern California
Review of Law and Social Justice, 27(3), 239-270.
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7.6.2.1 Beleid
Reactivering en uniformering van monitoring.
De studie laat zien dat het opgebouwde landelijke systeem van registratie en monitoring is verschraald
in de afgelopen jaren. Het is van belang de draad weer op te pakken. Daarbij moet worden vermeden
dat de eerder gesignaleerde fragmentatie en het gebrek aan koppelingsmogelijkheden tussen subsystemen zich gaat herhalen. Dat vraagt om een systeem waarin met inachtneming van de registratiebehoeften van werkgevers, een gemeenschappelijk systeem wordt ontwikkeld. Vermeden moet worden
dat het een bureaucratisch middel wordt en een doel in zichzelf. Daarom pleiten we voor een voortzetting van een gecoördineerde vorm van monitoring, bestaande uit drie componenten:
 een registratie-/monitorsysteem, dat decentraal wordt bijgehouden;
 een dashboard, dat zowel centraal, als decentraal wordt bijgehouden en dat dient als terugkoppeling op landelijke en regionale initiatieven om agressie en geweld te voorkomen, of te
beteugelen;
 een kennisbank op centraal niveau. Een dergelijke kennisbank dient de achtergrond te vormen
waartegen interpretatie van de waarnemingen met behulp van een monitor geduid kan worden.
Er is geen noodzaak tot jaarlijkse rapportage. Rapportage is slecht gewenst indien er op het dashboard
afwijkende patronen zichtbaar worden (toename of afname), waarvoor een verklaring gezocht moet
worden om zo agressie en geweld verder te kunnen voorkomen.
Om versnippering te voorkomen, adviseren we aandacht te besteden aan het nemen, regelen, of beleggen van regie over dit monitoring en interpretatieproces. Daarin is aandacht nodig vanuit het centrale niveau voor afstemming van:
 definities;
 steekproeftrekking;
 aggregatieniveaus van analyses;
 methoden van dataverzameling;
 en formats voor de opslag van de data, ten behoeve van gecoördineerde analyse.
Een vorm van monitoring en interpretatie waarin deze afstemming geregeld is, biedt veel grotere mogelijkheden tot interpretatie en vergelijking en kennisontwikkeling, dan het de huidige praktijk waarin
registratie en interpretatie van gegevens te veel versnipperd is en onvoldoende vanuit een samenhangend stelsel van inzichten is opgezet.
7.6.2.2 Professionalisering
Ten aanzien van professionalisering zijn allerlei vormen van opleiden en trainen genoemd. Dergelijke
interventies worden gedaan, maar nog onvoldoende geëvalueerd en gevalideerd. Door middel van
professionalisering van beroepsgroepen kan agressie en geweld tegen deze beroepsgroepen worden
aangepakt. Professionalisering daartoe kan bestaan uit:
 Opleiden of training ten aanzien van de-escaleren. Hoe dit precies gebeurt, of kan gebeuren,
moet door gericht onderzoek bij die organisaties die dit al doen en/of in pilots uitgewezen
worden, en worden geëvalueerd op effectiviteit. Hierin dient ook de praktische relevantie van
de opleiding of training en de daarmee gerelateerde kosten en baten van de opleiding te worden meegenomen in de evaluatie;
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verdere verkenning van het social information processing (SIP) model (gericht op het beïnvloeden van de percepties van risicosituaties), en andere modellen van sociaal leren (gericht op
het ontwikkelen van een handelingsrepertoire in risico situaties) bij het voorkomen van agressie en geweld;
een professionaliseringsaanpak in eerste instantie gericht op de drie hoofdberoepsgroepen
(dienstverleners, zorgverleners, handhavers) en, waar expliciet nodig, verder ingezoomd op
specifieke beroepsgroepen en daarbinnen op specifieke functieprofielen;
stimuleren van interprofessioneel leren, om zodoende de link tussen beroepsuitoefenaars en
hun afzonderlijke aanpakken te verstevigen en de coördinatie ervan te versterken, alsmede de
competenties per beroepsgroep met het oog op die coördinatie en professionalisering te verbreden; en
inzet van monitor, dashboard en kennisbank als feedback instrumenten bij dat leren. Het betrekken van de beroepsuitoefenaars bij de analyse van de algemene trends op het dashboard
draagt bij aan eenheid van opvatting en professionaliteit van handelen.

7.6.3 Onderzoek
Op grond van de analyses komen we niet alleen ten aanzien van beleid, maar ook waar het gaat om
toekomstig onderzoek, tot de aanbeveling de monitoractiviteiten op een gecoördineerde manier voort
te zetten.
Registratie en monitoring
Een monitor kan slechts tot zinvolle interpretaties leiden als de gegevens niet vanuit een veelheid van
motieven en in een veelheid van vormen verzameld worden, maar veeleer in een gedragen kader van
waaruit interpretatiemogelijkheden worden geboden. Geconcludeerd is eerder dat we van zo’n conceptueel kader nog slechts de vage contouren zien. Dat is mogelijk ook al genoeg om tot coördinatie
van een systeem te komen. Echter, het moet niet zo zijn dat het systeem te grote systeemdwang,
handelingsdwang en bureaucratie oplevert. Onderzocht zal moeten worden wat de gemeenschappelijke basis kan zijn van een systeem en waar er differentiatie nodig is ten behoeve van specifieke beroepsgroepen. Waar het om gaat is dat analisten van de gegevens niet ook in de toekomst moeten
constateren dat gegevens onvergelijkbaar of moeilijk analyseerbaar zijn. De analyses moeten helder
kunnen plaatsvinden, maar daarna ook ruimte bieden voor discussies over de interpretatie ervan.
Mogelijke onderzoeksvraag: Hoe kan een systeem zoals in de eerder beschreven opzet van een monitor, dashboard en kennisbank worden uitgewerkt en ontwikkeld voor een monitoring- en registratie
van geweld tegen handhavers, dienstverleners en zorgverleners?
Deelvragen:
 Wat is de huidige kennis over de verschillende monitoring- en registratiemiddelen die worden
ingezet binnen de verschillende doelgroepen?
 Hoe kunnen de bestaande monitors worden geïncorporeerd ineen eenduidig systeem?
 Welke organisatie(s) is/zijn het meest geschikt om de verdere implementatie van dit systeem
op zich te nemen?
 Hoe kan de monitor zo worden ingericht dat deze informatie geeft over de effecten van verschillende soorten beleidsmaatregelen tegen agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars:
maatregelen gericht op kennisontwikkeling; beïnvloeding van burgers; daders; slachtoffers en
werkgevers en op het gebied van vervolging?
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Realistische en praktijkgerichte evaluaties
We raden aan de analyse van de geregistreerde gegevens te laten plaats vinden in de context van
evaluaties die gericht zijn op een praktische meeropbrengst, met de nadruk op niet zozeer een verklaring van de verbanden, maar eerder een vaststelling van wat werkt. Een goede manier van werken is
om een onderverdeling te maken tussen bewezen effectief, veelbelovend, niet veelbelovend, en bewezen ineffectief. Ook zal speciale aandacht nodig zijn om de vertaalslag van evaluatieresultaten naar
verbeterde praktijken te ondersteunen. Dat gaat niet vanzelf en behoeft ondersteuning.
Voorbeelden van evaluatievragen zijn:
 Wat zijn de belangrijkste aanleidingen en, voor zover vast te stellen, soorten oorzaken van
geweld jegens beroepsuitoefenaars?
 Welke soorten maatregelen, anders dan directe interventies, maar gericht op kennisontwikkeling; beïnvloeding burgers; daders; slachtoffers, werkgevers en vervolging dragen bij aan de
reductie, of beheersbaarheid van die agressie en geweld?
 Welke (mix van) interventies blijkt effectief te zin in verschillende voor beroepsbeoefenaars
relevante typen situaties?
 Welke vormen van opleiding, training of oefening gericht op het verminderen van agressie en
geweld tegen beroepsuitoefenaars zijn bewezen effectief, veelbelovend, niet veelbelovend, of
bewezen ineffectief?
 Onder welke omstandigheden hebben trainingen rond de-escalatie van geweld en agressie de
grootste effectiviteit?
 Welke combinaties van interventies blijken in onderscheiden typen situaties effectief te zijn?
Verdiepend onderzoek
In het onderzoek is gebleken dat onderzoek veelal eerder constaterend is dan verklarend. Dat leidde
al tot de conclusie dat evaluaties meer verklarend van aard zouden moeten zijn. Datzelfde geldt ook
voor onderzoek. Om verklaringen te kunnen bieden zijn theorieën of nadere theorievorming nodig.
Daarom dienen studies meer te richten op de verklaringen, op inzichten in de dynamiek van agressie
en geweld, de factoren, de mechanismes en de contexten. Op een aantal van de onderzoeksvragen is
onvoldoende antwoord gevonden. Daarom stellen we voor aan dergelijke vragen opnieuw en meer
aandacht te besteden.
Mogelijke onderzoeksvragen:
 Welke individuele kenmerken van daders zijn van invloed op de mate van zijn/haar agressieve/ gewelddadige gedrag?
 Welke individuele kenmerken aan de kant van het slachtoffer zijn van invloed op de mate
waarin hij/zij te maken krijgt met agressie en geweld?
 Welke theorieën en modellen zijn beschikbaar en bruikbaar om de problematiek van agressie
en geweld beter te begrijpen en te beheersen?
 Hoe komt het dat sommige daders met specifieke profielen relatief meer geweld en agressie
plegen?
 Welke acties van professionals werken escalerend, of de-escalerend in verschillende typen
situaties?
 Welke mogelijkheden bestaan of kunnen worden ontwikkeld, om beroepsgroepen verder te
bekwamen in het verminderen van agressie en geweld jegens beroepsuitoefenaars?
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Welke afwegingsdimensies bij het kiezen van verschillende soorten maatregelen zijn, in het
licht van de frequentie van voorkomen van soorten agressie en geweld en de aantallen mensen die ermee te maken te hebben en investeringen die gemoeid zijn, vast te stellen?

Op punten waarop studies onvoldoende antwoord geven op de onderzoeksvragen, kunnen studies
worden verricht naar ontwikkelingen of praktijken in andere vergelijkbare beroepsgroepen. Een voorbeeld daarvan is het volgende: In de aangetroffen studies en ook in de bespreking ervan in focusgroepen is aanleiding gevonden om te veronderstellen dat de ervaringsjaren van een beroepsuitoefenaar
van invloed zijn op de wijze waarop hij/zij risico’s inschat en omgaat met agressie en geweld. Mogelijk
bestaan er dus beroepsontwikkelingsfasen, die aanleiding geven tot verschillende professionaliseringsbehoeften met betrekking tot omgaan met agressie en geweld. In andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld in het onderwijs, is veel onderzoek gedaan naar dergelijke ontwikkelingen gedurende de loopbaan van leraren. Jonge leraren zijn gericht op overleven in de klas, gevorderde leraren zijn veelal erg
taakgericht, terwijl de oudere leerkrachten meer leerling gericht worden. Aan het einde van hun loopbaan zien we leraren milder worden of aan de ander kant wat verbitterd. Die ontwikkeling beïnvloedt
hun omgang met leerlingen en hun impact op leerlingen sterk. Daar ligt een mogelijkheid tot een synthese-onderzoek. Ook bij andere beroepsgroepen die met problemen van orde, discipline, agressies
en geweld te maken hebben (scheidsrechters, inspecteurs, advocaten) kunnen dergelijke mogelijkheden worden verkend. Over sectoren heen kunnen zo conclusies bereikt worden die bij verdere studie
van de eigen sector buiten beeld kunnen blijven.
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Aard van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst naar beroepsgroep
(Bron: Sikkema, e.a., 2007; Abraham e.a., 2011).
* Betreft een statistisch significant verschil tussen 2007 en 2011.
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Aard van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke functie, uitgesplitst naar beroepsgroep.
(Bron: Van Zwieten e.a., 2016).
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