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Samenvatting 
                           

Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding 

aannemen, maar ingrijpen in een situatie van sociale onveiligheid. Het ingrijpen in een sociaal 

onveilige situatie wordt in dit onderzoek aangeduid met de term ‘burgermoed’. Dit onderzoek 

had als doel om vanuit het perspectief van de betrokken partijen en vanuit het perspectief van 

de burger inzicht te krijgen in of burgermoed op en rond het voetbalveld wenselijk en mogelijk 

is. De vraag die in het onderzoek centraal stond luidde: Kan burgermoed een oplossing bieden 

voor sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld en zo ja, op welke manier kan burgermoed het 

beste worden gestimuleerd? 

 

De focus van het onderzoek lag op een bottom-up benadering van de uitvoering van beleid. Aan 

de hand van de kenmerken van uitvoerders uit de theorie van Coolsma (2008) is onderzoek 

gedaan naar de (on)mogelijkheid om beleid ten aanzien van burgermoed te implementeren in de 

praktijk van de voetbalverenigingen. Voor dit deel van het onderzoek is een interviewstudie 

uitgevoerd onder tien voetbalverenigingen en de KNVB. In de interviewgesprekken stond de 

huidige aanpak van sociale onveiligheid en de rol van toeschouwers daarbij centraal. Uit het 

onderzoek blijkt dat er zowel bij de KNVB als de voetbalverenigingen draagvlak is om burgers te 

stimuleren om zich niet tolerant opstellen ten aanzien van ongewenst gedrag, maar elkaar 

daarop aan te spreken. Er is geen draagvlak onder de uitvoerende actoren om burgermoed op 

het voetbalveld middels regelgeving te verplichten. Volgens de KNVB en de voetbalverenigingen 

heeft het ingrijpen van toeschouwers in veel gevallen een averechts effect en is het onmogelijk 

om van iedere burger burgermoed te verwachten. Beide uitvoerende actoren houden hiermee 

vast aan het beeld van een angstige en irrationeel handelende burger. De KNVB experimenteert 

zelfs met maatregelen waarbij enkel uitgegaan wordt van de negatieve invloed die toeschouwers 

hebben op de situatie.  

 

Voor het onderzoek heeft verder een spelsimulatie plaatsgevonden. Aan de spelsimulatie namen 

negen burgers deel die frequent toeschouwer zijn bij hun voetballende kinderen. Tijdens de 

spelsimulatie is door de participanten in verschillende scenario’s geoefend met de aangereikte 

handelingsperspectieven. Uit de observaties blijkt dat burgers wel degelijk in staat zijn om een 

sociaal onveilige situatie effectief op te lossen als zij op een weloverwogen manier handelen. 

Hiervoor is het van belang dat er een gerichte opdracht wordt gegeven en duidelijk wordt 

gecommuniceerd. Burgers voelen zich gesterkt om in te grijpen als zij dit met ondersteuning van 

anderen doen. Een observatie was dat in meer spanningsvolle situaties waarbij sprake is van 

twee conflicterende partijen burgers soms verder gaan dan het vormen van een sociaal blok en 

de agressor niet de ruimte kreeg om zelf weg te gaan. Dit leek versterkt te zijn door de 

onderlinge bekendheid van de participanten. Daarnaast deed zich een opvallend verschil voor 

tussen het optreden van mannen en vrouwen in een situatie van sociale onveiligheid. 

 

Er heeft onder in totaal 41 respondenten een onderzoek plaatsgevonden om de motivatie van 

burgers ten aanzien van burgermoed in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle 

respondenten positief tegenover het ingrijpen van burgers in situaties van sociale onveiligheid 

staan. Angst voor letsel en onwetendheid zijn de factoren die het meest genoemd worden als 

belemmering om burgermoed te tonen. Burgers erkennen de noodzaak van burgermoed en zien 

het liefst dat burgermoed bottom-up wordt gestimuleerd. Op het moment dat burgers van de 
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KNVB en de voetbalverenigingen het vertrouwen krijgen dat zij effectief in kunnen grijpen in 

situaties van sociale onveiligheid en hiervoor adequate handelingsperspectieven aangereikt 

krijgen kan burgermoed een oplossing bieden voor de sociale veiligheid op en rond het 

voetbalveld. Uit herhaaldelijke metingen blijkt dat de respondenten door de training zich meer 

bewust zijn geworden van de mogelijkheden voor burgermoed, zich zelfverzekerder voelen om 

in te grijpen en de tools hebben om dit daadwerkelijk te doen. Op basis van dit onderzoek is het 

advies daarom aan de KNVB en de voetbalverenigingen om burgermoed te stimuleren middels 

het aanbieden van een opleiding waarbij burgers leren hoe zij op een effectieve manier in 

kunnen grijpen. De verwachting is dat er als gevolg van de opleiding een groepje burgers 

ontstaat op een voetbalvereniging die zich verantwoordelijk voelt en in staat voelt om effectief 

in te grijpen in een situatie van sociale onveiligheid. 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn scriptie met als titel: Burgermoed als bijdrage aan veiligheid? Veiligheid is een 

belangrijke voorwaarde om een klimaat te realiseren waarbij het hebben van plezier en de 

mogelijkheid om te ontwikkelen centraal staan. Deze elementen zijn elementair voor het 

beoefenen van een sport. Bij het beoefenen van een sport komt fysiek en mentaal veel kijken. Bij 

de meeste sporten is af en toe dan ook sprake van hoog oplopende emoties. Dikwijls gebeurt het 

in de voetbalsport dat de grens van mensen om agressief gedrag te vertonen wordt 

overschreden. Vaak klinkt ook ‘voetbal is emotie’. Ik houd van het strijdlustige en verbindende 

karakter van sport. Dat is ook de reden waarom ik tot mijn studententijd lid ben geweest van de 

korfbalvereniging SKF. Ik vond het boeiend om mij in de afgelopen maanden bezig te mogen 

houden met de vraag welke bijdrage de burger zelf kan leveren als het gaat om het vergroten 

van de sociale veiligheid bij sport.  

 

Ik wil van deze plek gebruik maken om een aantal personen te bedanken. De meeste dank ben ik 

verschuldigd aan mijn begeleider dr. C.J. Lako. Hij heeft de scriptiebegeleiding overgenomen en 

ervoor gezorgd dat ik het vertrouwen in mijzelf heb behouden en zelfs het plezier heb 

teruggevonden. Dit heeft er toe geleid dat ik nu volledig achter mijn scriptie sta. Verder gaat de 

dank uit naar mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke liefde en fianiciële steun gedurende mijn 

studietijd. Daarnaast wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor hun positieve woorden en 

nodige afleiding tijdens het scriptieproces. 

 

Uiteraard kon dit onderzoek alleen tot stand komen dankzij de medewerking van alle 

respondenten, waarvoor dank. In het bijzonder wil ik Jaap van Donselaar bedanken dat de 

spelsimulatie in de kantine van v.v. Scherpenzeel plaats mocht vinden en voor zijn medewerking 

om aan participanten te komen. Tot slot wil ik prof. dr. I. Helsloot bedanken voor de geweldige 

tijd die ik bij Crisislab heb gehad. Ik kijk terug op een hele leerzame periode waarin ik naast 

andere werkzaamheden de basis heb gelegd voor dit onderzoek. Ik wil hem dan ook bedanken 

voor zijn bijdragen, ideeën en kijk op de (zelf-)redzaamheid van burgers. Daarnaast ben ik 

dankbaar voor alle goede collegiale contacten die ik in deze periode mocht hebben. 

 

Deze scriptie vormt het sluitstuk van een prachtige studie- en studententijd. Ik zie uit naar een 

nieuwe carrière uitdaging binnen het vakgebied van de Bestuurskunde. 

                                     

Utrecht, 2016 

Mieke Huijsman 
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Begrippenlijst 
 

Effectief ingrijpen  = ongewenst gedrag van één of meerdere personen wordt beëindigd                                        

Ongewenst gedrag  = gedrag waarbij een ander verbaal of fysiek onheus wordt bejegend                                         

Nulmeting   = vragenlijst voorafgaand aan spelsimulatie  

 éénmeting   = vragenlijst direct na spelsimulatie (eerste nameting)              

Tweemeting   = vragenlijst twee maanden na spelsimulatie (tweede nameting) 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en probleemstelling 

Jaarlijks vinden er naar schatting 1000 excessen plaats bij amateurvoetbalwedstrijden 

(Duijvestijn et al., 2013). Het gaat hierbij volgens de definitie van de KNVB om “buitensporig 

fysiek geweld (mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen 

van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) buiten een spelsituatie dan wel zeer 

ernstige bedreiging met concreet fysiek gewelddadig handelen”(Duijvestijn et al., 2013). Licht 

fysiek geweld komt eens per tien wedstrijden voor en verbaal geweld zelfs iedere wedstrijd 

vanaf de junioren. Deze lichte vormen van geweld vormen een voedingsbodem voor de 

ontwikkeling van ernstig geweld. 

 

Het meest bekende exces is de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen op 3 december 

2012, een dag nadat hij na afloop van de voetbalwedstrijd tussen SC Buitenboys B3 en Nieuw 

Sloten B1 op de grond zwaar mishandeld werd door zes jonge voetballers en een volwassene. 

Het exces krijgt veel aandacht in de media en in de politiek. Zo toont premier Rutte in de media 

zijn medeleven en stelt hij dat voetbalgeweld een probleem is dat niet enkel door de overheid 

aangepakt kan worden (Coevert, 2012). De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

(VWS) verschijnt op de avond van 7 december 2012 in de talkshow van Pauw & Witteman en 

geeft daar nadrukkelijk aan dat zij het onbegrijpelijk vindt dat grensrechter Richard van 

Nieuwenhuizen tot twee keer toe kon worden aangevallen zonder dat er iemand ingreep. De 

uitspraak van minister Schippers voor de televisie leidt tot negatieve kritiek op Twitter van 

supporters van SC Buitenboys die menen dat de minister te ver gaat door hen te verwijten dat er 

niet is opgetreden. De minister laat vervolgens weten enkel haar verbazing uitgesproken te 

hebben over de situatie (Omroep Flevoland, 2012).  

 

Naar aanleiding van het incident kondigt minister Schippers een topberaad aan met onder 

andere de vier andere betrokken ministers van Veiligheid en Justitie, Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Politie en OM, de KNVB en NOC*NSF, Vereniging Nederlandse Gemeenten, burgemeester van 

Almere en sportwethouders van de grote voetbalsteden om te praten over de aanpak van 

voetbalgeweld (Willems, 2012). De minister van VWS wil dat iedereen zich bewust wordt van de 

situatie en een tandje bijzet om vanuit zijn eigen rol bij te dragen aan het vergroten van de 

sociale veiligheid op en rond het voetbalveld. Na het topberaad benadrukt minister Schippers 

dat ouders en kinderen zelf een belangrijke rol spelen om gezag en autoriteit terug te brengen in 

de sport door op te treden als dit nodig is (RTLNieuws.nl, 2012). De woordvoerder van de 

minister reageert: “Als een ouder langs het veld staat te schreeuwen, moet iemand daar wat van 

zeggen” (Willems, 2012). 

 

De zienswijze van minister Schippers dat toeschouwers zich op dienen te stellen als co-

producenten van veiligheid door in situaties van sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld 

burgermoed te tonen is onderdeel van de bredere verschuiving van taken van de overheid naar 

de burger. In de afgelopen decennia heeft deze beleidsmatige trend zich doorgezet onder 

invloed van onder meer de paradigmaverschuiving van ‘government’ naar ‘governance’ 

(Terpstra & Kouwenhoven, 2004). De overheid is niet langer de centrale actor, maar de 

regisserende actor die de uitvoering van haar beleid deels uitbesteedt aan andere (private) 
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organisaties en burgers Het huidige kabinet heeft dit verwoord met de introductie van het 

begrip ‘de participatiesamenleving’.  

 

Ondanks deze discussie over en verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid en 

burgers met betrekking tot sociale veiligheid, is ruim drie jaar na het incident met Richard van 

Nieuwenhuizen de startconstatering dat er nog steeds geen beleid is omtrent de inzet van 

burgers tijdens sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld. Er bestaat bij burgers 

hierdoor geen eenduidig beeld over wat er van hen verwacht wordt tijdens sociaal onveilige 

situaties terwijl zij ter plaatse zijn en de mogelijkheid hebben om tijdig te kunnen ingrijpen. 

Enerzijds worden zij opgeroepen tot meer burgermoed, anderzijds worden er maatregelen 

getroffen door de KNVB die toeschouwers op afstand zetten van het spel (De Vries, 2015). 

Kenmerkend voor sociale veiligheid is dat het in tegenstelling tot fysieke veiligheid (rampen en 

crises) gaat om risico’s die zich vaak manifesteren. Burgers zullen zich door de grotere 

frequentie van sociaal onveilige situaties bewust zijn van het risico en het is mede in het eigen 

belang om zich daarop voor te bereiden. Daarnaast is het makkelijk om een beeld te vormen van 

het ontstaan, de omstandigheden en het verloop van de situatie. Hierdoor is het mogelijk om 

onderzoek te doen naar de effectiviteit van maatregelen die actoren kunnen uitvoeren om het 

risico te reduceren en burgers adequate handelingsperspectieven te bieden. Hoewel het de 

politieke wens is dat burgers ingrijpen in situaties van sociale onveiligheid is de tweede 

startconstatering dat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar wat de burger zelf vindt om in 

te grijpen in sociaal onveilige situaties en of burgers in staat zijn om adequaat in te grijpen. 

Inzicht hierin biedt aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers gestimuleerd kunnen 

worden om adequaat in te grijpen en wanneer dit effectief is. Om te bepalen of burgermoed als 

concept daadwerkelijk geïmplementeerd wordt is het nodig dat er onderzoek verricht wordt 

naar de effectiviteit van burgermoed en naar het draagvlak onder de betrokken partijen. 

In lijn met deze twee startconstateringen is het doel van het onderzoek tweeledig. 

 

 In de eerste plaats de verklarende vraag waarom de politieke wens tot meer 

burgermoed bij sociale onveiligheid en in het bijzonder rondom het voetbalveld nog 

geen doorwerking heeft gekregen in de praktijk van voetbalverenigingen (de 

implementatievraag).  

 

 In de tweede plaats dient dit onderzoek inzicht te verschaffen of het mogelijk is om 

omstanders bij sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld adequaat te laten 

optreden om die onveiligheid te beheersen (de barrièrevraag). 

 

De hoofdvraag die richting geeft aan dit onderzoek luidt: 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal onderzoek moeten worden verricht naar zowel 

het ‘willen’ als het ‘kunnen’ tonen van burgermoed en stimuleren daarvan door de actoren die 

centraal staan in dit onderzoek. Het ‘willen’ stimuleren van een adequate vorm van burgermoed 

door de institutionele actoren in dit onderzoek wordt voor een groot gedeelte bepaald door het 

huidige beleid dat wordt gevoerd. Het ‘kunnen’ stimuleren hangt meer af van de barrières die in 

Kan burgermoed een oplossing bieden voor sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld 

en zo ja, op welke manier kan burgermoed het beste worden gestimuleerd? 
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de praktijk worden ervaren. Het gehele onderzoek is tweedelig, waarbij in het eerste deel de 

institutionele actoren centraal staan en in het tweede deel de burger zelf. 

 

Hieronder zijn per deel de deelvragen weergegeven op basis waarvan tot een antwoord op de 

hoofdvraag zal worden gekomen: 

 

Deel 1- (de implementatievraag) 

Theoretische deelvragen:  

1. Hoe heeft het beleid van de Rijksoverheid zich ontwikkeld in de richting van 

burgermoed?  

2. Welke bevorderende en/of belemmerende factoren zijn in de literatuur te vinden voor 

de (non-)implementatie van voorgenomen beleid? 

Empirische deelvragen:                  

1. Welke belemmerende en/of bevorderende factoren worden door de KNVB en 

voetbalverenigingen ervaren voor de implementatie van burgermoed? 

 

Deel 2 - (de barrièrevraag) 

Theoretische deelvragen: 

1. Op welke manier is burgermoed omschreven in de literatuur?  

2. Welke belemmerende en/of bevorderende factoren voor burgermoed zijn te vinden in 

de literatuur?                           

 Empirische deelvragen:  

1. Welke factoren zijn van invloed op de motivatie van burgers om burgermoed te tonen?    

2. Onder welke condities zijn burgers blijkens empirisch onderzoek in staat om effectief in 

te grijpen? 

 

1.2 Omschrijving kernbegrippen 

Burgermoed is een in 2011 door de Stichting Maatschappij en Veiligheid geïntroduceerd begrip 

dat in het kader van dit onderzoek het beste gedefinieerd kan worden als ‘Ingrijpen in een 

conflict om een ander te beschermen tegen de gevolgen van gewelddadig handelen van derde(n)’. 

Op dit moment is er van het concept ‘burgermoed’ nog geen algemeen erkende definitie in de 

wetenschappelijke literatuur te vinden.  

 

Met sociale onveiligheid wordt ‘bedreiging van gezondheid en goederen door handelingen van 

derden’ bedoeld (Helsloot, 2004, p. 345). In het verlengde van sociale onveiligheid wordt ook 

wel gesproken van een conflict of exces. Deze termen worden gehanteerd als synoniemen voor 

een (ernstige) sociaal onveilige situatie. In een sociaal onveilige situatie is sprake van verbaal 

en/of fysiek geweld. 

 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Door Duijvestijn et al. (2013) is onderzoek verricht naar de werkelijke omvang en ernst van 

geweldincidenten op het voetbalveld. De werkelijke omvang van geweldincidenten blijkt een 

stuk groter te zijn dan dat de KNVB op basis van het aantal geregistreerde meldingen vermoedt. 

Vanuit verschillende invalshoeken is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om agressief gedrag 

op het voetbalveld tegen te gaan. Zo richt een onderzoek uit de psychologie zich op het effect van 

het gedrag van coaches op het verloop van de wedstrijd en of het mogelijk is om door middel 

van stroomschokjes gedragsverandering bij deze coaches te bewerkstelligen, zodat de kans op 
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escalatie in het veld kleiner wordt (Postema, 2013). De oplossingen om het voetbalgeweld tegen 

te gaan die in onderzoek en in de maatschappij geïnitieerd worden zijn op dit moment vooral 

preventief en repressief van aard.1 Actoren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 

proberen op deze manier controle te houden over ongewenst gedrag en denken dat de veiligheid 

dan wel gewaarborgd zal worden (Boutellier, 2005). Uit het onderzoek van Duijvensteijn et al. 

(2013) blijkt dat er door de meeste voetbalverenigingen ad hoc gehandeld wordt tijdens 

situaties van sociale onveiligheid, terwijl er iedere wedstrijd een reële mogelijkheid bestaat dat 

de situatie uit de hand loopt. Ons onderzoek is maatschappelijk relevant omdat de resultaten 

van dit onderzoek burgers mogelijk een adequaat handelingsperspectief bieden om tijdens 

sociaal onveilige situaties tijdig in te kunnen grijpen en dit geeft voetbalverenigingen een 

handvat om gebruik te maken van de aanwezige potentie van ouders en toeschouwers om de 

sociale veiligheid op en rond het voetbalveld te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek 

dienen hiermee direct ook een breder maatschappelijk nut, omdat burgermoed niet alleen kan 

worden toegepast in de context van het voetbalveld maar ook in andere domeinen van de 

samenleving. Onderzoek wijst immers uit dat ervaring met optreden de geneigdheid om op te 

treden vergroot (Huston, Ruggiero, Conner, & Geis, 1981; Van Duin, 2011). Bovendien wordt op 

basis van de huidige beleidstrends ten gevolge van onder meer de verschuiving van de 

verzorgingsstraat naar de participatiesamenleving veel meer uitgegaan van de veerkracht van 

burgers en is er zowel maatschappelijk als wetenschappelijk meer aandacht voor de hulp die 

burgers kunnen bieden. Zo zijn er diverse literatuuronderzoeken uitgevoerd waarbij gekeken is 

naar de rol van omstanders bij agressie tegen medewerkers met een publieke taak (Ufkes & 

Giebels, 2014; Van Zuidam, 2010; Directie Arbeidszaken Publieke Sector, 2013). In deze studies 

wordt gesteld dat er weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden is ten aanzien van de 

omgevingsfactoren die van invloed zijn op geweldincidenten, waaronder ook het gedrag van 

omstanders wordt geschaard. Uit de literatuurstudies blijkt dat er met name behoefte is aan 

empirisch onderzoek naar de manier waarop omstanders het beste gemobiliseerd kunnen 

worden om in te grijpen bij agressie en onder welke omstandigheden dit effectief is. Dit 

onderzoek geeft invulling aan deze theoretische lacune door de bijdrage van burgers tijdens 

sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld in kaart te brengen. 

 

1.4 Voorbeschouwing theoretisch kader  

Het theoretisch kader bestaat uit twee onderdelen: (1) factoren die van invloed zijn op de 

implementatie van beleid en (2) factoren die van invloed zijn op burgermoed.  

 

Het eerste deel van het theoretisch kader bevat theorieën en modellen om te bepalen wat nodig 

is om te komen tot een succesvolle implementatie van voorgenomen beleid. Op basis van de 

wetenschappelijke literatuur blijken twee partijen een grote rol te spelen: (1) de 

beleidsbepalende actoren en (2) de beleidsuitvoerende actoren. In de literatuur bestaat sinds 

het werk van Pressman en Wildavsky (1979) grote consensus over dat de beleidspraktijk 

weerbarstig is. Beleid kan niet zomaar als een soort ‘blauwdruk’ op de praktijk gelegd worden in 

de verwachting dat het automatisch het (gewenste) effect heeft. Beleidsuitvoerders hebben ook 

eigen veronderstellingen en belangen waardoor de oplossing voor een beleidsprobleem op een 

eigen wijze geïnterpreteerd wordt en maakt dat er voor de implementatie van burgermoed 

rekening gehouden moet worden met de flexibiliteit en betrokkenheid van de 

beleidsuitvoerders. Volgens Coolsma (2008) zijn er met betrekking tot de beleidsuitvoerders 

                                                             
1 Repressieve maatregelen zijn gericht op het naderhand bestraffen van overlastveroorzakers in de verwachting dat het burgers 
weerhoudt om in de toekomst nog een keer een dergelijke overtreding te maken. 
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vier variabelen die invloed hebben op een effectieve beleidsimplementatie: (1) willen, (2) weten, 

(3) kunnen en (4) moeten. In het theoretisch kader zal aandacht worden besteed aan deze 

factoren. 

 

Het tweede deel van het theoretisch kader behandelt factoren waarvan in de wetenschappelijke 

literatuur of op basis van praktijkonderzoek gesteld wordt dat zij een bevorderende of 

belemmerende invloed hebben op de afhankelijke variabele ‘burgermoed’. Deze factoren 

beïnvloeden hoe iemand de verschillende fasen van het interventieproces doormaakt die door 

Latané en Darley (1970) is opgesteld. De belemmerende factoren kunnen grofweg ingedeeld 

worden in (1) burgerfactoren, (2) omgevingsfactoren en (3) maatschappelijke factoren. De 

bevorderende factoren kunnen worden ingedeeld in (1) burgerfactoren en (2) 

omgevingsfactoren. 

 

1.5 Voorbeschouwing methodologisch kader  

Om de empirische onderzoeksvragen behorend bij de implementatievraag te beantwoorden is 

gebruik gemaakt van een interviewstudie. Er is met een medewerker van de KNVB en 10 

bestuurders van voetbalverenigingen gesproken. Tijdens deze interviews stond de 

beleidsmatige inzet van deze institutionele actoren op het gebied van sociale veiligheid en hun 

motivatie om toeschouwers te laten ingrijpen op en rond het voetbalveld centraal. Verder is een 

documentanalyse uitgevoerd om de beleidsontwikkeling van de Rijksoverheid in de richting van 

burgermoed in kaart te brengen. 

 

Om de empirische onderzoeksvragen behorend bij de barrièrevraag te beantwoorden is gebruik 

gemaakt van een spelsimulatie. In dit onderzoek wordt spelsimulatie gebruikt vanuit de 

instrumentele benadering op actor- en groepsniveau. Het aanleren van handelingsperspectieven 

aan de participanten door middel van het spel staat centraal. De meest gebruikelijke 

onderzoeksmethoden bij deze onderzoeksstrategie zijn observatie en het gestructureerde 

interview (Van Thiel, 2010). In dit deel is sprake van een triangulatie van methoden: (1) 

observatie en (2) vragenlijsten. Op basis van de observatie kan de effectiviteit van het ingrijpen 

van de participanten en hun welbevinden in (gesimuleerde) sociaal onveilige situaties in kaart 

worden gebracht. Om te bepalen of het oefenen met de aangereikte handelingsperspectieven 

invloed heeft op de bereidheid en zelfverzekerdheid van toeschouwers om in te grijpen is een 

vragenlijst voorafgaand, na afloop en een tweetal maanden na de spelsimulatie uitgevoerd. In 

aanvulling op de spelsimulatie zijn 32 vragenlijsten afgenomen met betrokkenen van 

voetballende jeugd bij zowel voetbalverenigingen in Veenendaal als Utrecht. Op deze manier 

kon de opvatting over burgermoed en houding van burgers tijdens een sociaal onveilige siuatie 

van een iets grotere steekproef in kaart worden gebracht.  

 

1.6 Opbouw rapport           

 In hoofdstuk 2 wordt de politieke wens om burgermoed gepositioneerd binnen de 

ontwikkelingen in het overheidsbeleid ten aanzien van sociale veiligheid. Daarnaast wordt 

ingegaan op het huidige overheidsbeleid op het gebied van voetbal en de juridische ruimte voor 

burgermoed. Hoofdstuk 3 is het theoretisch kader behorend bij de implementatievraag. In dit 

hoofdstuk worden de theoretische perspectieven op beleidsimplementatie beschreven en 

worden wetenschappelijke theorieën gebruikt die tonen welke actoren en factoren een 

succesvolle beleidsimplementatie beïnvloeden. Daarnaast wordt ingegaan op wetenschappelijke 

theorieën omtrent de mogelijkheid van een beleidsverandering dat noodzakelijk is voor de 
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implementatie van een nieuwe beleidsoplossing. Hoofdstuk 4 is het theoretisch kader behorend 

bij de barrièrevraag. Dit hoofdstuk beschrijft op basis van wetenschappelijke theorieën welke 

factoren van invloed zijn op burgermoed en wanneer burgermoed effectief is. Het hoofdstuk 

wordt gevolgd door hoofdstuk 5 (Methode). In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het 

onderzoek is uitgevoerd, wie de respondenten en participanten waren en welke 

kwaliteitscriteria gehanteerd zijn. Daarnaast wordt duidelijk welke theoretische begrippen 

onderzocht zullen worden. In hoofdstuk 6 en 7 wordt antwoord gegeven op de empirische 

deelvraag behorend bij deel 1. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 antwoord gegeven op de 

empirische deelvragen van het onderzoek behorend bij deel 2. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door 

hoofdstuk 9 (Conclusie) waarin de belangrijkste bevindingen zijn weergegeven en het 

uiteindelijke antwoord op de hoofdvraag. Het rapport eindigt met in hoofdstuk 10 de reflecties 

op het onderzoek.               
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Hoofdstuk 2: Burgermoed en het Rijksoverheidsbeleid 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van 

sociale onveiligheid in de afgelopen 40 jaar beschreven. Het veiligheidsbeleid heeft vorm 

gekregen in diverse beleidsnota’s en regeerakkoorden en is uitgewerkt middels 

publiekscampagnes, lokale initiatieven en vertogen van kabinetsleden. In paragraaf 2.2 wordt 

gerefereerd aan het discours van opeenvolgende kabinetten met betrekking tot het verbeteren 

van de sociale veiligheid en de partners aan wie verantwoordelijkheid wordt toebedeeld. Gezien 

de focus van dit onderzoek op de bijdrage van burgers bij de preventie van en response op 

sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld ligt, wordt in paragraaf 2.3 ingegaan de visie van 

de huidige bij deze thematiek betrokken minister en de rol van de Rijksoverheid bij voetbal. Het 

hoofdstuk eindigt met een samenvattende paragraaf. 

 

2.2 Past burgermoed bij de Rijksoverheid? 

 

2.2.1 Onvrede over functioneren strafrechtelijk apparaat 

Nederland is een rechtsstaat waarin de overheid het geweldsmonopolie heeft en de macht van 

de overheid beperkt wordt door grondrechten. Tot halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw 

werd de zorg voor veiligheid door de overheid als een exclusieve taak van politie en justitie 

beschouwd (Gunther Moor, 2011). De heersende opvatting was dat veiligheid bewerkstelligd 

wordt door normafwijkend gedrag strafrechtelijk tegen te gaan. Door een enorme stijging van de 

kleine criminaliteit (veelvoorkomende criminaliteit, zoals vermogensdelicten en 

voetbalvandalisme) nam het vertrouwen van de burger in de overheid als beschermer van 

persoonlijke en collectieve belangen af. De zorg onder de bevolking over het niveau van de 

rechtshandhaving en de toename van de criminaliteit werd gedeeld door de overheid. In het 

beleidsplan Samenleving en Criminaliteit stelt het kabinet dat het functioneren van het 

strafrechtelijk apparaat zowel vanuit principieel gezichtspunt, als vanuit het gezichtspunt van 

effectiviteit onaanvaardbaar is geworden (Kamerstukken II, 1984-1985, 18995 nr. 2, 1985): “De 

Minister van Justitie is gedwongen vast te stellen dat het strafrechtelijk apparaat met de huidige 

middelen niet langer in staat is een niveau van rechtshandhaving te bewerkstelligen dat in een 

rechtstaat tenminste vereist is” (Kamerstukken II, 1984-1985, 18995 nr. 2, 1985, p. 30). 

 

Er moest zelfs gevreesd worden dat niet voorkomen kon worden dat burgers het recht in eigen 

handen nemen (Kamerstukken II, 1984-1985, 18995 nr. 2, 1985, p. 31). De toenmalige Minister 

van Justitie, Korthals Altes, stelde ter uitvoering van het regeerakkoord van kabinet Lubbers I in 

1983 een commissie in onder leiding van kamerlid Roethof die onderzoek moest doen naar de 

oorzaken van de stijgende kleine criminaliteit (Gunther Moor, 2011). Het kabinet Lubbers I nam 

naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Roethof (Kleine criminaliteit) het 

besluit dat het inderdaad niet realistisch is om, in een samenleving waarin sprake is van 

toegenomen welvaart en jeugdwerkloosheid, individualisering, traditionele samenlevings-

verbanden zijn wegvallen en het gezag voor autoriteiten is afgenomen, de veiligheid te willen 

garanderen door enkel wetsovertreders aan te pakken en er vanuit te gaan dat de overige 

burgers zich vanzelf conformeren aan de heersende wet- en regelgeving. Om normerosie (door 

het zien van normschendingen van anderen) tegen te gaan moet de criminele politiek een 

normbevestigende functie krijgen en zich niet alleen richten op daders. Een citaat uit het 

beleidsplan Samenleving en Criminaliteit: 
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Het kabinet heeft de indruk dat in het verleden bij de bestrijding van de criminaliteit de 

aandacht van de overheid te eenzijdig geconcentreerd is geweest op de groep 

wetsovertreders. De consequentie van deze eenzijdigheid is geweest dat de gevoerde 

criminele politiek nagenoeg geheel neerkwam op strafrechtelijk optreden. Dat 

strafrechtelijk optreden was bovendien in sterke mate, zo niet uitsluitend dadergericht 

(Kamerstukken II, 1984-1985, 18995 nr. 2, 1985, p. 36).  

    

Daarbij is het kabinet Lubbers I het met de commissie Roethof eens dat preventieve maatregelen 

niet enkel getroffen moeten worden door de overheid, maar ook door het maatschappelijk 

middenveld. Daarnaast moeten burgers elkaar meer in de gaten houden. 

 

Met de commissie Roethof is het kabinet van oordeel dat de criminele politiek in de 

komende jaren gericht dient te zijn op een verdere mobilisering van individuele burgers 

en maatschappelijke organisaties, waaronder de lokale overheden en het bedrijfsleven, 

tegen de massale vormen van (kleine) criminaliteit. De maatregelen die burgers en 

organisaties nemen ter voorkoming van criminaliteit, dienen niet beperkt te blijven tot 

de installatie van technische beveiligingsapparatuur. [..] De voornaamste doelstelling 

dient te zijn de geleidelijke herinvoering of invoering van een adequaat niveau van 

persoons- of functiegeboden toezicht op alle gebieden van de samenleving waar veel 

delicten worden gepleegd (Kamerstukken II, 1984-1985, 18995 nr. 2, 1985, p. 37). 

 

2.2.2 Een nieuwe balans van verantwoordelijkheden  

In 1989 is in opdracht van Stichting Maatschappij en Politie de commissie zelfredzaamheid o.l.v. 

de Amsterdamse gemeentepolitieadviseur Frans Denkers samengesteld om de mogelijkheden te 

analyseren voor een campagne om de sociale zelfredzaamheid te bevorderen (Commissie 

Sociale Zelfredzaamheid, 1990). Het begrip ‘sociale zelfredzaamheid’ is geïntroduceerd door 

Denkers om aan te geven dat burgers naast het nemen van preventieve maatregelen tevens de 

maatschappelijke plicht (vermogen en bereidheid) hebben om zich in te zetten voor de 

veiligheid van anderen (Commissie Sociale Zelfredzaamheid, 1990). Hoewel Roethof het over 

het herstel van de sociale controle heeft, heeft Denkers het over het vergroten van de sociale 

betrokkenheid bij burgers. De term ‘sociale controle’ wordt eerder geassocieerd met het houden 

van direct toezicht, terwijl het gaat om de onderlinge verbinding, het daadwerkelijk omzien naar 

elkaar in plaats van ieder voor zich. Door de personificatie die hierdoor ontstaat zijn mensen 

minder geneigd de wet te overtreden (Kamerstukken II, 1990-1991, 21829 nr. 2, 1990) Het is de 

taak van de politie om de burger niet enkel als verlengstuk te zien, maar betrokken te zijn bij de 

sociale activiteiten die burgers ondernemen (zoals onbetaald vrijwilligerswerk) (Kamerstukken 

II, 1990-1991, 21829 nr. 2, 1990). De algemene gedachte van de commissie Denkers is dat juist 

door ruimte te geven aan de eigen kracht en creativiteit van mensen in de samenleving burgers 

in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving en 

de beheersing van de criminaliteit. Door burgers afhankelijk te maken worden zij hierin 

afgeremd. Dit betekent niet dat de functionele controle onnodig is, maar er is een nieuwe balans 

van verantwoordelijkheden nodig. 

 

Zo’n nieuwe balans van elkaar versterkende en aanvullende verantwoordelijkheden 

wordt, onder andere, bereikt wanneer politie en andere toezichthouders, incidenteel of 

structureel, bindingen aangaan met burgers, onderlinge netwerken stimuleren en hun 

dagelijkse ergernissen serieus nemen.[..] Daarnaast is het zaak dat overheid en politie de 



17 

verantwoordelijkheden die zij zichzelf hebben opgelegd serieuzer oppakken, teneinde zo 

de zelfcontrole aan te wakkeren (Commissie Sociale Zelfredzaamheid, 1990, p. 14). 

De sociale betrokkenheid die door de Commissie Sociale Zelfredzaamheid als belangrijke factor 

naar voren is gebracht wordt ook benadrukt in de justitionele beleidsnota Recht in beweging. 

Het beleidsprogramma vormt een algemeen kader voor het justitiële beleid en borduurt verder 

op de uitgangspunten van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Een bijkomstigheid is 

dat het beleid naast de opvatting dat politie en justitie te lang een te grote broek opgehouden 

heeft stelt dat : “lange tijd de nadruk eenzijdig op de rechten van de individuele burgers jegens 

de overheid en niet op hun plichten jegens elkaar of de gemeenschap [lag]”(Kamerstukken II, 

1990-1991, 21829 nr. 2, 1990, p. 18). 

 

Het zelfredzaamheidsaspect wordt met deze opvatting uitgebreid. De burger heeft niet alleen de 

taak om preventieve maatregelen te nemen ter bevordering van z’n eigen veiligheid zoals een 

slot op z’n fiets, maar ook de maatschappelijke plicht om dit te doen in het belang van de 

samenleving. Het kabinet Lubbers III maakt nog zich steeds zorgen over de afgebrokkelde 

maatschappelijke betrokkenheid. Het reactief strafrechtelijk optreden schiet tekort in een 

anonieme ruimte waarin sprake is van normvervaging en rechtsinflatie. Een van de drie 

uitgangspunten die centraal staan in het justitiële beleid voor de komende jaren is: 

“netwerkvorming met andere bestuursorganen en een grotere betrokkenheid van de 

maatschappij” (Kamerstukken II, 1990-1991, 21829 nr. 2, 1990, p. 3). 

 

2.2.3 Samenwerking tussen lokale overheid en de burger 

Begin jaren ’90 blijkt onder meer door de Bijlmerramp in 1992 dat bepaalde veiligheidsrisico’s 

niet beheerst kunnen worden door de nadruk op een bepaalde schakel (preventie) van de 

(bestuurlijke) veiligheidsketen2 te leggen. Er is een bewuste afstemming van verschillende 

instrumenten behorende bij de verschillende schakels nodig om de veiligheid te vergroten. 

Veiligheid vereist een integraal beleid en het lokale bestuur dat dicht bij de burger staat en over 

de benodigde middelen beschikt dient een regisserende rol te spelen in het netwerk van actoren 

op het gebied van veiligheid. In 1993 worden de beleidsvoornemens van de bij veiligheid 

betrokken ministers3 dan ook voor het eerst onder de term ‘Integrale veiligheidsrapportage’ 

overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Het integrale veiligheidsbeleid wordt 

omschreven als: “Een concrete probleemgerichte aanpak onder regie van het openbaar bestuur 

met aandacht voor alle schakels van de veiligheidsketen: van het bestrijden van onveiligheid 

naar het voorkomen en beter beheersen” (Kamerstukken II, 1994-1995, 24225 nr. 2, 1995, p. 

10). In het integrale beleidsplan wordt vervolgens de noodzaak van samenwerking, tussen alle 

bij de voorkoming en bestrijding van onveiligheid betrokken actoren onderstreept om een niet-

verkokerde en integrale aanpak te kunnen realiseren (Kamerstukken II, 1994-1995, 24225 nr. 2, 

1995). In het beleidsplan is per actor weergegeven hoe diens verantwoordelijkheden liggen. In 

de laatste beleidsreportage in de reeks van integrale veiligheidsrapportages in de jaren ’90 

worden burgers voor het eerst gezien als partners van de overheid. Een citaat uit het 

veiligheidsbeleid 1995-1998 van kabinet Kok I: 

                                                             
2 De veiligheidsketen is een concept wat geïntroduceerd is in de integrale veiligheidsrapportage. De bestuurlijke veiligheidsketen 
bestaat uit de schakels proactie (niet toestaan van de activiteit), preventie (maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen), 
repressie (daadwerkelijke ongevalsbestrijding) en nazorg. 
3 Minister van Binnenlandse Zaken, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat, Volkhuisvesting, Ruimtelijke 
Orde en Milieubeheer. 
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Langs verschillende lijnen wordt gedacht over een ‘nieuwe’ en actieve rol voor het 

individu in onze samenleving, zoals blijkt uit de discussies rondom het thema 

burgerschap en de introductie van het begrip sociale zelfredzaamheid. Sociale 

zelfredzaamheid is een andere manier van kijken naar de maatschappelijke 

werkelijkheid. Een manier die zoveel mogelijk uitgaat van wat mensen zelf kunnen. De 

bevordering van een dergelijke zelfredzaamheid impliceert een rolverandering van de 

overheid. Een aanpak die uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers plaatst de 

overheid niet meer in de rol van een ‘alleskunnende’ probleemoplosser, maar van 

ondersteuner (Kamerstukken II, 1994-1995, 24225 nr. 2, 1995, p. 8). 

 

Er dient ingezet te worden op een betere communicatie tussen burgers en lokale overheid. 

“Burgers zijn mondig, weten oplossingen voor de door hen gesignaleerde problemen. Daarmee 

kan het bestuur rekening houden. […] Het kabinet zal zo nodig gemeenten ondersteunen en 

stimuleren in de communicatie met burgers” (Kamerstukken II, 1994-1995, 24225 nr. 2, 1995, p. 

12).  

 

2.2.4 Versterking van samenwerking in veiligheidsketen  

In 2000 neemt de roep in de samenleving om een aanpak van criminaliteit en de hoge mate van 

onveiligheidsbeleving weer toe. Het kabinet Balkenende I besluit om in te zetten op een 

versterking van het lokale veiligheidsbeleid door duidelijke afspraken te maken met de lokale 

veiligheidspartners en een beter samenspel tussen de verschillende schakels te bewerkstelligen. 

Er verschijnt een ambitieus veiligheidsprogramma onder de term ‘Naar een veiliger 

samenleving’.    

   

Allereerst wordt ingezet op een intensivering van de aanpak met de huidige mensen en 

middelen. In het besef dat veel organisaties en partners in de veiligheid reeds 

aanzienlijke inspanningen verrichten, ontkomen wij er toch niet aan om een beroep te 

doen op al die organisaties om meer te doen, om meer werk te verzetten. Om daarmee 

een beter resultaat te bereiken: meer verdachten te kunnen oppakken, meer straffen ten 

uitvoer te leggen, meer toezicht en controle op straat te brengen (Kamerstukken II, 

2002-2003, 28684 nr.1, 2002, p. 13). 

 

Heel duidelijk zichtbaar in het veiligheidsprogramma is dat er na de eeuwwisseling een omslag 

plaats vindt in het type beleidsmaatregelen. Hoewel het accent eerst duidelijk op preventie lag, 

wordt in het veiligheidsprogramma na de eeuwwisseling een sterkere nadruk gelegd op 

repressie als het gevolg van de tekorten in de rechtshandhaving. Er ligt meer nadruk op het 

naleven van waarden en normen (Van Noije & Wittebrood, 2008). Het kabinet Balkenende IV 

vindt dat de burger zelf tevens de plicht heeft om een rol te spelen in de veiligheidszorg en stelt 

in het regeerakkoord Samen werken, samen leven: “Veiligheid is geen zaak van politie en justitie 

alleen. Burgers, bedrijven en organisaties zijn medeverantwoordelijk” (CDA-PvdA-ChristenUnie, 

2007, p.10). 

 

2.2.5 Responsabilisering van de burger in response op sociale onveiligheid 

De ontwikkeling van een terugtredende overheid die een beroep doet op maatschappelijke 

organisaties en de inzet van burgers wordt doorgezet onder de kabinetten Rutte I en II. Dit is in 

het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ van het kabinet Rutte I als volgt 

weergegeven: 
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Dit kabinet gelooft in een overheid die alleen doet wat zij moet doen, liefst zo dicht 

mogelijk bij mensen. Dan kan de overheid weer een bondgenoot worden van burgers. 

Daarom snijden we in taken en subsidies en vermindert de bestuurlijke drukte door een 

heldere toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (VVD-CDA, 2010, p. 3).  

 

Minister Donner van BZK die deel uitmaakte van kabinet Rutte I spreekt in termen als goed 

burgerschap, burgerparticipatie en zelfsturing. Er wordt door het kabinet weer gekozen voor 

een aanpak die nog sterker op de rechtshandhaving is gericht. Dit geldt ook voor de inzet van 

burgers. Bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord 2010 deed premier Rutte een 

openhartige uitspraak ten aanzien van de zelfredzaamheid van burgers bij woninginbraak: 

“Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis, en u slaagt erin die met 

een paar ferme tikken het huis uit te jagen, dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd, en 

niet u” (Van Vliet, 2010). Dat het huidige kabinet Rutte II burgers wil stimuleren om veerkracht 

te tonen in sociaal onveilige situaties blijkt ook uit de reactie van de minister van Onderwijs 

Cultuur en Wetenschap. Minister Bussemaker geeft naar aanleiding van filmpjes op internet 

waarin te zien is hoe een jongere wordt mishandeld aan dat het probleem alleen op basis van 

een gezamenlijke aanpak tussen scholen, ouders en jongeren aangepakt kan worden. Jongeren 

die getuige zijn van een dergelijke sociaal onveilige situatie dienen op te treden. Minister 

Bussemaker reageerde: “Ga er de volgende keer tussen staan in plaats van filmpjes te maken, die 

je op GeenStijl plaatst. Kijk niet weg, maar treed op” (NOS, 2014).  

 

Door Garland (1996) is het proces waarbij burgers meer zelfredzaam moeten worden aangeduid 

met ‘responsabilisering’ van de burger. In deze huidige risicosamenleving, in de zin van dat men 

bedreigingen van de veiligheid vreest, is de overheid zich ervan bewust dat zij niet alleen 

verantwoordelijk kan zijn voor de veiligheid en is burgermoed een manier is om de burger op 

zijn verantwoordelijkheid aan te spreken en terug te trekken (Van Calster & Schuilenburg, 

2009). 

 

De responsabilisering van de burger door de Rijksoverheid heeft z’n weerslag in de rechtspraak. 

Uit de jurisprudentie blijkt dat burgers die te ver zijn gegaan met ingrijpen met meer succes 

beroep kunnen doen op de strafuitsluitingsgrond ‘noodweer’ en de rechtvaardigingsgrond 

‘noodweerexces’ (Van Lochem, Huijsman, Hendriks, & Helsloot, 2014). Daarnaast worden 

burgers door de Rijksoverheid gesteund om op te treden door de recente invoering van de 

nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie bij beroep op noodweer, waardoor de vrees om als 

verdachte in bewaring gesteld te worden wordt afgenomen (Rijksoverheid, 2010). 
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2.3 Visie en beleid van Rijksoverheid omtrent veiligheid bij voetbal 

De huidige minister van VWS hecht veel waarde aan een grote sportparticipatie onder de 

bevolking. Hiervoor is het van belang dat iedereen met plezier sport kan beoefenen. Om een 

veiliger en plezierig sportklimaat te creëren kondingt minister Schippers in april 2011 het 

actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ aan dat in overleg met de overkoepelende sportbond 

NOC*NSF , de voetbal- en hockeybond, gemeenten en de welzijnssector tot stand is gekomen. De 

maatregelen in het sportbrede programma richten zich op het voorkomen van ongewenst 

gedrag en het bevorderen van gewenst gedrag in de sport (ministerie van VWS, 2011). Het 

uitgangspunt van het actieplan is een zero tolerance ten aanzien van excessen in de sport. 

 

Na het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen vindt er zoals in de inleiding 

beschreven een topberaad plaats met alle betrokken partijen om te spreken over hoe iedereen 

vanuit uit zijn eigen rol bij kan dragen aan het realiseren van een veilige en plezierige 

sportomgeving. In het tweede topberaad, in maart 2013, worden in aanwezigheid van de 

betrokken ministers, Openbaar Ministerie, gemeenten en de sportsector een zevental extra 

intensiveringen vastgesteld ter versterking van het lopende VSK-actieplan (ministeries van VWS 

& VenJ, 2013). Voorbeelden van deze extra investeringen zijn: 1) dat er sportspecifieke 

maatregelen moeten worden getroffen en 2) dat er vol ingezet moet worden op de rol van 

ouders. Ouders moeten op een goede wijze betrokken worden bij de sportieve prestaties van 

hun kinderen en zich positief gedragen. Belangrijke sleutelfiguren binnen de sportverening 

moeten worden toegerust in de communicatie en weerbaarheid om ouders aan te spreken op 

hun gedrag en verantwoordelijkheid en hiertoe initiatieven nemen, zoals het organiseren van 

ouderavonden (ministeries van VWS & VenJ, 2013).  

 

De huidige houding van de overheid waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan 

de burger in de response op sociale onveiligheid geldt ook voor het voetbal. Minister Schippers 

vindt dat alle toeschouwers elkaar onderling moeten stimuleren om positief gedrag te tonen. Dit 

betekent dat zij dienen in te grijpen in sociaal onveilige situaties, zo is de overtuiging: “Tijdens 

voetbalwedstrijden moeten er mensen langs de lijn staan die ouders er op aan kunnen spreken 

zich te gedragen. Ouders mogen zelfs weggestuurd worden” (NOS Jeugdjournaal, 2012). 

 

2.4 Samenvatting  

In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te geven op de deelvraag ‘Hoe heeft het overheidsbeleid 

ten aanzien van sociale veiligheid zich ontwikkeld in de richting van burgermoed?’ Tot in de jaren 

’80 werd de verantwoordelijkheid voor veiligheid als exclusieve taak van politie en justitie 

gezien. Door hoge welvaart en een enorme stijging van de kleine criminaliteitcijfers ontstond 

vanuit de samenleving de roep om meer middelen voor misdaadbestrijding. Het kabinet stelde 

halverwege de jaren ’80 in lijn met de bevindingen van de commissie Roethof dat er in plaats 

van enkel versterking van het strafrechtelijk apparaat gericht moest worden op een 

andersoortig beleidsvoering. De pijlers moesten worden gericht op de normbevestigende functie 

van het strafrechtelijk apparaat en op preventie. De overheid begon met het sturen op de 

medeverantwoordelijkheid van andere partijen, zoals het bedrijfsleven, maatschappelijk 

middenveld en de burger in de veiligheidszorg. De burger diende daarnaast ervoor te zorgen dat 

de sociale cohesie werd vergroot. In de jaren ’90 werd de nadruk gelegd op de samenwerking 

tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij de veiligheidszorg en werd de rol van het 

lokale bestuur in de veiligheidszorg meer benadrukt. Door het kabinet Balkenende IV is in het 

regeerakkoord duidelijk gesteld dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Er is in 
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deze tijd sprake van responsabilisering van de burger door de overheid. Burgers worden 

gestimuleerd om zelfredzaam op te treden vanuit het idee dat de traditionele strafrechtelijke 

aanpak onvoldoende effectief is en er een gezamenlijke aanpak nodig is. Burgermoed past bij 

deze houding van de overheid. De overheid dient volgens Denkers een ondersteunende rol op 

zich te nemen om de krachten in de samenleving tot bloei te laten komen. Het geloof in de eigen 

kracht van burgers leidt tot de politieke overtuiging dat burgers gestimuleerd moeten worden 

om in te grijpen in sociaal onveilige situaties.    
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Hoofdstuk 3: Theoretische perspectieven op beleidsimplementatie 
 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt de theoretische ondersteuning voor de uiteindelijke vraag of beleid met 

betrekking tot burgermoed doorwerking kan krijgen in de praktijk van de voetbalverenigingen. 

In de geschiedenis van de beleidswetenschappen zijn drie verschillende generaties 

implementatietheorieën te onderscheiden. Paragraaf 3.2 beschrijft de opkomst van het 

implementatieonderzoek. Paragraaf 3.3 beschrijft de eerste generatie single-case onderzoekers 

aan de hand van het werk van Pressman en Wildavsky. Paragraaf 3.4 beschrijft de tweede 

generatie top-down theorieën die zochten naar variabelen om de kans op effectieve 

beleidsimplementatie van bovenaf te vergroten. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de kritiek 

die de top-down benadering kreeg van de tweede generatie bottom-up theorieën. Door de derde 

generatie auteurs van implementatietheorieën is gezocht naar een combinatie van beide 

perspectieven op beleid. In paragraaf 3.6-3.8 staan verschillende synthesemodellen centraal. Het 

hoofdstuk wordt beëindigd met in paragraaf 3.9 een conclusie. Paragraaf 3.10 toont het 

conceptuele model en in paragraaf 3.11 volgen de bijbehorende hypothesen. 

 

3.2 Van plan naar praktijk 

Op het moment dat een bepaalde beleidsoplossing zoals burgermoed op tafel ligt verandert er 

nog niets in de werkelijkheid. Daarvoor moet het beleid zoals bedoeld uitgevoerd worden door 

organisaties en individuen in de praktijk. Er zijn verschillende factoren die bepalend zijn voor de 

mate waarin beleidsimplementatie al dan niet effectief is. In de loop van de tijd is er verschillend 

gedacht over de wijze waarop een succesvolle uitvoering van beleid tot stand komt. Tot de jaren 

’70 was er enkel aandacht voor beleidsvorming die in het teken stond van doelrationaliteit. Dat 

wil zeggen dat beleidsvorming bestond uit het systematisch zoeken naar het beleidsalternatief 

dat de beleidsdoelen het meest maximaliseert. Hierbij was de gedachte gebaseerd op de 

principes van Weber dat als het beleid valide en consistent is, deze waardevrij en op een 

deskundige manier zal worden uitgevoerd (Coolsma, 2008). Dit gedachtegoed verloor aan 

zeggingskracht en populariteit toen bleek dat goede ideeën van beleidsbepalers niet leidden tot 

de gewenste resultaten en er zich onverwachtse effecten voordeden. Vanaf het begin van de 

jaren ’70 ontwikkelde zich een grote ‘body of knowledge’ op het gebied van 

beleidsimplementatie (Noordegraaf, van der Meulen, Bos, van der Steen, Pen, 2010). In deze 

verzameling van implementatietheorieën zijn drie generaties te onderscheiden (Sabatier, 1986; 

Barrett, 2004). 

 

3.3 De eerste generatie beleidsimplementatiestudies 

De eerste generatie bestaat uit het werk van Amerikaanse ‘single case’ onderzoekers die zich 

richtte op de effectiviteit van beleid in praktijksituaties (Sabatier, 1986, p. 21). Deze generatie 

wordt bijna direct verbonden met het werk van Pressman en Wildavsky. Deze pioniers op het 

gebied van beleidsimplementatie voerden begin jaren ‘70 een casestudie uit waarbij zij het in 

1965 mislukte Oakland project dat als voornaamste doel had om werkgelegenheid te creëren 

voor minderheden in de stad analyseerden. Opvallend aan deze casus was dat aan alle 

standaardcriteria om het beleid te laten slagen was voldaan, zoals goedkeuring van de 

uitvoerders, geen conflict, heldere doelen, beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, 

minimale publiciteit, maar toch faalde het beleid (Pressman & Wildavsky, 1984, p. xx). De 

ambitie van Pressman en Wildavsky was om op basis van deze casestudie een generieke theorie 

te ontwerpen die toepasbaar is op andere (problematische) implementatieprocessen, maar dit is 
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niet gelukt (Pressman & Wildavsky, 1984, xxv). Met deze studie tonen Pressman en Wildavsky 

aan dat de beleidspraktijk weerbarstig is. Beleid kan niet als een soort ‘blauwdruk’ op de 

praktijk worden toegepast in de verwachting dat het automatisch tot het gewenste effect leidt 

(Pressman & Wildavsky, 1979, p. xxiii). Het onderzoek van Pressman en Wildavsky en anderen 

van de eerste generatie heeft er toe geleid dat beleidsimplementatie als een opzichzelfstaand 

element binnen het beleidsvormingsproces wordt gezien. Beleidsimplementatie is niet iets wat 

zich in een normatief vacuüm voordoet. “We have learned one important lesson from the EDA 

experience in Oakland: implementation should not be divorced from policy. There is no point in 

having good ideas, if they cannot be carried out” (Presmann & Wildavsky, 1979, p. 143).  

 

Het implementatieproces zoals Pressman en Wildavsky deze voorstellen kent een top-down 

karakter. De beleidsintenties en doelen van de overheid sijpelen van boven naar beneden in een 

keten bestaande uit verschillende schakels. Pressman en Wildavsky definiëren implementatie 

als: “the ability to forge subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results” 

(Pressman & Wildavsks, 1979, p. xxiii). Volgens Pressman en Wildavsky neemt de kans op de 

gewenste resultaten af naar mate de causale keten langer wordt. De kern van het argument van 

Pressman en Wildavsky is dat bij een langere causale keten er meer beslissingspunten 

(schakels) zijn en er meer ‘clearances’ (overeenstemming op beslissingspunt) nodig zijn van de 

betrokken actoren om de implementatie te kunnen voortzetten in de gewenste richting 

(Pressman & Wildavsky, 1984, p. 107). Hoe groter het aantal ‘clearances’ des te groter de kans 

op vertraging en beleidsfalen. Pressman en Wildavsky stellen dat onafhankelijke actoren 

verschillende belangen hebben omdat zij verschillende organisatorische doelen voor ogen 

hebben (Pressman & Wildavsky, 1984, p.47 en 94). Het kan zelfs zo zijn dat het doel voor de één, 

het middel is voor de ander. De kans is hierdoor heel klein dat er bij ieder beslissingspunt een 

100% overeenstemming tussen de betrokken actoren behaald wordt. Het kan zijn dat er een 

95% overeenstemming wordt behaald, maar al deze kleine tekorten (implementation deficits) op 

de verschillende beslissingspunten bij elkaar opgeteld leiden alsnog tot een groot 

‘implementation deficit’ (Hupe, 2011, p. 64; Pressman & Wildavsky, 1984). Door de kloof tussen 

de verschillende participanten vertraagt en muteert het beleid. 

 

Een belangrijke bevinding in de studie van het Oakland project is dat twee doelstellingen (aanleg 

van publieke werken en banen voor langdurige werklozen) twee besluitvormingspaden 

veronderstellen waarbij het niet zo is dat betrokkenen bij het ene pad ook betrokken zijn bij het 

andere pad (Pressman & Wildavsky, 1979, p. 110). Een extra besluitvormingspad leidt 

automatisch tot deelname van meerdere actoren en er is meer discussie en dus onderhandeling 

nodig om overeenstemming te krijgen op de verschillende beslissingspunten en dat leidt tot 

vertraging van het implementatieproces. Het aantal beslissingen dat genomen moest worden 

bleek ook veel groter te zijn dan op voorhand verondersteld was. Dit kwam onder meer doordat 

op het moment dat er vertraging ontstond in een bepaalde schakel er extra beslissingen 

genomen moesten worden om deze blokkade te doorbreken. Het implementatieproces kan 

alleen worden voltooid op het moment dat alle schakels van de causale keten achtereenvolgens 

top-down zijn doorlopen. Door de vertraging die ontstaat op een bepaald beslissingpunt komt 

het voor dat belangrijke actoren worden vervangen door andere actoren. Een verandering van 

de samenstelling van actoren op een bepaald beslissingpunt blijkt van invloed te zijn op het 

bereiken van de overeenstemming tussen de actoren (Pressman & Wilavsky, 1979).  
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Een andere bevinding die verband houdt met de discrepantie tussen beleid op papier en in de 

praktijk is dat de EDA Oakland voor de uitvoering van dit beleidsprogramma opgericht was. Een 

nieuwe organisatie buiten de bestaande bureaucratie geeft de mogelijkheid om eigen regels te 

ontwikkelen, nieuwe mensen in te huren en procedures te ontwikkelen om de nieuwe 

activiteiten zo optimaal mogelijk uit te voeren. De oprichting van een nieuwe organisatie heeft 

tevens als gevolg dat er een diversiteit aan nieuwe geïnteresseerde partijen worden 

aangetrokken. Dit zorgt voor een extra laag tussen de beleidsvorming en de beleidsuitvoering, 

waardoor de oorspronkelijke beleidsideeën afzwakken en de interne conflicten en vertragingen 

toenemen (Pressman & Wildavsky, 1984, p. 129). Pressman en Wildavsky stellen daarom dat het 

naar hun inzicht beter is om de uitvoering van beleid binnen de bureaucratie te houden 

(Pressman & Wildavsky, 1984, p. 132-133). 

 

Op basis van hun studie concluderen Pressman en Wildavsky dat het van belang is om de 

gewenste resultaten te bereiken, dat de uitvoerende instanties niet alleen weten ‘wat’ ze moeten 

doen maar vooral ‘hoe’ ze het moeten doen (Pressman & Wildavsky, 1979, p. 189). Pressman en 

Wildavsky concluderen dat er evenveel aandacht moet zijn voor de ‘organisatorische 

mechanismes’ die het beleid uitvoeren als voor het realiseren van de condities voor een 

succesvolle implementatie van beleid (Pressman & Wildavsky, 1984, p. 144-145). Verder is het 

voor de uitvoerbaarheid van het belang dat het beleid eenvoudig is. Dit betekent dat er bij het 

ontwerpen van het beleid goed nagedacht moet worden over welk beleidsdoel prioriteit heeft en 

welke uitvoerende partijen betrokken worden. Daarnaast is het van belang dat beleidmakers 

ervoor zorgen dat beleid gestoeld is op een valide causale beleidstheorie waaruit blijkt dat X 

(uitvoering van beleidsdoel) leidt tot Y (sociale verandering) (Pressman & Wildavsky, 1979, p. 

xxiii). 

 

3.4 De tweede generatie beleidsimplementatiestudies                

Sabatier heeft als kritiek op de studie van Pressman en Wildavsky en anderen van de eerste 

generatie implementatietheorieën dat zij tot te pessimistische conclusies komen over het 

vermogen van de overheid om beleid effectief top-down te implementeren (Sabatier, 1986, p. 

21). Door de tweede generatie van implementatietheorieën is gezocht naar variabelen die van 

invloed zijn op een succesvolle uitvoering (Gunn, 1978). Er wordt hierbij nog sterk geredeneerd 

vanuit een top-down perspectief. Sabatier en Mazmanian zijn op basis van hun analyse 

uiteindelijk tot een gereduceerde lijst van zes ‘sufficiënt and generally necessary’ condities 

gekomen (Sabatier, 1986, p. 23). Sabatier en Mazmanian verwerpen net als Pressman en 

Wildavsky het idee dat beleidmakers in staat zijn om top-down maatschappelijke processen te 

beheersen. Volgens Sabatier en Mazmanian kan de overheid door het realiseren van deze zes 

condities er wel voor zorgen dat de uitvoerende functionarissen en doelgroepen zich bewegen 

binnen de top-down kaders die noodzakelijk zijn om de gestelde beleidsdoelen te behalen. Op 

deze manier is hiërarchische controle toch mogelijk (Sabatier, 1986, p. 25). 

 

De 6 condities die het framework van Sabatier en Mazmanian vormen zijn: 

1) Duidelijke en consistente beleidsdoelen. 

2) Een adequate causale theorie. 

3) Het implementatieproces kent een wettelijk kader zodat de naleving van de uitvoerende 

functionarissen wordt vergroot.  

4) Betrokken en vakkundige functionarissen. 

5) Steun van belangengroepen en parlement. 
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6) Veranderingen van sociaal-economische omstandigheden leiden niet tot een substantiële 

ondermijning van de politieke steun of de causale theorie. 

 

De tweede en derde voorwaarden zijn door Sabatier en Mazmanian ontleend aan de studie van 

Pressman en Wildavsky (1979). De eerste conditie is bevestigd door Pressman en Wildavsky, 

maar is overgenomen van Van Meter en Van Horn (1975). Duidelijke doelen vormen een 

belangrijk hulpmiddel voor uitvoerende partijen om conform de bedoelingen van de 

beleidsmakers te werk te gaan. De beleidsdoelen kunnen gebruikt worden als 

evaluatiestandaarden. Pressman en Wildavsky hebben aangetoond dat middels een adequate 

causale theorie en wettelijke mechanismen, zoals sancties of prikkels om weerstand van 

uitvoerders op te heffen, door de beleidsmaker wel degelijk indirect invloed uitgeoefend wordt 

op het slagen van het beleid. Sabatier en Manzmanian erkennen dat het, aangezien 

beleidbepalers niet top-down controle uit kunnen oefenen over het gehele beleidsproces, 

onvermijdelijk is dat uitvoerders een bepaalde discretionaire ruimte hebben. Om deze reden is 

het van belang dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid zich 

committeren aan de beleidsdoelen van de opdrachtgevers en vakkundig zijn. Daarnaast is 

gedurende het gehele implementatieproces steun nodig van belangengroepen, wetgevende en 

uitvoerende macht en dienen er zich geen grote veranderingen in sociaal-economische 

omstandigheden voor te doen, zoals de crisis in Nederland in 2008. Over het algemeen geldt dat 

de eerste drie voorwaarden samenhangen met de beleidsformulering en de laatste drie 

voorwaarden samenhangen met de beleidsimplementatie (Sabatier, 1986, p. 23-25). Op basis 

van verschillende praktijkstudies blijkt dat als aan deze voorwaarden wordt voldaan er 

voldoende rekening gehouden wordt met de weerbarstigheid van de praktijk en een effectieve 

top-down implementatie van beleid mogelijk is (Sabatier, 1986). 

 

3.5 Kritiek van bottom-up benadering 

In de jaren ’70 en ’80 komt er als reactie op de waargenomen tekortkomingen van de top-down 

benadering een geheel ander perspectief op het implementatieprobleem op. Een groot 

kritiekpunt van de school van de bottom-up benadering is dat de top-down benadering start 

vanuit het perspectief van de beleidsmaker waardoor andere actoren die volgens bottom-up 

theoretici een nog belangrijkere rol spelen voor het succes van het beleid worden genegeerd 

(Barrett & Fudge, 1981; Hjern & Hull, 1982; Sabatier, 1986). De rationele top-down modellen 

negeren of onderschatten de strategieën die uitvoerders en doelgroepen in de praktijk 

toepassen om af te wijken van het beleid of de implementatie meer te sturen in de richting van 

hun eigen doelen. De top-down benadering heeft dan ook te weinig oog voor de onbedoelde 

neveneffecten van beleid (Sabatier, 1986).  

 

Een auteur die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bottom-up benadering is Lipsky 

(1980). Hij betoogt op basis van zijn onderzoek dat (publieke) uitvoerders, ‘street-level 

bureaucrats’ ook eigen belangen, ambities en tradities hebben die voortkomen uit de rol en 

verantwoordelijkheden die zij hebben. Er moet rekening gehouden worden met de 

beleidsvrijheid die uitvoerders nodig hebben omdat de complexe situatie waarin zij hun werk 

doen niet vraagt om vastgestelde routines en uniforme procedures (Lipsky, 1980). Bij de 

uitvoering van hun werk komen uitvoerders vaak in direct contact met de doelgroep van het 

beleid. Lipsky (1980) veronderstelt dat uitvoerende ambtenaren zelf ‘coping mechanismen’ 

zullen ontwikkelen om met hun verantwoordelijkheden om te gaan. Wegens de onvermijdelijke 

en noodzakelijke beleidsvrijheid is het onmogelijk om beleid van bovenaf op te willen leggen en 
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zal er meer gekeken moeten worden vanuit het gedrag van de doelgroep en de handelingen van 

de uitvoerders. Auters die hier een belangrijke bijdrage aangeleverd hebben zijn Hjern en Porter 

(1981). Hjern en Porter (1981) stellen dat er nooit één organisatie betrokken is bij de 

implementatie van beleid. Het onderwerp van studie van implementieonderzoek zou volgens 

Hjern daarom gericht moeten zijn op de implementatiestructuur. De implementatiestructuur is 

de eenheid van organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van beleid (Hjern & Porter, 

1981). 

 

Een ander kritiekpunt van de school van de bottom-up benadering is dat top-down theorieën 

niet bruikbaar zijn in complexe situaties waarin geen sprake is van dominant beleid maar van 

een pluraliteit aan richtlijnen en beleidsbepalende actoren. Een top-down model zou niet meer 

over de uitkomst kunnen voorspellen dan dat het beleidsprogramma zeer waarschijnlijk niet 

effectief geïmplementeerd wordt (Sabatier, 1986, p. 30). Verder stellen bottom-uppers dat het 

onderscheid tussen beleidsvorming en beleidsimplementatie misleidend en nutteloos is. Barrett 

en Fudge (1981) stellen dat beleidsimplementatie en beleidsvorming als een in elkaar verweven 

proces moet worden gezien. In die zin lijkt de theorie van Barett en Fugde nog op die van 

aanhangers van de top-down benadering zoals Pressman en Wildavsky. Pressman en Wildavsky 

stelden al dat de scheiding fataal is omdat beleidsimplementatie niet als een opzichzelfstaande 

administratieve handeling kan worden gezien (Pressman & Wildavsky, 1979). Barett en Fudge 

(1981) gaan veel verder en stellen dat beleidsimplementatie gezien moet worden als een 

politiek proces en leggen de nadruk op onderhandelen.  

 

Volgens Barrett en Fudge (1981) bestaat er vaak geen hiërarchische (agent) relatie tussen de 

beleidsmakers en de beleidsuitvoerders. Uitvoeringsorganisaties zijn in de meeste gevallen 

autonoom of semi-autonoom en hebben hun eigen belangen en voorkeuren die zij na willen 

streven en hun eigen beleidsmakende rol (Barett & Fudge, 1981, p. 12). In het 

onderhandelproces is er sprake van interactie tussen de beleidmakers en uitvoerders waarbij 

iedere actor probeert om zijn eigen waarden en belangen na te streven en macht en autonomie 

te vergroten. Uiteindelijk zullen de intenties van de minst machtige actoren moeten sneuvelen. 

Alleen op deze manier is het mogelijk om ‘iets voor elkaar te krijgen’. Een compromis wordt 

door aanhangers van de top-down benadering als iets negatiefs beschouwd omdat het een 

afwijking van de gestelde beleidsdoelen impliceert. Volgens Barrett en Fudge (1981) kan een 

compromis juist als iets positiefs worden gezien omdat het bijdraagt aan implementatie als ‘iets 

voor elkaar krijgen’. Het hoofddoel van beleidsimplementatie zou volgens Barrett en Fudge dan 

ook niet ‘conformance’ van beleid maar ‘performance’ moeten zijn (Barett & Fudge, 1981, p. 21). 

Met dit onderhandelingsperspectief op beleidsimplementatie nemen Barett en Fudge (1981) 

afstand van de notie dat beleidsimplementatie een sequentieel proces is volgend op de 

formulering van beleid en dat middels hiërarchische controle invloed uitgeoefend zou kunnen 

worden op het implementatieproces in de richting van de gestelde beleidsdoelen. In plaats 

daarvan focust het model zich op machtsrelaties, verhoudingen tussen actoren en op de aard 

van de interactie tijdens het implementatieproces (Barrett & Fudge, 1981). Aangezien het beleid 

voortdurend verandert als reactie op omgevingsinvloed of de druk van actoren die proberen om 

invloed uit te oefenen over implementatieacties in onderhandeling met de beleidsmakers stellen 

Barrett en Fudge (1981) dat beleid en implementatie niet van elkaar te onderscheiden zijn 

(Barrett & Fudge, 1981, p. 25).  
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Critici van de bottom-up benadering vinden dat er te veel autonomie toegedeeld wordt aan de 

uitvoerders. Over het algemeen hebben mensen in de top van de organisatie, zeker bij de 

overheid de legitimiteit van het electoraat verkregen om te bepalen hoe de beleidsvoering dient 

te verlopen die de uitvoerders niet hebben (Sabatier, 1989; Matland, 1995). Daarnaast maakt 

het opheffen van het onderscheid tussen beleid en implementatie onderzoek naar 

beleidsverandering onmogelijk. Er is immers geen beleid meer op tijdstip 0. Hoewel beide 

perspectieven in de literatuur bekritiseerd zijn is er afhankelijk van de context van het probleem 

voor beide benaderingen wat te zeggen (Matland, 1995). Het ligt om deze reden voor de hand 

om beide benaderingen met elkaar te willen combineren om het implementatieproces in kaart te 

brengen. In de jaren ’90 is er een derde generatie implementatiestudies opgekomen waarbij een 

synthese zichtbaar is van zowel het top-down als bottom-up perspectief (Howlett, Ramesh & 

Perl, 2009). 

 

3.6 Derde generatie: Synthesen van top-down en bottom-up benadering  

Voor de introductie van het op het terrein van de beleidsimplementatie breed geaccepteerde 

contigentiemodel van Matland zijn er al eerder pogingen gedaan door wetenschappers zoals 

Elmore om de klassieke top down en bottom-up theorie met elkaar te combineren. Het quadrant 

model van Matland geeft een voorspelling van het verloop van de implementatie van beleid op 

basis van twee constraints. Het eerste constraint is de mate van ambiguïteit van de 

beleidsmiddelen en -doeleinden. Op het moment dat de doelstellingen ambigu zijn is de kans 

groter dat er verschil in interpretatie optreedt tussen de verschillende actoren en zal er minder 

conflict zijn tussen de actoren over de wenselijkheid van beleid. Het tweede constraint is de 

mate van conflict over de inhoud van beleid. Op het moment dat er sprake is van veel conflict 

over het beleid is er overreding of dwang nodig om tot consensus te komen voor 

beleidsuitvoering. Er is dan sprake van een politieke of symbolische beleidsimplementatie. Bij 

symbolische implementatie is tevens onenigheid nodig over de beleidsmiddelen en doeleinden. 

Bij symbolische uitvoering zal het beleid weinig vruchten afwerpen. Het beïnvloed slechts de 

perceptie van de werkelijkheid. Als er geen sprake is van ambiguïteit en conflict zal het beleid 

technisch uitgevoerd kunnen worden, volgens de top-down benadering. Als er wel sprake is van 

ambiguïteit over de middelen van het beleid zal het verloop van de implementatie een 

experimenteel karakter krijgen. De implementatie vindt plaats op basis van ervaring van de 

inzet van middelen en resultaten van evaluaties (Matland, 1995). Coolsma (2008) voegt nog toe 

dat er ook rekening gehouden moet worden met het feit dat de implementatie niet succesvol 

verloopt als de politieke doeleinden te ambitieus zijn of de benodigde middelen niet verstrekt 

worden dan zal het beleid vertraging oplopen of te kampen krijgen met verzet van de 

uitvoerders (Coolsma, 2008).  

     

3.7 Advocacy-coalition model van Sabatier en Jenkens-Smith          

Sabatier & Jenkens-Smith hebben een model ontworpen dat de beste kenmerken van de bottom-

up benadering met de beste kenmerken van de top-down benadering verenigt en in staat is om 

beleidsverandering over langere perioden (10 jaar) te verklaren (Sabatier, 1986). Het centrale 

onderdeel van het model van Sabatier en Jenkens-Smith is het beleidsubsysteem. In het 

beleidssubsysteem bevinden zich actoren uit zowel private als publieke organisaties die 

betrokken zijn bij een bepaald beleidsprobleem. Deze actoren hebben een sterke overtuiging die 

ze om willen zetten in beleid nog voordat andere mensen hun overtuiging om kunnen zetten in 

beleid. Het is hiervoor noodzakelijk om bondgenoten te zoeken, hulpbronnen te delen en 

strategieën te ontwikkelen (Sabatier, 2007). Deze actoren zullen zich daarom op basis van een 



28 

set van gedeelde ‘beliefs’ (beliefsysteem) verenigingen in coalities. De coalities passen 

verschillende en conflicterende strategieën toe om te proberen om een verandering in het 

bestaande beleid te bewerkstellingen zodat hun doelen beter gerealiseerd worden. De strijd 

eindigt wanneer het een derde groep actoren, de ‘policy brokers’ lukt om een bepaalde mate van 

consensus tussen de verschillende coalities te bewerkstelligen. Er is dan sprake van nieuwe 

wetgeving of wijziging van het bestaande beleid (Sabatier, 1986). Op basis van de uitvoering van 

het nieuwe beleid komt er bij de coalities weer nieuwe informatie binnen dat kan leiden tot 

veranderingen in de ‘secundary aspects’ van het beliefsysteem. Dit zijn de keuzes voor 

instrumenten en informatiesearch (Sabatier, 1986). Beleidsleren leidt altijd tot een incrementele 

beleidsverandering. Fundamentele veranderingen doen zich zelden voor. De hoge mate van 

groepsdenken en verbondenheid tussen actoren in de coalities zorgt ervoor dat actoren niet 

zomaar vrijwillig hun ‘policy core values’ zullen aanpassen. Alleen externe gebeurtenissen zoals 

oorlog of nieuwe verkiezingen kunnen leiden tot een verandering in de relatieve stabiele 

parameters die het gedrag van actoren in het beleidsubsysteem bepalen (Sabatier, 2007). Het 

oorspronkelijke model van Sabatier en Jenkens-Smith is nog een drietal keer gemodificeerd. Zo 

stellen de auteurs later dat interne gebeurtenissen, een ramp binnen het beleidsubsysteem, ook 

kunnen leiden tot een fundamentele beleidsverandering. Verder is het model aangepast zodat 

het ook in landen die meer consensusgeoriënteerd zijn kan worden toegepast om 

beleidsverandering te verklaren (Sabatier, 2007). 

 

Een model dat de beste verklaringkracht zal bieden voor mijn onderzoek is het actoren-factoren 

model van Coolsma (2008). Het model gaat uit van een bottom-up benadering op de uitvoering 

van beleid. Dit betekent dat voor de verklaring van de mate van conformiteit van de 

beleidsprestaties de kenmerken van de uitvoerders en processen binnen de 

uitvoeringsorganisaties centraal staan. Dit perspectief vormt het uitgangspunt van mijn 

onderzoek om de tot op heden non-implementatie van burgermoed te kunnen verklaren. 

  

3.8 Actoren-factoren-model van Coolsma 

Coolsma (2008) heeft een model opgesteld waarin is aangegeven dat de uitvoering van beleid 

afhankelijk is van de kenmerken van beleid en beleidstheorie, de kenmerken van de uitvoerende 

organisatie en de wisselwerking met de individuele uitvoerders (Coolsma, 2008, p. 125). 

Coolsma stelt daarnaast in zijn model net als Sabatier en Jenkens-Smith dat de uitvoering van 

beleid afhankelijk is van omgevingsinvloeden. Een element dat kenmerkend is voor een top-

down benadering. Coolsma (2008) maakt een onderscheid in vier verschillende soorten 

omgevingsinvloeden. Allereest is er de invloed vanuit de taakomgeving, In de praktijk waar het 

beleid wordt uitgevoerd treft de uitvoerende actor de clientèle aan. Het implementatieproces 

wordt beïnvloed door de reacties van de doelgroep die aan de uitvoering mee moet werken. Het 

kan zijn dat de doelgroep bereid is om het beleid na te leven maar ze kunnen ook voor 

weerstand zorgen. Andere omgevingsinvloeden vormen de economie en de technologische 

omgeving. Daarnaast is de uitvoering van beleid afhankelijk van politiek-bestuurlijke steun 

(Coolsma, 2008). Wetgeving beperkt de beleidsvrijheid van de uitvoerende actoren.  

 

Het actoren-factoren-model van Coolsma benadrukt dat de mate van conformiteit van de 

beleidsprestaties afhankelijk is van de kenmerken van de uitvoerders. De mate waarin de 

feitelijke, op doelbereiking gerichte handelingen van de uitvoerders overeenkomen met de 

bedoelingen van de beleidsbepalers hangt af van of de uitvoerders het beleid ‘weten’, ‘willen’, 

‘kunnen’ en ‘moeten’ uitvoeren. Met ‘weten’ wordt bedoeld dat de uitvoerders op de hoogte zijn 



29 

van de aan het beleid onderliggende causale en finale veronderstellingen van de beleidsmakers, 

zodat ze niet intuïtief handelen wat nadelig is voor de beleidsconformiteit. Met ‘willen’ wordt 

bedoeld dat de uitvoerders gemotiveerd moeten zijn om het beleid- zoals bedoeld uit te voeren. 

Op het moment dat de handelingsmotieven van de uitvoerders verder afstaan van de 

beleidsdoelen en middelen zullen de uitvoerders geneigd zijn af te wijken van het beleid. Met 

‘kunnen’ wordt gedoeld op de competenties van de uitvoerders. De uitvoerders moeten door 

middel van opleiding of instructies en met de benodigde hulpmiddelen uitgerust worden om in 

staat te zijn om de opgedragen taken goed uit te kunnen voeren. Daarnaast moet het beleid 

uitvoerbaar zijn. Met ‘moeten’ wordt tot slot bedoeld dat uitvoerders gedwongen kunnen 

worden om te handelen overeenkomstig de beleidsbedoelingen van de beleidsbepalers door 

middel van toezicht, verantwoording of prestatiecontracten. Interne sturing leidt in principe tot 

conformiteit, maar kan in sommige gevallen een averechts effect hebben (Coolsma, 2008, p. 130-

132).  

 

Maarse (1991) spreekt in dit verband van realisatiemacht en hindermacht. De realisatiemacht 

houdt de mate in waarin een uitvoerder in staat is om zijn eigen doeleinden te realiseren. De 

hindermacht is de mate waarin een uitvoerder in staat is om het bereiken van een doeleinde 

door een andere actor te hinderen (Maarse, 1991, p. 127). 

 

Op basis van een beschrijving van de bovenstaande theorieën kan gesteld worden dat de 

motivatie, ideeën en de paradigma’s van de sleutelactoren bepalend zijn voor welke 

beleidsalternatieven worden overwogen, de beslissing voor een bepaald beleidsalternatief en de 

daadwerkelijke omzetting van dit besluit in handelingen van organisaties met als doel de 

gewenste situatie te bereiken (Howlet, Ramesh & Perl, 2009; Hoogerwerf & Herweijer, 1995). Er 

is dus duidelijk geen sprake van doelrationaliteit in een beleidssubsysteem en 

beleidsimplementatie kan ook niet gezien worden als een ‘black box’. Het is ook niet zo dat zoals 

de publieke keuze theorie veronderstelt beleidvormers de beslissing kunnen nemen om enkel 

beleid te implementeren dat de meeste kiezers trekt (Howlett, Ramesh & Perl, 2009). De vrijheid 

van beleidmakers om te besluiten om iets te veranderen aan het huidige beleid wordt beperkt 

door regels en de context van de situatie:  

 

The degree of freedom enjoyed by decison makers is in fact circusmscribed by a host of 

constraining rules and structures governing politial and adminstrative offices, als well as 

by the sets of ideas or paradigms, and the social, economic, and politcal circustances 

within which they work (Howlett, Ramesh & Perl, 2009, p. 140).  

 

In de hierboven beschreven paragrafen lag de focus op de instrumentele benadering van beleid. 

Als het beleid wordt uitgevoerd dient het een verandering in de praktijk te bewerkstelligen. Dit 

hoeft niet per se het doel te zijn van beleid. Handelingen van beleidbepalers kunnen ook louter 

een symbolische functie hebben (Korsten, 2005). 

 

3.9 Theoretische conclusie 

In de literatuur is niet een eenduidig antwoord te vinden op de vraag welke factoren er voor 

zorgen dat een voorgenomen beleidsmaatregel in het handelingsproces van uitvoerders terecht 

komt om de gewenste situatie te bereiken. Om de discussie die hierover in de literatuur gevoerd 

is weer te geven is een overzicht gegeven van de drie verschillende generaties die te 

onderscheiden zijn op het terrein van beleidsimplementatie. 
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Volgens de eerste twee generaties implementatietheorieën is het voor een succesvolle 

implementatie van beleid van belang dat het beleid conform de bedoelingen van de 

beleidsmaker wordt uitgevoerd. Op basis van het werk van de eerste generatie 

implementatietheorieën bleek dat beleid niet zomaar als een soort blauwdruk op de praktijk kan 

worden toegepast in de verwachting dat het automatisch leidt tot de gewenste verandering. Er is 

door de tweede generatie gezocht naar variabelen waaronder het beleidmakers wel lukt om 

beleid van bovenaf op te leggen. Belangrijke factoren voor conformiteit zijn duidelijke doelen, 

een adequate en juiste beleidstheorie en steun van de betrokkenen bij de uitvoering van beleid. 

Daarnaast moeten de omstandigheden waaronder het beleid gevormd is stabiel blijven. 

 

In de jaren ’80 komt er als kritiek op de verbeterde top-down benadering een geheel ander 

perspectief op beleid op. Volgens de bottom-up benadering is het beleid en de beleidsmaker niet 

sturend. Er moet gekeken worden naar de praktijk waar uitvoerders mee te maken hebben. 

Uitvoerders zullen vanwege de complexiteit van hun werkzaamheden en eisen die aan hen 

gesteld worden strategieën ontwikkelen om af te wijken van het voorgenomen beleid. Daarnaast 

beschikken uitvoerders ook over macht in de vorm van hulpbronnen en relatieve autoriteit om 

te bepalen waar ze wel of niet rekening mee houden bij de uitvoering. Volgens auteurs binnen de 

bottom-up benadering gaat het meer om het vermogen om ‘iets voor elkaar krijgen’ dan om 

comformiteit. Door de derde generatie is gezocht naar combinaties van beide perspectieven op 

beleid. Het punt waarover consensus in de literatuur bestaat is dat de beleidsimplementatie 

zoals de top-down benadering stelt beïnvloedt wordt door veranderingen in 

omgevingsinvloeden. Het model dat de beste verklaring geeft voor de overeenkomst tussen het 

beleid en de uitvoering in de praktijk is het actoren-factoren-model van Coolsma. Dit model 

houdt naast de omgevingsinvloed en kenmerken van beleid rekening met de motivatie van de 

beleidsuitvoerders en de grenzen die gesteld kunnen worden aan de handelingsruimte van de 

uitvoerders.                

 

Het synthese model van Sabatier en Jenkens-Smith maakt duidelijk dat actoren handelen op 

basis van diepliggende overtuigingen en dat beleidsverandering in de meeste gevallen op verzet 

stuit. Beleidsmaatregelen die een fundamentele beleidsverandering veronderstellen zullen een 

veel kleinere kans hebben op implementatie dan beleidsmaatregelen die een incrementele 

beleidsverandering impliceren.  

 

Tot slot kan het zo zijn dat een bepaald voorgenomen beleid niet uitgevoerd wordt omdat het 

enkel een statement is vanwege de symbolische werking die hier van uitgaat of gebaseerd is op 

een paradigma dat tegengesteld is aan het paradigma dat onderliggend is aan de huidige 

veiligheidsaanpak. 
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3.10 Conceptueel model  

Op basis van het actoren- factoren model van Coolsma (2008) is een conceptueel model 

ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat de relaties zijn tussen de verschillende factoren die van 

invloed zijn op het gedrag van de institutionele actoren die het beleid dienen te implementeren. 

De uitkomst van de beleidsuitvoering kan beoordeeld worden op een continuum van 

bevredigend- onbevredigende implementatie in vergelijking tot het voorgenomen beleid. 

 
Figuur 1: Conceptueel model beleidsimplementatie 

 

3.11 Hypothesen 

Om uiteindelijk op een adequate manier het eerste deel van de probleemstelling te behandelen 

(de implementatievraag) zal eerst worden gezocht naar de houdbaarheid van de opgestelde 

hypothesen. De hypothesen zijn gestoeld op wetenschappelijke kennis en kunnen een verklaring 

bieden voor de huidige beleidsontwikkelingen op het gebied van de sociale veiligheid in de 

praktijk van de voetbalverenigingen. 

 

Hypothese 1: Als de institutionele actor denkt dat het beleid door de clientèle niet zal worden 

uitgevoerd, zal de uitvoerder afwijken van het beleid. 

 

Hypothese 2: Als er weinig draagvlak is voor de implementatie van het beleid of als de 

uitvoerder gebrekkige kennis heeft van het voorgenomen beleid en er worden geen grenzen 

gesteld aan de handelingsruimte van de uitvoerder om af te wijken van het beleid is het 

waarschijnlijk dat de uitvoerder eigen maatregelen treft om het doel te bereiken. 
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Hoofdstuk 4: Theoretische verkenning van burgermoed 
 

4.1 Actief ingrijpen door omstanders  

Op dit moment is er van het concept ‘burgermoed’ nog geen algemeen erkende definitie in de 

wetenschappelijke literatuur te vinden. Er is wel veel onderzoek gedaan naar waarom 

omstanders vaak niet en soms wel ingrijpen bij een noodsituatie. De onderzoekstraditie begon 

met het laboratoriumexperiment van Darley en Latané (1968), waarmee ze het 

omstanderseffect aantoonden (zie: paragraaf 4.3). Uit het experiment bleek verder dat de 

participanten die het onwel worden van een persoon niet gemeld hadden aan de proefleider 

weldegelijk symptomen van nervositeit vertoonden. Darley en Latané (1968) concludeerden op 

basis van deze bevinding dat het niet zo is dat burgers bewust besluiten om niet te reageren en 

apathisch zijn, maar dat burgers in een staat verkeren van besluiteloosheid en conflict over wat 

ze moeten doen (Darley & Latané, 1968, p. 382). De uitkomsten van het experiment zijn in 

overeenkomst met het gedrag van de omstanders tijdens de verkrachting van Kitty Genovese in 

1964, wat de aanleiding gaf voor het experiment (Latané & Darley, 1970). Er zijn in de 

wetenschappelijke literatuur veel studies van deze auteurs en anderen te vinden die dit 

ondersteunen (Fischer et al., 2011).  

 

Meer recent onderzoek is uitgevoerd naar het eigenlijke optreden door omstanders in 

bedreigende situaties (Beke, de Haan & Terlouw, 2001; Meerdinkveldboom & Terpstra, 2009). 

Beke, de Haan & Terlouw (2001) hebben op basis van analyse van processen-verbaal van 

daders, slachtoffers en getuigen en aanvullende interviews onderzoek verricht naar de rol die 

getuigen hebben gespeeld bij geweldincidenten (fysiek geweld) op straat; specifiek in de 

woonwijk, het verkeer en de uitgaanscentra. Op basis van hun onderzoek vonden zij dat 

bekenden van slachtoffers of daders in nagenoeg alle gevallen actief ingrijpen en dit op een 

andere manier doen dan onbekende omstanders. Als bekende omstanders actief ingrijpen doen 

zij dit door te sussen (verbaal ingrijpen) of tussenbeide te komen (partijen uit elkaar halen) 

(Beke et al., 2001, p. 133). In het merendeel van alle gevallen is deze interventie positief bedoeld 

en werkt de interventie de-escalerend. In een minderheid van de gevallen werkt de interventie 

escalerend doordat bekenden wegens emotionele betrokkenheid niet goed in staat zijn om de 

reactie van het ingrijpen in te schatten (Beke et al., 2001, p. 80). In een enkel geval werd, in de 

context van verkeersgeweld bijvoorbeeld, contraproductief ingegrepen doordat een direct 

naaste (vriendin) van de dader agressief reageerde op het ongewenste gedrag van de dader. Een 

andere reden voor escalatie is dat één van de partijen zich extra bedreigd voelt op het moment 

dat een omstander ingrijpt die gerekend kan worden tot één van deze partijen (dader of 

slachtoffer) (Beke et al., 2001, p. 80).  

 

Met name in de uitgaanswereld, bij confrontatie tussen twee groepen, werkt het ingrijpen van 

bekende omstanders eerder escalerend dan de-escalerend. De escalatie wordt veroorzaakt 

doordat omstanders zelf mee gaan vechten of een bepaalde partij aanmoedigen. Deze 

onderzoekers stellen dat het gebruik van alcohol en een vrolijke uitgaansstemming ervoor lijken 

te zorgen dat omstanders de situatie niet goed interpreteren en de risico’s van de situatie niet 

goed inschatten (Beke et al., 2001, p. 106). De situatie is in de helft van de gevallen in het 

uitgaansleven beëindigd door tussenkomst van de politie (Beke et al., 2001, p. 105). Op basis van 

het onderzoek van Beke et al. (2001) blijkt dat onbekende omstanders minder vaak een rol van 

betekenis spelen in een bedreigende situatie maar dat de interventie vaker positief is in dan de 

interventie van bekende omstanders (Beke et al., 2001, p. 132-133). Het aantal onbekende 
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omstanders dat aanwezig was in de geanalyseerde situaties was ook een stuk kleiner dan het 

aantal bekende omstanders (Beke et al., 2001, p. 132). Dit zou voor een vertekening kunnen 

zorgen. Over het algemeen bestaat de hulp van onbekende omstanders uit ingrijpen of hulp 

halen. Meerdinkveldboom en Terpstra (2009) die een analyse verricht hebben van dertien 

casussen waarbij sprake is van burgeringrijpen in bedreigende situaties op een publiek 

toegankelijke locatie vonden eveneens dat omstanders op verschillende manieren ingrijpen. 

Terpstra (2011) maakt een onderscheid in vijf verschillende strategieën namelijk: 

 

1) Verbaal ingrijpen: Door met woorden het gesprek met de dader aan te gaan, het 

conflict proberen te bemiddelen of de situatie te sussen. Terpstra (2011) ziet drie 

redenen waarom de omstander het bij verbaal ingrijpen houdt en niet overgaat tot het 

gebruik van fysiek geweld. De eerste reden hiervoor is dat de ingrijper niet weet hoe hij 

op een andere manier hulp moet bieden of dat moreel onacceptabel vindt. Ten tweede 

kan het zijn dat verbaal ingrijpen tot het gewenste effect leidt en fysiek ingrijpen niet 

nodig is. Ten derde kan het zijn dat de omstander op basis van zijn verbaal ingrijpen zo’n 

heftige reactie krijgt van de tegenstander dat hij voor verder ingrijpen terugdeinst 

(Terpstra, 2011, p. 236). 

2) Fysiek ingrijpen: Door met fysieke middelen de dader te stoppen of aan te houden en 

het slachtoffer te beschermen. Dit kan direct zijn, maar ook nadat geprobeerd is om 

verbaal in te grijpen. Er wordt vaak direct fysiek ingegrepen als de dader meteen 

probeert weg te komen of als deze te bedreigend of agressief overkomt (Terpstra, 2011, 

p. 236). 

3) Aansporing: Het aansporen van anderen om te helpen. Omstanders kunnen worden 

aangezet tot het bellen van de hulpdiensten, het vasthouden van de dader en het 

verdedigen van het slachtoffer. Volgens Terpstra wordt deze strategie niet vaak 

toegepast vanwege het risico om zelf als verdachte te worden gezien. 

4) Manipulatie van de situatie: Het veranderen van de omstandigheden van de situatie 

zodat het plan van de dader wordt gedwarsboomd. 

5) Op zoek naar de dader: Het achtervolgen van de dader om hem aan te kunnen houden 

en de buit terug te krijgen.  

 
In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op het proces dat onderliggend is aan actief 

ingrijpen en worden de factoren die actief ingrijpen belemmeren of bevorderen behandeld. 

Hierbij wordt tevens ingegaan op de recente studies die aantonen dat de aanwezigheid van een 

groep omstanders juist een positieve invloed kan hebben op het ingrijpen van burgers in een 

situatie van sociale onveiligheid (Van Bommel, Prooijen, Elffers, & Lange 2012). 

 

4.2 Het interventieproces 

Latané en Darley (1970) kwamen op basis van hun studie tot de conclusie dat burgers niet 

zomaar ter plekke tot de keuze komen om actief in te grijpen, maar dat hier een aantal 

beslissingen aan voorafgaan. In hun boek met als titel ‘The unresponsive bystander: Why doesn’t 

he help?’ geven de twee auteurs een beschrijving van de verschillende stappen in het proces dat 

uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk ingrijpen van een burger die getuige is van een bedreigende 

situatie. Allereerst moet een burger waarnemen dat er iets gebeurt dat zijn aandacht nodig heeft 

en deze specifieke gebeurtenis interpreteren als een noodgeval. Vervolgens moet een burger 

zich persoonlijk verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen en beslissen op welke manier 
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hij in zal grijpen. Tot slot moet deze interventie worden uitgevoerd (Latané & Darley, 1970, p. 

31-36). Dit is schematisch weergegeven in Figuur 2. 

                     
 Figuur 2: Het interventieproces.Ontleend aan Latané en Darley, 1970. 

 

Het interventieproces van Latané & Darley (1970) is door Terpstra (2011) aangevuld met de 

elementen risico-inschatting en de aanwezigheid van een trigger (Terpstra, 2011, p. 233). Een 

logische redenering is dat omstanders op grond van een inschatting van de mogelijke risico’s op 

gevaar voor zichzelf uiteindelijk de beslissing nemen om wel of niet in te grijpen. Op basis van 

het onderzoek van Meerdinkveldboom & Terpstra (2009) blijkt dat voor een minderheid van het 

aantal omstanders die ingegrepen hebben geldt dat zij hun beslissing om in te grijpen hebben 

gebaseerd op basis van een afweging waarbij de verontwaardiging over de situatie en gevoel van 

burgerplicht uiteindelijk zwaarder wogen dan de mogelijke risico’s voor de eigen veiligheid. De 

meerderheid van de omstanders blijkt niet stil te staan bij de mogelijke risico’s die zich voor 

zouden kunnen doen bij het ingrijpen in een bedreigende situatie (Terpstra, 2011). Verder blijkt 

uit het onderzoek dat een zogenaamde trigger de uiteindelijke doorslag kan geven aan 

omstanders om daadwerkelijk over te gaan tot handelen (Terpstra, 2011). Een voorbeeld van 

een trigger is een kind voor een moeder of een roep om hulp van het slachtoffer. 

 

4.3 Factoren die burgermoed belemmeren in sociaal onveilige situaties       

In de literatuur en in de media zijn genoeg voorbeelden te vinden van noodlottige incidenten 

waarvan burgers getuige waren maar waarbij niet door hen is ingegrepen. Dit was ondermeer 

het geval in de situatie van Catherine “Kitty” Genovese in 1964 en meer recent in het geval van 

grensrechter Richard van Nieuwenhuizen. Op basis van onder andere het onderzoek van 

Meerdinkveldboom & Terpstra (2009) zijn verklaringen in de literatuur te vinden voor de 

passiviteit van burgers. 

  

Burgerfactoren  

 Angst en een behoefte tot zelfbescherming: Burgers gedragen zich passief omdat zij bang 

zijn om zelf psychologische of materiële schade op te lopen (Terpstra, 2011; Huston et 

al., 1981). 

 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het optreden van burgers in situaties van criminaliteit, 

zoals in dit onderzoek het geval is, nog complexer ligt dan in situaties van hulpverlening 

(Gunther Moor & Van der Vijver, 2011). Een auto die te water is geraakt kan bijvoorbeeld 

eenvoudig zonder risico’s voor eigen veiligheid uit het water worden gehaald. Een omstander 

die ingrijpt in een sociaal onveilige situatie loopt het risico dat hij hierbij zelf letsel oploopt 

(Terpstra, 2011). 
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 Angst voor juridische risico’s: Burgers gedragen zich passief, omdat ze bang zijn als 

verdachte te worden beschouwd van een strafbaar feit door politie of justitie als zij te 

ver gaan of bang zijn om civielrechtelijk te worden aangesproken tot vergoeding van 

schade (De Kezel & Giesen, 2012). Burgers blijken in een onheldere juridische positie te 

zitten. Burgers kunnen geen goede afweging maken tussen ingrijpen en het vermijden 

van eigenrichting en onnodig geweld (Buruma, 2009). 

 Onwetendheid: Burgers gedragen zich passief, omdat ze niet weten hoe ze in moeten 

grijpen (Terpstra, 2011; Gunther Moor & Van der Vijver, 2011). 

 
Maatschappelijke factoren: 

 Civil inattention: Burgers gedragen zich passief omdat volgens het principe van civil- 

inattention in Nederland de omgangsvorm is tussen vreemden in de stedelijke publieke 

ruimte om elkaar schijnbaar te negeren (Goffman, 1963). Mensen houden elkaar in de 

gaten, maar het is niet gebruikelijk om je zomaar met de ander te bemoeien of te kijken 

waar iemand anders mee bezig is. Men dient op afstand te blijven. Dit wordt ook wel 

aangeduid met de term ‘norm van non-involvement’ (Terpstra, 2011, p. 228). Het 

voordeel van deze omgangseis is dat het in de stedelijke ruimte de publieke orde in 

stand houdt doordat het de tolerantie tussen vreemden onderling bevordert en het 

voorziet in onze privacy. Het heeft echter ook geresulteerd in een afzijdige houding van 

burgers naar elkaar toe. Burgers voelen zich niet verantwoordelijk voor het 

(ongewenste) gedrag van anderen of ervaren angst om deze verantwoordelijkheid op 

zich te nemen (Terpstra, 2011; Lofland, 1998; Van Stokkom 2013). 

 Professionele barrière: Burgers gedragen zich passief omdat ze niet aangespoord 

worden door professionele hulpverleners om hulp te bieden, omdat dit tegen hun 

beroepsbesef ingaat. Professionals zijn er om te zoeken naar oplossingen voor burgers 

en niet om burgers in te schakelen om hun eigen problemen op te laten lossen (Van 

Caem, 2008, p. 15).  

 Gebrek aan waardering: Burgers gedragen zich passief omdat zij de ervaring hebben dat 

hun optreden niet is beloond door de politie of het slachtoffer terwijl dit door hen wel 

heel belangrijk wordt gevonden (Terpstra, 2011). 
 

Omgevingsfactoren 

 Bystander effect / Omstandereffect: “the more bystanders to an emergency, the less 

likely, or the more slowly, any one bystander will intervene to provide aid” (Darley & 

Latané, 1968, p. 378). Burgers zijn minder snel geneigd om in te grijpen als er meer 

omstanders aanwezig zijn dan als zij alleen zijn. 

 

Volgens Latané en Darley (1970) liggen hier drie psychologische processen aan ten grondslag 

die zijn aangetoond op basis van experimenten. Het eerste onderliggende psychologische proces 

is ‘evaluation apprehension’. Burgers grijpen niet in omdat zij zich bewust zijn dat zij tijdens het 

ingrijpen gezien worden door anderen en zijn bang om te falen en gezichtsverlies op te lopen ten 

gevolge van het ingrijpen (Latané & Darley, 1970, p. 38). Het tweede onderliggende 

psychologische proces is ‘pluralistic ignorance’ (Latané & Darley, 1970, p.41). Doordat er 

meerdere omstanders aanwezig zijn die ook niet ingrijpen is men geneigd om te denken dat de 

situatie wel niet zo ernstig zal zijn. Het schijnbaar passieve gedrag van de andere omstanders 

wordt overgenomen, omdat men zich niet als dwaas wil gedragen door te veel emotie te tonen. 

Het derde onderliggende psychologische proces is “diffusion of responsibility” (Latané & Darley, 
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1970, p. 90). Omstanders hebben de neiging om hun persoonlijke verantwoordelijkheid 

subjectief te verdelen over het aantal omstanders dat aanwezig is. Naarmate er dus meer 

omstanders aanwezig zijn neemt de individuele verantwoordelijkheid en het schuldgevoel over 

het niet ingrijpen af (Darley & Latané, 1968). Het omstanderseffect wordt versterkt als de 

aanwezigen de mogelijkheid hebben om met elkaar te communiceren (Latané & Nida, 1981). 

 

 Ambiguïteit van de situatie: Burgers grijpen minder snel in als het dreigende karakter 

van de situatie niet meteen duidelijk is of als het door omstandigheden zoals lawaai op 

straat of drukte lastig is om de situatie op de juiste manier te interpreteren en te 

categoriseren (Mathews & Canon, 1975; Shotland & Stebbins, 1980; Latané & Darley, 

1970).  

 Aanwezigheid autoriteit: Burgers gedragen zich passief als er een autoriteit op het 

gebied van veiligheid aanwezig is, zoals een politieagent of een bewaker. Omstanders 

beschouwen het dan niet als hun verantwoordelijkheid om in te grijpen (Röell, Van Dijk 

& Steinmetz, 2009, p. 29).  

 

4.4 Factoren die burgermoed bevorderen in sociaal onveilige situaties 

Er zijn ook omstanders die niet al te zeer stilstaan bij de risico’s die zij lopen als ze optreden, 

maar gewoon hulp bieden aan het slachtoffer of ingrijpen in een sociaal onveilige situatie. Dit 

zijn de moedige burgers onder ons. Er zijn een heel aantal factoren die op basis van de literatuur 

worden onderscheiden die bepalend zijn voor actief optreden van burgers. Op basis van het 

interventieproces blijkt dat het interpreteren van de situatie als bedreigend een grote invloed 

heeft voor het kunnen ingrijpen door omstanders. Een heel aantal bevorderende factoren kan 

om deze reden geschaard worden onder omgevingsfactoren. Daarnaast is de interpretatie van 

de situatie en het persoonlijk verantwoordelijk voelen om in te grijpen afhankelijk van 

persoonlijkheidskenmerken. Deze kunnen worden geschaard onder burgerfactoren. 

 

Omgevingsfactoren: 

 Zelfbewustzijn stimuleren: Een grote groep omstanders kan een positieve invloed 

hebben op de neiging van burgers om in te grijpen als het zelfbewustzijn van de burger 

wordt vergroot door het gebruik van camera’s bijvoorbeeld. Men zal dan vooral een 

grotere reputatie willen verdienen (Van Bommel et al., 2012). 

 Ernst van de situatie: Burgers zijn eerder bereid om in te grijpen als de urgentie van de 

situatie duidelijk is. Het is dit geval makkelijker om de situatie te interpreteren als een 

bedreiging. Burgers grijpen vaker in bij fysiek geweld dan bij verbaal geweld (Ufkes, 

Giebels, Hilbrands, & Vogel, 2015; Ufkes & Giebels, 2014; Fischer, Greitemeyer, Pollozek, 

& Frey, 2006). Het onderzoek van Fischer et al. (2006) heeft aangetoond dat het 

omstanderseffect zich niet voordoet in gevaarlijke situaties. Het besef dat de kosten die 

gepaard gaan met een passieve houding hoog zijn leidt er toe dat burgers bereid zijn om 

meer risico’s te accepteren en in actie komen. Dit komt overéén met de bevinding dat 

burgers soms slachtoffers voorbij lopen op grond van een inschatting van de hoeveelheid 

schade die iemand leidt en of iemand zichzelf kan redden (Gunther Moor & Van der 

Vijver, 2011). 

 Sociale gebondenheid: Burgers voelen zich eerder persoonlijk verantwoordelijk en 

grijpen daardoor eerder in als zij zich sociaal verbonden voelen met het slachtoffer of de 

dader (Beke, de Haan & Terlouw, 2001; Latané & Darley, 1970; Nederlands Instituut 



37 

Fysieke Veiligheid (NIFV), 2010). Het maakt hiervoor niet uit om wat voor soort relatie 

het gaat (Directie Arbeidszaken Publieke Sector, 2013, p. 10). Sociale gebondenheid 

tussen omstanders zorgt er tevens voor dat het omstanderseffect doorbroken wordt. 

Vrienden zijn beter in staat om het ‘pluralistic ignorance’ proces dat onderliggend is aan 

het omstanderseffect te verbreken (Latané & Rodin, 1969). 

 

Burgerfactoren: 
 Geslacht: Mannen nemen meer initiatief en grijpen eerder direct in dan vrouwen 

(Huston et al., 1981; Shotland & Stebbins, 1980; Roëll, Van Dijk & Steinmetz, 1982). 

 Competenties: Burgers zijn eerder geneigd om in te grijpen als zij over de benodigde 

kennis en vaardigheden beschikken (Shotland & Stebins, 1980; Huston et al., 1981). De 

meeste burgers die ingrijpen beschikken over bepaalde fysieke competenties en een 

veiligheidsachtergrond (Shotland & Stebbins, 1980). 

 Morele plicht: Burgers grijpen in omdat zij het als hun morele plicht ervaren om hulp te 

bieden tijdens een ramp en zijn loyaal aan elkaar (NIFV, 2010). Uit het onderzoek van 

Meerdinkveldboom & Terpstra (2009) bleek dit maar in 2 gevallen voor te komen. De 

andere ingrijpers gaven aan vooral uit een impuls te hebben gehandeld. 

 Ervaring: Ervaring met een sociaal onveilige situatie maakt dat de situatie eerder als 

bedreigend kan worden geïnterpreteerd (Latané & Darley, 1970; Van Duin, 2011). 

 Persoonlijkheid: Het hebben van geen angst, prosociale persoonlijkheid, optimistische 

gezondheidstoestand en een behoefte aan eigenwaarde zorgen ervoor dat burgers 

eerder geneigd zijn om in te grijpen (Michelini, Wilson, & Messe, 1975; Vrugt & Vet, 

2009, Directie Arbeidszaken Publieke Sector, 2013). 
 

4.5 Conclusie 

In de literatuur is veel geschreven over het door Latane en Darley aangeduide omstanderseffect. 

Dezelfde onderzoekers hebben aangetoond dat het niet per se onwil is of voortkomt uit apatisch 

gedrag dat burgers niet ingrijpen in een hulpverleningssituatie. Meer recent onderzoek toont 

aan dat er daadwerkelijk wordt ingegrepen door burgers in bedreigende situaties en geeft 

inzicht in de strategieën die omstanders hierbij gebruiken. In de literatuur bestaat consensus 

over het proces dat een omstander doormaakt om daadwerkelijk tot ingrijpen te komen in een 

sociaal onveilige situatie. Allereerst moet een omstander de situatie waarnemen en deze 

interpreteren als een bedreiging of een noodgeval. Vervolgens moet de omstander het als zijn 

persoonlijke verantwoordelijkheid beschouwen om in te grijpen en beslissen hoe men in wil 

grijpen. Tot slot moet deze beslissing worden uitgevoerd. Na een beschrijving van het 

interventieproces is een beschrijving gegeven van de factoren die volgens de literatuur een 

bevorderende of belemmerende invloed hebben op burgermoed. De belemmerende factoren 

kunnen ingedeeld worden in maatschappelijke, omgeving- en burgerfactoren. Op basis van de 

omgevingsfactoren kan gesteld worden dat omstanders ingrijpen als zij concrete niet te negeren 

aanwijzingen krijgen dat hun hulp noodzakelijk is. Op deze manier wordt de ambiguïteit van de 

situatie doorbroken en is er een trigger voor burgers om op te treden. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek dat burgers meer bereid zijn om risico’s voor eigen veiligheid te incasseren als het 

dreigende karakter van de situatie duidelijk is. Op basis van de burgerfactoren die van invloed 

zijn op het besluit om in te grijpen blijkt dat training en voorlichting er toe kan leiden dat meer 

omstanders burgermoed tonen. Burgermoed zal effectief zijn als burgers zich niet mee laten 

slepen in het conflict maar assertief en doelgericht ingrijpen. Het is van belang om ervoor te 
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zorgen dat een van de partijen (slachtoffer of dader) zich door het ingrijpen van de 

omstander niet extra bedreigd voelt. 

 

4.6 Een conceptueel model 

In het conceptuele model zijn de factoren ‘geslacht’ en ‘persoonlijkheid’ geclusterd onder de 

factor ‘competenties’. Het zal met name het verschil in fysieke competenties zijn dat mannen 

eerder ingrijpen dan vrouwen. Het hebben van een optimistisch karakter is tevens een 

bevorderende persoonlijke competentie voor burgermoed. 

 

 
Figuur 3: Belemmerende (blauwe pijl) en bevorderende (groene pijl) factoren voor burgermoed. 

  

- Meerdere omstanders 

- Angst voor letsel 

- Angst voor juridische risico's 

- Aanwezigheid autoriteit  

- Norm van non-involvement 

- Onwetendheid  

- Gebrek aan waardering 

 

- Competenties (Man, Optimistisch) 

- Ernst van de situatie 

- Morele plicht  

- Zelfbewustzijn geprikkeld 

- Sociale binding 

- Ervaring 
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Hoofdstuk 5: Methode  
 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van dit onderzoek de 

methodologie uiteengezet en verantwoord. Allereerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de 

onderzoeksstrategieën en -methoden die zijn toegepast om de data te verzamelen. Vervolgens 

wordt ingegaan op de selectie van de respondenten en zijn de theoretische begrippen die zijn 

onderzocht geoperationaliseerd. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de 

kwaliteitscriteria van het onderzoek. 

 

5.2 Dataverzameling 

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatieve dataverzameling met als doel op basis van de talige 

representaties van de percepties en opvattingen van actoren uitspraken te doen over het 

stimuleren van burgers om in te grijpen in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld. 

 

De doelstelling van dit onderzoek is enerzijds verklarend en anderzijds verkennend van aard. 

Het eerste deel van dit onderzoek is verklarend van aard. In verklarend onderzoek wordt op 

basis van theorieën gezocht naar oorzaken voor een probleem of kunnen op basis van 

empirische resultaten nieuwe theorieën worden ontwikkeld (Van Thiel, 2010, p. 24). In dit geval 

is op basis van de theorie van Coolsma (2008) gezocht naar factoren die kunnen verklaren 

waarom burgermoed nog geen doorwerking heeft gekregen in de praktijk van de 

voetbalverenigingen.Voor dit deel van het onderzoek heeft een interviewstudie plaatsgevonden. 

 

Daarnaast is verkennend onderzoek verricht. Bij verkennend onderzoek wordt gewerkt naar 

een oplossing voor een probleem of onderzoek verricht om aanbevelingen te kunnen doen ter 

verbetering van een bepaalde situatie (Van Thiel, 2010, p. 24). Er is een spelsimulatie uitgevoerd 

om te bepalen of de participanten met behulp van enige training in staat zijn om effectief in te 

grijpen in een sociaal onveilige situatie. De gehanteerde methoden binnen deze 

onderzoeksstrategie zijn observatie en vragenlijsten.  

 

5.3  Onderzoeksstrategie, -methoden 

 

5.3.1 Interviewstudie 

Bleijenberg (2013) stelt dat er verschillende onderzoeksstrategieën zijn om kwalitatief 

onderzoek te doen. Sommige kwalitatieve onderzoeksstrategieën maken gebruik van een 

combinatie van onderzoeksmethoden en anderen zijn specifiek gericht op één manier van 

dataverzameling. De interviewstudie is bij uitstek een onderzoeksstrategie die gericht is op één 

methode van dataverzameling, namelijk het interview (Bleijenbergh, 2013). Er worden drie 

typen interviews onderscheiden: (1) open interview, (2) semi-gestructureerd interview en (3) 

gestructureerd interview. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het semi-gestructureerde 

interview. Het voordeel van het semi-gestructureerde interview ten opzichte van het 

gestructueerde interview is dat de percepties, waarden en motieven van actoren naar voren 

komen (Van Thiel, 2010, p. 107). Het semi-gestructureerd interview vindt plaats aan de hand 

van een van tevoren opgestelde interviewhandleiding met topics (Van Thiel, 2010). Voor dit 

onderzoek is een aparte interviewhandleiding ontwikkeld voor het gesprek met de KNVB en 

voor de gesprekken met de voetbalverenigingen (zie: bijlage I en II). Het voordeel van een 

interviewhandleiding is dat met alle respondenten over dezelfde onderwerpen wordt 
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gesproken. De interviews hebben face-to-face plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk om de 

gezichtsuitdrukkingen en non-verbale houding van de respondenten af te lezen, waardoor er 

eventueel aanvullende vragen konden worden gesteld als de respondent het niet leek te volgen. 

Daarnaast is non-verbale informatie essentieel voor de juiste interpretatie van de antwoorden 

(Verschuren & Doorewaard, 2007).  

 

5.3.2 Documentanalyse  

Om de ontwikkelingen in het beleid richting burgermoed en de uitspraak van de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport te kunnen interpreteren is een analyse verricht van bestaand 

materiaal in de vorm van schriftelijke documenten. Volgens Bleijenbergh (2013) zijn er een 

aantal criteria op basis waarvan een beargumenteerde selectie van documenten kan worden 

gemaakt. Een criterium is dat de documenten inhoudelijk relevant moeten zijn. Dit houdt in dat 

ze in moeten in gaan op het onderwerp dat je als onderzoeker wilt onderzoeken. Om deze voor 

de hand liggende reden is een documentanalyse verricht van beleidsnota’s. In beleidsnota’s zijn 

de ideeën van politieke actoren weergegeven over hoe volgens het kabinet een bepaald doel 

bereikt moet worden. Bij de analyse van de beleidsnota’s is gelet op de gebruikte terminologie in 

de documenten en door deze in opeenvolgende beleidsplannen te analyseren is inzicht 

verkregen in de verschuivingen in opvattingen van de Rijksoverheid omtrent de aanpak van 

sociale veiligheid en bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling. Voor het beantwoorden van 

de deelvraag is gezocht naar begrippen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘verantwoordelijkheid’. Twee 

andere relevante criteria voor de selectie van documenten zijn de tijdsperiode en het domein 

(Bleijenbergh, 2013). Er is gebruik gemaakt van beleidsplannen binnen het veiligheidsdomein 

vanaf de jaren ´80 van de 20e eeuw tot heden. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

commisssieverslagen en regeerakkoorden uit deze periode. 

 

5.3.3 Spelsimulatie                                 

Het experiment is volgens Verschuren en Doorewaard (2007) het type onderzoek waarmee 

ervaringen opgedaan kunnen worden met nieuw te creëren situaties of processen (Verschuren 

& Doorewaard, 2007, p. 174). Het experiment is de onderzoeksstrategie met de hoogste interne 

validiteit als het verschil tussen de twee groepen op de doelvariabele daadwerkelijk het effect is 

van de interventie. De onderzoeksstrategie experiment wordt weinig gebruikt door 

bestuurskundige onderzoekers (Van Thiel, 2010). Een belangrijke reden hiervoor is dat het 

onmogelijk is om controle te hebben over de omgevingsfactoren die het effect van de interventie 

beïnvloeden. Bestuurskundige onderwerpen zijn vaak levensechte en actuele gebeurtenissen en 

kunnen daarom moeilijk onderzocht worden in een laboratorium setting (Van Thiel, 2010, p. 

78).  

 

In dit onderzoek is sprake van een quasi- experiment omdat net als bij een zuiver experiment de 

werkelijkheid nagebootst wordt in een door de onderzoekers bewerkte (gemanipuleerde) 

omgeving (van Thiel, 2010). In dit onderzoek zijn op basis van empirische kennis over agressie 

in praktijksituaties op en rond het voetbalveld een aantal scenario’s ontworpen waarin het 

gedrag van de deelnemers kon worden bestudeerd. Het ging hierbij om 3 typen scenario’s 

namelijk a) verbaal geweld, b) licht fysiek geweld (‘duw-en-trekwerk’) tussen twee personen en 

c) fysiek geweld tussen groepen. De twee acteurs kregen afhankelijk van het scenario de 

instructie om ruziënde ouders dan wel agressieve speler of belaagde scheidsrechter te spelen. In 

één scenario waarbij de acteur een agressieve supporter speelde werd geexperimenteerd met de 

inzet van een oudersteward. In bijlage V is de oorspronkelijke handleiding voor de acteurs te 
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vinden waarin de scenario’s (rolomschrijvingen) en de instructies voor de participanten zijn 

weergegeven.  

 

Het doel van het quasi-experiment was om te bepalen onder welke condities burgers in staat 

zijn om effectief in te grijpen. Bovendien kon middels het quasi-experiment vastgesteld worden 

of het bieden van enkele adequate handvatten voor het ingrijpen in sociaal onveilige situaties 

aan burgers van invloed is op de bereidheid tot burgermoed. Op basis van de literatuurstudie is 

gekomen tot een aantal wetenschappelijke bevindingen omtrent het effectief ingrijpen van 

omstanders in sociaal onveilige situaties. Zo is gebleken dat het van belang is dat burgers niet 

agressief worden tijdens het ingrijpen, maar assertief handelen en dat er voldoende ruimte 

wordt gegeven aan de dader, zodat deze zich niet extra bedreigd voelt. Bovendien is het van 

belang dat burgers doelgericht aangesproken worden zodat het omstanderseffect en de norm 

van non-involvement worden doorbroken en er een trigger is voor burgers om in te grijpen. 

Deze wetenschappelijke bevindingen zijn omgezet in bruikbare lessen voor de participanten 

(zie: Box 1). Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de tips die gegeven worden in de 

praktijkinformatiefolder van Gezond & Zeker. Zie: Box 1.4 

 

De vorm van het quasi-experiment betreft de spelsimulatie. De spelsimulatie is de interactieve 

en participatieve onderzoeksstrategie waarbij leren centraal staat. Mayer en Kleistra (2009) 

onderscheiden drie verschillende manieren waarop spelsimulatie kan worden toegepast in 

beleids- en bestuurskundig onderzoek. Dit zijn de analytische benadering, de lerende 

benadering en de instrumentele benadering (Mayer & Kleistra, 2009). In dit onderzoek is de 

instrumentele benadering gebruikt. Bij deze benadering wordt veel waarde gehecht aan de 

meetbare, directe effecten in de praktijk van het individuele en sociale leren dat plaatsvindt in 

het spel (Mayer & Kleistra, 2009). De kerngedachte van spelsimulatie is dan ook dat middels 

feedbackmechanismen die doelbewust in en om het spel zijn ingebouwd, onder meer via de 

response van de spelers, het leren dat in de spelsimulatie plaatsvindt kan worden overgedragen 

en betekenis krijgt in de levensechte situatie (Mayer, 2009). Na afloop van ieder scenario is er 

met de participanten onder meer uitgewisseld of ze gehandeld hebben zoals vantevoren 

ingeschat of niet en hoe ze dit ervaarden. 

 

Om het effect van de spelsimulatie in kaart te brengen is een nulmeting (voorafgaand), een  

éénmeting (direct na afloop van de spelsimulatie) en een tweemeting (twee voetbalmaanden, 

drie kalendermaanden i.v.m. de voetbalstop, na de spelsimulatie) verricht (zie: Tabel 1). De 

nulmeting gaat in op de kenmerken en de ervaringen van de deelnemers. De  éénmeting richt 

zich op het leerrendement en de impact van de spelsimulatie. De tweemeting gaat in op de 

opgedane ervaringen en het overgebleven effect van de spelsimulatie. De nul- en  éénmeting zijn 

schriftelijk ingevuld en de tweemeting is telefonisch afgenomen. Bij het opstellen van de 

vragenlijsten is gezorgd voor controleitems. Op deze manier worden inconsistenties in de 

                                                             
4  Gezond & Zeker (2009). ‘leren de-escaleren’. Zoetermeer: Gezond en Zeker. Geraadpleegd op www. 

gezondenzeker.nl. De praktijkinformatiefolder van Gezond & Zeker biedt belangrijke informatie aan 

veiligheidscoaches over preventie en omgaan met agressie in de zorg. In deze folder wordt ingegaan op het herkennen 

van de vijf verschillende spanningsniveaus voordat iemand agressief wordt . Op het moment dat eerder herkend 

wordt dat iemand agressief wordt kan er makkelijker de-escalerend worden ingegrepen omdat iemand dan nog 

aanspreekbaar is en geen impulsief of ongecontroleerd gedrag vertoond. Daarnaast geeft het de verschillende stappen 

in het de-escalatieproces van kalmeren tot aan alarm slaan weer. Deze informatie is samen met de 

handelingsperspectieven verstrekt tijdens de introductie aan de participanten.  
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antwoorden van de respondenten inzichtelijk gemaakt wat de validiteit van het onderzoek 

verbetert (Van Thiel, 2010, p. 96). De vragenlijsten zijn te vinden in bijlage IV. Naast gegevens 

door vragenlijsten zijn gegevens verzameld door observatie. Observatie is geschikt om het (non-

verbale) gedrag van participanten tijdens de scenario’s in kaart te brengen. Tijdens het 

observeren zijn aantekeningen gemaakt.  

 

In totaal hebben negen participanten deelgenomen aan de spelsimulatie. Een spelsimulatie kent 

geen controlegroep zoals bij een zuiver experiment het geval is.  

 

Tabel 1: Tijdsoverzicht 

Nulmeting en  éénmeting (bij V.V. 

Scherpenzeel) 

Tweemeting (thuis) 

8 december 2014 9-11 maart 2015 

 

Box 1: Lessen voor participanten aan spelsimulatie 

Handelingsperspectieven 

1. Maak een inschatting van de situatie en van jouw mogelijkheden om op te treden. 

2. Richt je tot de verstoorder en de-escaleer: wees begripvol, maar zeg duidelijk wat je verwacht  

en wat de consequenties van het gedrag zijn. 

3. Indien je het niet alleen kunt of wilt doen, spreek (mede) toeschouwers waarvan je hulp verwacht 

gericht en persoonlijk aan. 

4.  Zeg duidelijk wat je van de (mede) toeschouwers verwacht. 

5.  Vorm met medetoeschouwers een blokkade tussen de verstoorder en de aangevallen persoon. 

6. Geef de verstoorder wel de ruimte om weg te gaan. 

 

 

5.4 Selectie van respondenten  

Voor het empirische onderzoek zijn twee selecties van respondenten gemaakt. Voor de 

interviewstudie zijn de onderzoekseenheden geselecteerd op basis van een selecte steekproef. 

De steekproef betrof bestuurders of mensen met zeer korte lijntjes tot het bestuur en die 

daardoor invloed hebben op het beleid van de voetbalvereniging. De steekproefpopulatie (N) is 

10. Om de representativiteit van de steekproef te verzekeren is er een bepaald quotum 

gehanteerd (Van Thiel, 2010). Van de geïnterviewde voetbalverenigingen bevindt 50% zich in 

Veenendaal of omstreken, een landelijke omgeving. De andere 50% bevindt zich in Utrecht, een 

stedelijke omgeving. Op basis van bevindingen uit vooronderzoek bleek dat het logisch zou zijn 

om te veronderstellen dat er in een stedelijke omgeving zich meer sociaal onveilige situaties 

voor zouden doen en wellicht sprake is van meer anonimiteit waardoor er een grotere behoefte 

is aan burgermoed. Dit is het enige selectiecriterium dat is gehanteerd. De respondenten zijn 

binnen dit selectiecriterium willekeurig gekozen. Er is uiteindelijk gesproken met bestuursleden 

van zowel grote als kleine clubs, met een groot percentage en klein percentage allochtonen en 

hoog en lager spelende eerste elftallen. Op deze manier is er sprake van een afspiegeling van de 

variëteit aan voetbalverenigingen in de samenleving. De potentiële respondenten zijn 

telefonisch benaderd. Een overzicht van de respondenten is weergegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2: Overzicht geïnterviewde voetbalverenigingen 

 Voetbalclub 

 

 

District Ledenaantal Functie respondent Datum 

1 G.V.V.V. West I 

Topklasse 

 1050  Veiligheidscoördinator 

en contactpersoon 

bestuur 

26 maart 

2 DOVO West I 1500 Lid jeugdcommissie 

Wedstrijdsecretaris 

Commissie Normen en 

waarden 

28 maart  

3 V.R.C. Oost  900 Vicevoorzitter 26 maart 

4 V.V. Veenendaal West I 400 Voorzitter 1 april  

 

5 V.V. 

Scherpenzeel 

West I 358 Bestuurslid Jeugdzaken 20 maart 

6  V.V. Hoograven West I 350 Voorzitter 30 maart 

7  V.S.C. Utrecht West I 700 Voorzitter 24 juni 

8  V.V. Voorwaarts West I 360 Voorzitter 27 juni 

9  U.S.V. Hercules West I 

Topklasse 

1000 Bestuurslid organisatie, 

geweld & incidenten en 

communicatie 

3 april  

10  Zwaluwen 

Utrecht 1911 

West I 1000 Algemeen voorzitter 

 

28 maart  

 

De geïnterviewde voetbalverenigingen in Utrecht zijn allemaal aangesloten bij de 

belangenorganisatie Vereniging Sport Utrecht (VSU). De VSU is binnen de voetbalsport 

initiatiefnemer van het convenant ‘Utrecht Onderweg naar 2016’. Het convenant dient er toe om 

de verhoudingen tussen de verschillende voetbalverenigingen in Utrecht te verbeteren en de 

samenwerking op onder meer het gebied van respect en sportiviteit te versterken (KNVB, VSU & 

Gemeente Utrecht, 2011). Door het convenant wordt een cultuur gecreëerd waarin de 

voetbalverenigingen allemaal graag de indruk willen geven dat zij aandacht hebben voor het 

thema (Dessing, 2011). In diverse interviews met stedelijke voetbalverenigingen werd door de 

bestuurder, soms zelfs meerdere keren, gezegd dat zij ‘heus wel goed bezig zijn’. Het gaat dan om 

het uitdragen van aandacht voor normen en waarden naar hun leden. Het convenant beoogd dat 

voetbalverenigingen in Utrecht dezelfde preventieve maatregelen treffen. Zo worden de 

voetbalverenigingen middels het convenant verplicht zoveel mogelijk dezelfde gedragsregels te 

hanteren (KNVB, VSU & Gemeente Utrecht, 2011). Daarnaast heeft de VSU een bord met 

‘Sportiviteit en Respect’ en de logo’s van de aan het convenant deelnemende 

voetbalverenigingen uitgegeven. De aansluiting van de geïnterviewde voetbalverenigingen bij de 

VSU zou voor uniformiteit in reacties omtrent het stimuleren van burgermoed kunnen zorgen. 

 

Voor het tweede deel van de empirische verkenning zijn de participanten geselecteerd op basis 

van een selecte steekproef. De steekproef betrof ouders van bij V.V. Scherpenzeel voetballende 

jeugd. De steekproefpopulatie was N=9. De potentiële participanten zijn indirect benaderd via 
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een bestuurslid van V.V. Scherpenzeel. Om de drempel om deel te nemen aan de spelsimulatie te 

verlagen ontvingen de participanten 50 euro voor hun deelname. 

 

De participanten namen enthousiast deel aan de spelsimulatie, omdat ze het thema ‘agressie op 

en rond het voetbalveld’ herkenbaar vonden. De participanten waren zeven mannen en twee 

vrouwen. De meerderheid van de participanten was lager opgeleid. Er waren twee participanten 

met een HBO-diploma. Er was niemand met een zorg- of veiligheidsachtergrond. De leeftijd van 

de participanten varieerde van 42-60 jaar. De gemiddelde leeftijd was 48 jaar.  

 

Daarnaast zijn er in december 2015 bij verschillende voetbalverenigingen in Veenendaal en 

Utrecht in totaal nog 32 burgers ondervraagd naar hun opvatting over burgermoed en de 

factoren die van invloed zijn op hun bereidheid tot burgermoed. Het aantal mannen en vrouwen 

was gelijk verdeeld. De leeftijd van de respondenten varieerde van 30 tot 50 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten was 43 jaar. De meeste respondenten beschikten over een diploma 

van het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Er was één respondent met een achtergrond in 

de zorg. De respondenten waren frequente toeschouwers van voetballende kinderen en de 

meesten waren tevens als vrijwilliger actief bij een voetbalvereniging.  

 

5.5 Technieken van data-analyse 

Het analyseren van kwalitatieve data kent drie verschillende fasen: verzamelen, ordenen en 

analyseren (Van Thiel, 2010, p. 156). Het verzamelen van de data is gebeurt door het opnemen 

van de interviews met de respondenten van de voetbalverenigingen en die met de KNVB. De 

data is vervolgens met behulp van een tekstverwerkingsprogramma omgezet in een transcript. 

Het ordenen van de data is gebeurt door te kijken welke data relevant is met het oog op de 

theoretische onderbouwing en in het licht van de probleemstelling van het onderzoek. 

 

Het analyseren van de data van de interviews is gebeurd door het interviewverslag (transcript) 

allereerst te fragmentariseren. Vervolgens zijn er codes gegeven aan deze fragmenten om ze 

makkelijk terug te kunnen vinden en systematisch met elkaar te kunnen vergelijken. Om te 

waarborgen dat er niet selectief wordt omgegaan met het toekennen van codes of dat er codes 

over het hoofd gezien worden zijn de codes van het ene interview steeds als uitgangspunt 

genomen voor het coderen van het volgende interview. Vervolgens zijn deze codes gelabeld 

onder een bepaald thema. Op deze manier was het mogelijk om de data van de verschillende 

respondenten op een systematische manier met elkaar te vergelijken (Boeije, 2005). 

 

5.6  Operationalisatie 

In het vorige hoofdstuk is de wetenschappelijke onderbouwing gelegd voor de beantwoording 

van de hoofdvraag. Er is gezocht naar bevorderende en belemmerende factoren voor 

burgermoed en naar verklaringen voor de (non-) implementatie van beleid. Burgermoed en 

beleidsimplementatie zijn daarmee de afhankelijke variabelen van dit onderzoek. In de 

conceptuele modellen zijn de veronderstelde verhoudingen tussen de variabelen, die 

voortkomen uit het theoretisch kader zichtbaar gemaakt. Op basis van de hierboven 

beargumenteerde methoden zal duidelijk worden in hoeverre deze wetenschappelijke 

onderbouwing van toepassing is op mijn onderzoek en in hoeverre theorieën kunnen worden 

aangevuld of worden geverifieerd. Hiervoor is het van belang dat de theoretische begrippen in 

deze paragraaf worden geoperationaliseerd. In Tabel 3 is een overzicht te vinden van de 

precieze definiëring van de theoretische begrippen van deel 1. In Tabel 4 is het 
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operationalisatieschema behorend bij deel 2 weergegeven. De variabelen in het 

operationalisatieschema zijn allereerst meetbaar gemaakt aan de hand van een precieze 

definitie. Door de theoretische begrippen precies te definiëren is het mogelijk om nauwkeurig af 

te bakenen wat er onderzocht wordt (Van Thiel, 2010). Vervolgens is per variabele nagegaan 

welke uitingsvormen het theoretische construct aan kan nemen en zijn de elementen 

geformuleerd onder het kopje ‘wat’. Ten slotte is per element vastgesteld of en op welke manier 

het waarneembaar is. Dit is weergegeven in de laatste kolom van het operationalisatieschema 

onder het kopje ‘hoe’.  

 

Tabel 3: Operationalisatie kernvariabelen behorend bij deel 1 

Variabelen Operationalisatie 

Beleidsimplementatie Het invoeren van een interventie ten aanzien 

van burgermoed 

Weten Het hebben van kennis (instructies) over de 

doeleinden, middelen en veronderstellingen 

die onderliggend zijn aan het beleid. 

Willen Akkoord zijn met de doeleinden en middelen 

van het beleid en aansluiten bij eigen 

operationele procedures. 

Kunnen Het hebben van de kwalificaties, juridische 

bevoegdheid en financiële middelen om een 

interventie ten aanzien van burgemoed in te 

voeren. 

Moeten Gedwongen worden om beleid uit te voeren 

Omgevingsinvloed Reacties van de doelgroep (clièntele) die het 

beleid uitvoeren 

 

Tabel 4: Operationalisatieschema behorend bij deel 2 

 

 

 

Definitie  Operationalisatie  

(wat) 

Methoden 

(hoe) 

Burgermoed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevorderende factoren 

Ingrijpen om een ander 

te beschermen tegen de 

gevolgen van geweld-

dadig handelen door 

derde(n). 

Houding van burgers in 

sociaal onveilige situatie  

 

Steun van burgers voor 

ingrijpen in sociaal 

onveilige situatie 

 

Burgers mobiliseren 

anderen om in te grijpen 

in situatie van sociale 

onveiligheid 

 

Blokkerend ingrijpen bij 

fysieke agressie door 

burgers 

Ob servatie 

& Vragenlijst 

 

Vragenlijst 

 

 

 

Observatie 

 

 

 

 

Observatie 
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Competenties Burgers tonen eerder 

burgermoed wanneer zij 

een positief zelfbeeld 

hebben en beseffen dat 

ze beschikken over 

benodigde competenties 

om in te grijpen 

Zelfverzekerdheid 

Geslacht 

 

Beroep  

Competenties door sport 

 

Vragenlijst 

Vragenlijst & 

observatie 

Vragenlijst 

Vragenlijst 

 

 

Sociale binding Burgers grijpen eerder in 

wanneer zij een band 

hebben met het 

slachtoffer of de andere 

omstanders 

Persoonlijke relatie met 

betrokkene(n) in 

situatie van sociale 

onveiligheid 

Gemeenschapsgevoel 

De mate van inzet voor 

de vereniging 

Observatie 

 

 

Vragenlijst 

Vragenlijst 

Ernst  Burgers grijpen vooral in 

wanneer de ernst van de 

situatie groot is 

Situationeel ingrijpen Observatie & 

Vragenlijst 

Zelfbewustzijn geprikkeld 

 

 

 

 

 

 

 

Burgers grijpen vooral in 

als zij bewust worden 

gemaakt van hun 

persoonlijke 

aanwezigheid en de 

mogelijkheid om iets aan 

de situatie te doen 

Doelgerichte hulpvraag 

van slachtoffer 

Doelgerichte hulpvraag 

van andere omstanders 

Observatie & 

Vragenlijst 

Observatie & 

Vragenlijst 

Morele plicht Burgers grijpen in omdat 

zij vinden dat dit hun 

taak is  

 Verplichting Vragenlijst 

Ervaring 

 

 

 

 

 

Belemmerende factoren 

Burgers grijpen sneller in 

als zij eerder ingegrepen 

hebben in een sociaal 

onveilige situatie 

Directe ervaring 

Indirecte ervaring 

Vragenlijst 

Vragenlijst 

Meerdere omstanders Burgers zijn afwachtend, 

omdat zij zien dat er 

meerdere omstanders 

zijn 

Kopieergedrag 

Afwachtende houding 

bij meerdere 

toeschouwers 

 

 

Observatie 

Vragenlijst 

Angst voor letsel Burgers willen geen 

burgermoed tonen, 

omdat ze bang zijn voor 

psychologische of 

materiële schade 

Vrees voor letsel Vragenlijst 
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Angst voor juridische 

risico’s 

Burgers willen geen 

burgermoed tonen 

omdat ze bang zijn om 

civielrechtelijk 

aansprakelijk gesteld te 

worden 

Vrees voor juridische 

consequenties 

 

Vragenlijst 

Norm van non-

involvement 

Burgers voelen zich 

belemmerd om zich met 

de ander te bemoeien 

De mate van tolerantie Observatie & 

vragenlijst  

Onwetendheid Burgers weten niet welke 

handelingsmogelijkhede

n zij hebben om in te 

grijpen  

Gebrek aan kennis 

Gebrek aan 

vaardigheden  

 

 

Vragenlijst 

Aanwezigheid autoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

Burgers hebben het idee 

dat zij het ingrijpen beter 

over kunnen laten aan 

iemand met een officiële 

functie 

 

Gebrek aan bevoegdheid 

 

Vragenlijst 

Gebrek aan waardering Niet alle burgers grijpen 

in, omdat zij het idee 

hebben dat het ingrijpen 

niet gewaardeerd wordt 

Erkenning Vragenlijst 

 

5.7 Kwaliteitscriteria 

De kwaliteit van het onderzoek is verbonden met diens betrouwbaarheid en validiteit (Boeije, 

2005). De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en 

consistentie waarmee variabelen worden gemeten (Van Thiel, 2010, p. 57). Het eerste onderdeel 

van betrouwbaarheid is nauwkeurigheid. Het betreft de beïnvloeding van waarnemingen door 

toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2005, p. 145). Tijdens de interviews en 

feedbackrondes tussen de scenario’s door was het mogelijk om door te vragen, wat het 

onderzoek betrouwbaarder maakt. Daarnaast is er rekening gehouden met de recall bias. Dit 

houdt in dat mensen gebeurtenissen die zich verder in het verleden hebben voorgedaan niet 

meer goed kunnen herinneren (Van Thiel, 2010). Er is om deze reden alleen gevraagd naar de 

reactie van mensen die direct of indirect een sociaal onveilige situatie hebben meegemaakt in de 

afgelopen 2 jaar. Het tweede onderdeel van de betrouwbaarheid is consistentie. De consistentie 

van het onderzoek betreft de herhaalbaarheid van het onderzoek (Van Thiel, 2010, p. 57). Het 

gebruik van vragenlijsten maakt dat het onderzoek makkelijker herhaalbaar is.  

 

Validiteit betreft systematische fouten van onderzoek (Boeije, 2005, p. 145). De twee 

hoofdvormen van validiteit die worden onderscheiden zijn interne en externe validiteit (Van 

Thiel, 2010). De interne validiteit betreft of ik meet wat ik wil meten. Er is gebruik gemaakt van 

een aantal strategieën die door Creswell (2014, p. 201) worden onderscheiden om de validiteit 

te vergroten. Een eerste strategie is triangulatie. Er is voor het tweede deel gebruik gemaakt van 

verschillende onderzoeksmethoden, observatie en vragenlijsten, om valide uitspraken te 

kunnen doen. Een tweede strategie is member checking. Het kan zijn dat de interne validiteit 
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wordt aangetast doordat ik de zaken interpreteer vanuit mijn eigen kaders. Het transcript van 

de interviews is teruggekoppeld naar de geïnterviewde respondenten om te bepalen of de 

informatie juist is weergegeven. Alleen de respondent van de KNVB heeft aangegeven een kleine 

nuancering aan te willen brengen maar niet ten aanzien van burgermoed. Om de interne 

validiteit van de vragenlijsten te vergroten is er een pilot gehouden. De vragenlijsten zijn 

voorgelegd aan een collega om na te gaan of de vragen goed begrepen worden en de 

antwoordmogelijkheden eenduidig en uitsluitend zijn. De interne validiteit is tevens 

gewaarborgd door een goede operationalisatie van de theoretische begrippen (Van Thiel, 2010).  

 

De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Gezien het 

tijdsintensieve karakter van kwalitatief onderzoek is het aantal respondenten meestal te klein 

om te kunnen generaliseren. Binnen kwalitatief onderzoek is het gebruikelijk om 

toepasbaarheid als maat te nemen (Boeije, 2005). De uitkomst van het onderzoek is toepasbaar 

voor alle voetbalverenigingen in Nederland. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten burgermoed en de KNVB 

 
6.1 Inleiding                  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van het beleidsplan van de KNVB voor de 

jaren 2014-2018, specifieke door de KNVB genomen maatregelen alsmede een interview met 

een medewerker van de KNVB weergegeven. Op basis van een analyse van de gevonden 

resultaten zal een antwoord gegeven worden op de vraag welke factoren bijdragen aan het feit 

dat een specifieke van overheidswege uitgedachte interventie ten aanzien van burgermoed tot 

op heden niet is geïmplementeerd door de KNVB. Paragraaf 6.2 beschrijft het beleid van de 

KNVB op het gebied van respect en sportiviteit. In paragraaf 6.3 wordt een koppeling gelegd 

tussen wat de KNVB beleidsmatig voorstaat en de daadwerkelijke praktijk als het gaat om 

burgermoed. In deze paragraaf zullen de factoren die bepalend zijn voor het ‘willen’ en ‘kunnen’ 

implementeren van beleid ten aanzien van het stimuleren van burgermoed aan het licht komen. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschouwende paragraaf over de mate waarin het handelen van 

de KNVB, als betreffende uitvoerende actor, in lijn is met het van hogerhand uitgewerkte beleid 

met betrekking tot deze thematiek. 

 

6.2 De beleidsinzet van de KNVB ter bevordering van de sociale veiligheid          

De KNVB spant zich al jaren in om de sociale veiligheid op en rond voetbalvelden te vergroten. 

Het uitgangspunt van het beleid van de KNVB is een zogeheten zero tolerance ten aanzien van 

ongewenst gedrag en excessen in de sport, wat betekent dat de KNVB geen enkel exces tolereert. 

Het is dan ook gericht op het sneller en harder straffen van excessieve overtredingen (KNVB 

Amateurvoetbal, 2012). In het kader hiervan heeft de KNVB in het seizoen (2011-2012) een 

aantal maatregelen vastgesteld om buitensporig fysiek en verbaal geweld op het voetbalveld 

terug te dringen. Met het beleid ‘aanpak excessen’ is de KNVB initiator op een van de hoofdlijnen 

van het actieplan VSK van de Rijksoverheid (KNVB Amateurvoetbal, 2012). 

 

Onder het bredere publiek worden de inspanningen van de KNVB ten aanzien van het 

terugdringen van sportgeweld echter niet altijd gezien en leeft soms de indruk dat de KNVB 

enkel van hogerhand opgelegd beleid uitvoert en niet ook autonoom beleid voert. Zo 

presenteerde de KNVB na het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen in maart 

2013 het actieplan ‘Tegen geweld, voor Sportiviteit’. Dit beleidsplan bevat tien maatregelen om 

geweld op en rond het voetbalveld aan te pakken. De maatregelen zijn deels preventief en deels 

curatief5 van aard (KNVB, 2013). Met het actieplan geeft de KNVB uitvoering aan de tijdens het 

tweede topberaad vastgestelde extra investering om sportspecifieke maatregelen te treffen die 

aansluiten bij het lopende actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) vanuit de ministeries 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie (ministeries van VWS en V&J, 

2013). Op basis van het gesprek met de medewerker van de KNVB blijkt dat de inzet van de 

KNVB op het gebied van de sociale veiligheid vaak wordt geassocieerd met dit actieplan. Een 

citaat: 

“De belangrijkste boodschap die ik daar gelijk in kwijt wil is dat het actieplan ‘Tegen 

geweld, voor sportiviteit en respect’ puur een reactie was op het incident met de 

grensrechter. Een reactie die gevraagd werd ook onder invloed van politieke druk, die 

ministers die zeiden dit kan zo niet langer dus er moet wat gebeuren en dat plan heeft 

                                                             
5 Curatief betekent dat de KNVB uitgaat van de preventieve werking van een straf. 
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helaas wat mij betreft de verkeerde indruk gewekt alsof dat het enige is wat wij aan 

sportiviteit en respect doen.”  

De KNVB is echter een autonome vereniging die niet alleen beleidsmaatregelen treft ter 

uitvoering van op centraal niveau vastgestelde beleidsprogramma’s, maar ook zelf actor is met 

eigen ambities, belangen die voortkomen uit de rol en verantwoordelijkheden die zij heeft en 

een eigen beleidsplan heeft dat hierbij aansluit. De KNVB wil ten aanzien van de voetbalbeleving 

ervoor zorgen dat voetbal “zoveel mogelijk mensen verbindt en plezier geeft, een leven lang”. Uit 

het beleidsplan blijkt dat de KNVB van mening is dat er een collectieve cultuurverandering nodig 

is voor het ontstaan van een cultuur waarin sprake is van ‘voetbal om van te houden’, dit 

betekent dat sportiviteit en respect de norm zijn, afwijkend gedrag niet wordt getolereerd en 

mensen elkaar daarop aanspreken (KNVB, 2014). Dit blijkt ook uit het gesprek met medewerker 

van de KNVB: 

“Wij willen toe naar een cultuur, naar een situatie waarin normaal gedrag oftewel gedrag 

waarin je elkaar niet onwenselijk bejegend, zowel niet mondeling als fysiek dat dat weer 

de norm is, en nu zie je helaas in de voetbalwereld uitschelden van een scheidsrechter, of 

schreeuwen naar elkaar of een trainer die loopt te roepen langs de kant, dat de norm is en 

dat dat eigenlijk het startpunt is van waaruit (wan) gedrag wordt getolereerd. Wat wij 

graag willen is dat we een cultuur creëren met elkaar waarin we eerder tegen elkaar 

zeggen, hé maar dit hoort helemaal niet bij voetballen wat jij nu doet.” 

Het beleid waarmee de KNVB tracht te komen tot deze collectieve cultuurverandering vormt een 

drietrapsraket van zowel urgentie om te professionaliseren, het in hun kracht zetten van 

mensen en organisatie en straffen en tuchtzaken (Figuur 4).  

Figuur 4: Drietrapsraket KNVB-beleid voor een cultuurverandering als het gaat om 

aanspreekgedrag 

 

6.3 De visie van de KNVB op burgermoed en de praktijk                                          

 

6.3.1 Bevorderende factoren 

De visie van de KNVB dat er een collectieve cultuurverandering moet plaatsvinden bij haar leden 

geeft in beginsel ruimte voor de implementatie van burgermoed. Met het streven naar meer 



51 

corrigerend gedrag op de voetbalvereniging stimuleert de KNVB immers burgers om de norm 

van non-involvement te doorbreken en actief in te grijpen wanneer dit noodzakelijk is.  

“Wij proberen er alles aan te doen om mensen in hun kracht te zetten om een verschil te 

maken. Wij geloven namelijk dat iedereen op ieder moment invloed kan hebben, maar dat 

mensen misschien een belemmering voelen of zelfs een beetje angstig zijn om die invloed 

aan te wenden en anderen op een positieve manier aan te spreken en daar zijn onze acties 

dus ook opgericht, om mensen het vertrouwen te geven van hé jij kan het verschil maken 

en het is juist goed dat als jij denkt dat het misgaat je daar wat aan probeert te doen.” 

Ondanks dat de KNVB zich dus beleidsmatig inzet voor het stimuleren van een 

aanspreekcultuur, zien we dat dit beleid tegelijkertijd nog maar minimaal daadwerkelijk 

doorwerking heeft gekregen in de praktijk. Het bevorderen van het daadwerkelijk aanspreken 

en ingrijpen door toeschouwers tijdens een sociaal onveilige situatie wordt als iets ingewikkelds 

gezien. Er zijn in de praktijk door de KNVB dan ook geen concrete maatregelen genomen die 

uitvoering geven aan haar eigen beleid op dit punt, bijvoorbeeld ten aanzien van handvatten 

voor toeschouwers om hun invloed op de juiste manier aan te wenden bij sociale onveiligheid. 

Daarnaast verplicht de KNVB voetbalverenigingen niet om een incidentenprotocol in te voeren 

waarin is weergegeven hoe iedere bij een situatie van sociale veiligheid betrokken partij, 

inclusief toeschouwers, in een dergelijke situatie dienen te handelen.  

 

6.3.2 Belemmerende factoren 

Niet onze rol 

Een eerste reden voor het feit dat het beleid niet ten uitvoer wordt gebracht is dat de KNVB het 

niet als haar taak ziet door middel van regelgeving af te dwingen hoe mensen op een club met 

elkaar omgaan.  

“Ik persoonlijk, en wij als organisatie geloven niet dat wij de baas zijn van het voetballen. 

Dat betekent dat iedere vereniging zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die zij maken, 

hoe ze met elkaar om willen gaan en hoe ze het in de club goed willen regelen”. 

De KNVB is in beginsel alleen verantwoordelijk voor het organiseren van een wedstrijd, maar 

wil wel graag een positieve invloed op het verloop van de wedstrijd hebben. De KNVB kan 

hierbij het gedrag van een speler afdwingen door duidelijke kaders te stellen en deze te 

handhaven. De KNVB vindt dat zij, gezien haar rol en verantwoordelijkheden, alleen op een 

inspirerende, motiverende manier ervoor kan zorgen dat mensen de normen waarvan de KNVB 

vindt dat die zouden moeten gelden in de voetbalwereld overnemen: 

“Wij stellen kaders en dat zijn de regels waarbinnen het spel wordt gespeeld, wat je krijgt 

als je iemand een duw geeft, dat zijn kaders die we stellen, maar we proberen ook kaders 

te stellen en die zijn wat zachter over hoe je met elkaar om zou kunnen gaan, maar die zijn 

veel minder dwingend”. 

 

Werkt averechts 

Daarnaast bestaat er bij de KNVB het beeld dat een burger niet in staat is om doelgericht en 

effectief in te grijpen. Het ingrijpen van enkele toeschouwers zal eerder leiden tot een 

mattenpartij dan dat het een de-escalerend effect heeft, zo is de overtuiging:  

“Ik zou niet in brede zin willen adviseren of stimuleren dat iedereen op het moment dat het 

misgaat maar het veld gaat oprennen en zich ermee gaat bemoeien. Al is het al omdat ik, 
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hoe goed bedoeld die interventie kan zijn, denk dat die in het merendeel van de gevallen 

juist alleen maar olie op het vuur gooit en dat heeft ook te maken met het feit dat je in het 

veld het gevoel hebt van oké, ik doe dit nu met de andere mensen die ook zo’n outfit 

aanhebben als ik; die anderen staan te kijken, als die zich ermee gaan bemoeien is dat 

denk ik extra bedreigend”. 

 

6.4  Doorwerking van overheidsbeleid door KNVB  

Op basis van de bovenstaande paragrafen blijkt dat de KNVB zich op beleidsmatig niveau 

weliswaar inzet voor de sociale veiligheid op en rond het voetbalveld en daarmee invulling 

tracht te geven aan de in het topberaad vastgestelde extra investeringen in aanvulling op het 

lopende actieplan ‘Naar een Veiliger Samenleving’ door een plan van tien preventieve en 

repressieve maatregelen en door ook in haar eigen beleid nadruk te leggen op het belang van 

burgermoed, maar dat de effectiviteit hiervan in de praktijk minimaal is. Reden hiervoor is 

ondermeer dat de KNVB -naar eigen aangeven- door de politieke druk is gekomen tot deze 

maatregelen.  

 

In haar eigen beleid richt de KNVB zich veel meer op het bewerkstelligen van een collectieve 

cultuurverandering, gebaseerd op de overtuiging dat toeschouwers invloed hebben en deze ook 

kunnen aanwenden. De KNVB wil mensen stimuleren om niet tolerant te zijn ten opzichte van 

ongewenst gedrag, maar anderen hierop aan te spreken en onderstreept het belang van 

gezamenlijke afspraken met betrekking hiertoe. Op het moment dat verwachtingen duidelijk zijn 

en er duidelijke afspraken zijn gemaakt zullen mensen elkaar eerder aanspreken op ongewenst 

gedrag. De KNVB is echter van mening dat zij niet verantwoordelijk is om op een club af te 

dwingen hoe mensen met elkaar omgaan en dat het optreden van toeschouwers in de 

meerderheid van de gevallen de situatie alleen maar erger maakt. Deze factoren verhinderen de  

KNVB in de praktijk om toeschouwers te stimuleren daadwerkelijk op te treden zoals minister 

Schippers voorstaat. Door de KNVB wordt bovendien geen druk ervaren om daadwerkelijk 

maatregelen te treffen zoals minister Schippers graag ziet om toeschouwers te stimuleren in te 

grijpen en een positieve invloed op elkaar en de spelers in het veld te hebben. In plaats daarvan 

experimenteert de KNVB zelfs met maatregelen om het negatieve gedrag van toeschouwers te 

beperken. Een voorbeeld is de Fair Play competitie die sinds september 2015 is ingevoerd bij de 

F-pupillen in district Zuid II waar ouders op 20 meter afstand van het spel worden gezet. 
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Figuur 5: Illustratie Fair Play competitie  

 

Samenvattend lijkt het - ondanks het feit dat deze lijnen zijn gebaseerd op de specifieke casus 

van de KNVB - zo te zijn dat als een beleidsuitvoerende actor de overtuiging heeft dat de 

maatregel niet effectief zal worden uitgevoerd de kans groot is dat deze actor niet zal komen tot 

een daadwerkelijke implementatie van het beleid. Bovendien lijkt politieke druk noodzakelijk 

voor een bevredigende beleidsimplementatie als er in de praktijk geen draagvlak is voor de 

implementatie van voorgenomen beleid. 
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Hoofdstuk 7: Resultaten burgermoed en voetbalverenigingen 
 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd met betrekking tot de beleidsuitvoering 

ten aanzien van sociaal onveilige situaties die naar voren zijn gekomen op basis van de 

interviews met bestuurders en vertegenwoordigers van de geselecteerde voetbalverenigingen. 

Bij het presenteren van de bevindingen zal eerst het beleid van voetbalverenigingen ten aanzien 

van sociaal onveilige situaties worden weergegeven. Vervolgens zal worden ingegaan op de 

praktijk als het gaat om sociaal onveilige situaties en de rol van toeschouwers daarbij. 

Aansluitend zal in de laatste paragraaf een overzicht gegeven worden van de factoren die 

bepalend zijn voor het stimuleren van burgermoed in de praktijk. Aan het einde van dit 

hoofdstuk zal worden ingegaan op de meerwaarde van een oudersteward. Een oudersteward is 

mogelijk een effectief middel om burgermoed op en rond de voetbalvelden te stimuleren.  

 

7.2 Beleid ten aanzien van sociaal onveilige situaties                  

                   

 7.2.1  Het realiseren van de basis om corrigerend aan te spreken            

Op basis van de interviews komt naar voren dat voetbalverenigingen graag gezien willen 

worden als aantrekkelijke clubs waar iedereen zich thuis voelt. De geïnterviewde respondenten 

geven aan sportiviteit en respect en betrokkenheid van leden en vrijwilligers belangrijke 

waarden te vinden. Door de voetbalverenigingen wordt preventief en correctief beleid gevoerd 

om hier zorg voor te dragen. Bij een aantal clubs is er sprake van een commissie die initiatieven 

ontplooit om sportief gedrag te stimuleren. Op eén voetbalvereniging na is door alle 

voetbalverenigingen een reglement met gedragsregels vastgesteld. De invoering en publicatie 

van gedragsregels is een recente ontwikkeling. Bij veel voetbalverenigingen is een dergelijk 

reglement pas na het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen vastgesteld en 

gepubliceerd. De verplichting om gedragsregels te publiceren is dan ook een preventieve 

beleidsmaatregel die onderdeel uitmaakt van het KNVB- actieplan ‘Tegen geweld, voor 

sportiviteit’. Voetbalverenigingen hebben de vrijheid om zelf te bepalen wat de gedragsregels 

zijn en de manier waarop deze gedragsregels worden uitgedragen. 

 

Uit de interviews blijkt dat bij negen voetbalverenigingen de gedragsregels gepubliceerd 

worden op de website. Bij twee voetbalverenigingen worden ze daarnaast in boekvorm 

uitgedeeld aan (nieuwe) leden. Er is één voetbalvereniging die het initiatief heeft genomen om 

de gedragsregels op flyers uit te delen aan de leiders van de tegenpartij. Daarnaast staan bij deze 

voetbalvereniging de gedragsregels op het inschrijfformulier vermeld dat nieuwe leden voor 

hun lidmaatschap moeten ondertekenen. Uit de interviews komt verder naar voren dat de 

voetbalverenigingen gestimuleerd worden door de VSU om een basis te leggen om elkaar aan te 

spreken op gedrag waarbij men elkaar verbaal of fysiek onwenselijk behandeld. Bij alle, één na, 

geïnterviewde voetbalverenigingen hangt op een zeer zichtbare plek het grote VSU bord met 

daarop ‘Sportiviteit wint altijd’ en de logo’s van de deelnemende voetbalverenigingen. Door de 

geïnterviewde respondenten wordt als reden voor het plaatsen van het bord genoemd dat het 

een gemeenschapsgevoel creëert in de aanpak van sociale onveiligheid en dat het een handvat 

geeft om elkaar op sportief gedrag aan te spreken. Een kenmerkende uitspraak: 

“Over nagedacht dat je goed de logo’s van de teams ziet, vanaf het terras kijk je op de dat 

bord en zie je regelmatig de woorden staan ‘sportiviteit wint altijd’ maar je ziet ook de 
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deelnemende verenigingen. […] Wij zitten vandaag bij een club die het heeft ondertekend, 

en wij staan er ook bij dat geeft een gemeenschap” (Respondent v.v. Voorwaarts). 

Drie voetbalverenigingen buiten Utrecht hebben er zelf voor gekozen om een bord te ontwerpen 

met de gedragsregels en deze te bevestigen bij de ingang aan het hek, om de velden of in het 

clubgebouw. Op deze manier is het voor een ieder die het voetbalterrein bezoekt duidelijk welke 

omgangsnormen gelden en is het makkelijker om elkaar er op te wijzen. Een bestuurder van een 

voetbalvereniging waar geen borden hangen zegt hierover:  

“Ik denk dat grote borden je kunt ze er neerzetten, maar ik vraag me af hoeveel mensen ze 

gaan lezen, want als jij naar een voetbalwedstrijd komt ga je niet eerst naar een bord 

kijken” (Respondent v.v. Scherpenzeel). 

Bij een voetbalvereniging worden de gedragsregels iedere zaterdag op een powerpoint in de 

kantine gedraaid. 

 

7.2.2  Beleid ten aanzien van de afhandeling van sociaal onveilige situaties 

Uit de interviews komt naar voren dat bestuurders zich ervan bewust zijn dat een sociaal 

onveilige situatie zich zomaar voor zou kunnen doen op of rond het voetbalveld en geven hierbij 

één of enkele voorbeelden. Toch hebben de meeste voetbalverenigingen geen beleid gemaakt 

voor een adequate en geordende afhandeling van een dergelijke situatie. Slechts één van alle 

geïnterviewde respondenten, van Zwaluwen Utrecht 1911, geeft aan dat er door hen een 

incidentenprotocol is opgesteld waarin is weergegeven wie je moet bellen bij een sociaal 

onveilige situatie. Verder bevat het afspraken over de manier waarop gehandeld moet worden 

tijdens een incident. Zo is in het protocol de afspraak vastgelegd dat de leiders van beide teams 

hun eigen spelers van het veld af dienen te begeleiden naar de kleedkamer en dat de bestuurder 

er voor zorgt dat de scheidsrechter veilig naar de kleedkamer wordt begeleid. Wel is bij twee 

verenigingen (VV Voorwaarts en VV Scherpenzeel) de afspraak gemaakt dat in het geval de 

scheidsrechter belaagd wordt, deze door de teamleider of de bestuurder van het veld af wordt 

geleid: 

“De teamleider bij ons, heeft een verantwoordelijkheid dat die ten allen tijde ook al is het 

een eigen speler en is ie het zelfs met z’n eigen speler eens, hij altijd de rol heeft als eerste 

om scheidsrechters ongeschonden van het veld te laten gaan” (Respondent v.v. 

Voorwaarts).  

Bij drie clubs die hoofd-/topklasse spelen is er sprake van een stewardorganisatie die op de 

dagen dat het eerste elftal thuis speelt toezicht houdt op en rond het voetbalveld. Bij de meeste 

voetbalverenigingen is daarnaast het bestuur aanwezig om het verloop van wedstrijden en de 

sfeer op het terrein in de gaten te houden. 

 

7.3 Visie op burgermoed  

Nadat gesproken is over het beleid ten aanzien van sociaal onveilige situaties is aan alle 

respondenten gevraagd hoe zij denken over het ingrijpen van toeschouwers bij sociale 

onveiligheid op of rond het voetbalveld. De geïnterviewde respondenten delen allemaal op basis 

van een KNVB regel de opvatting dat toeschouwers onder normale omstandigheden tijdens een 

wedstrijd niet op het voetbalveld mogen komen. Het voetbalveld binnen de lijnen is het domein 

van de scheidsrechter. De enige die binnen de lijnen mogen komen zijn de technische en/of 

medische staf en de spelers zelf. Deze opvatting is van invloed op hun perspectief op 

burgermoed. Uit de interviews komt naar voren dat alle geïnterviewde respondenten het 
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bevorderen van burgermoed een lastig onderwerp vinden. De thematiek burgermoed is een 

lastig onderwerp omdat het moeilijk is om een onderscheid te handhaven tussen de gevallen 

waarin wel en waarin niet ingegrepen zou moeten worden op het moment dat middels een 

bepaalde interventie burgermoed gestimuleerd zou worden, zo is de overtuiging: 

“Wij zijn tegen. Maar wij uh… Het hangt er vanaf wat er gebeurt. Wanneer moet je 

ingrijpen? Ik kan me wel zo voorstellen als iemand gewoon eventjes pontificaal door 3 

personen aangepakt wordt dat je dan daar natuurlijk wel op ingrijpt maar wat is.. kijk bij 

voetbal moet je heel precies zijn. Wanneer laat je het toe, en wanneer niet? Het is niet de 

bedoeling als van wijze van spreke speler A speler B onderuit haalt wat gewoon gebeurt 

dat er dan vervolgens een vader over de omheining heen stapt en die speler in zijn nek 

pakt” (Respondent v.v. VRC). 

Een geïnterviewde respondent geeft aan het einde van het gesprek aan dat hij overweegt om 

naar aanleiding van het interview een incidentenprotocol op te stellen met daarin een duidelijke 

aansporing tot burgermoed. De respondent reageert: 

“[…!..]In incidentenprotocol misschien wel goed om op te nemen bij een misstand iets van 

neem uw verantwoordelijkheid en treedt op als het noodzakelijk is” (Respondent 

Veldvoetbal U.S.V. Hercules). 

De bestuurder waarbij de spelsimulatie is gehouden staat positief tegenover burgermoed en 

vindt dat dit op alle voetbalverenigingen gestimuleerd zou moeten worden. 

“Elke voetbalvereniging zou daar gebruik van moeten maken als het aangereikt wordt, 

zoals wij getracht hebben door een aantal mensen die enerzijds verbaal op allerlei 

manieren toch bij betrokken hebben daarmee confronteren dan gaan ze er toch iets 

anders tegenaan kijken en grijpen ze op een andere manier in dan dat ze anders gedaan 

zouden hebben “ (Respondent v.v. Scherpenzeel).  

Eén respondent reageert dat er in plaats van in het correctieve gedrag van toeschouwers 

geïnvesteerd zou moeten worden in het gedrag en de weerbaarheid van trainers/leiders.  

 

7.3.1  Rol van toeschouwers                                      

Uit de interviews komt naar voren dat alle respondenten vinden dat toeschouwers weldegelijk 

invloed uit kunnen oefenen op het beheersen van de sociale veiligheid, maar dat de meesten 

vinden dat deze invloed beperkt moet blijven tot situaties buiten het voetbalveld. Hierbij wordt 

met name gerefereerd aan het verbod van de KNVB om toeschouwers toe te staan om binnen de 

lijnen van het voetbalveld te komen. Volgens de meeste respondenten leidt het ingrijpen van 

toeschouwers in een conflict op het voetbalveld eerder of per definitie tot escalatie. Een 

kenmerkende reactie: 

“Ik heb twee keer meegemaakt dat ouders over het hek kwamen en begonnen te mengen in 

de situatie. Dat leidde twee keer tot een exces, want ze gingen dus zelf ook slaan (want je 

hebt mijn zoon geraakt). Ouders moeten elkaar corrigeren, maar die moeten geen spelers 

gaan corrigeren op het veld” (Respondent v.v. Hoograven). 

In totaal wordt dit argument door zes respondenten genoemd. Het aanwenden van de invloed 

door het corrigerend aanspreken van anderen in situaties buiten het veld wordt zelfs als plicht 

gezien van toeschouwers door de bestuurder. Dit blijkt ook uit de reactie van een andere 

respondent:  
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“Alles buiten het veld vind ik dat het sociale gedrag zo moet zijn dat we elkaar kunnen 

corrigeren en dan vind ik welk lid hier ook binnen is een ander kan aanspreken op zijn 

gedrag en dan moet dat ook gebeuren en als je dat niet doet en laat escaleren, dan is dat 

wel jammer voor dat geval maar dan zal ik later die leden aanspreken van waarom heb je 

daar niks van gezegd want je was erbij, waarom heb je het laten escaleren” (Respondent 

v.v. Voorwaarts). 

Een ouder moet een andere ouder wel verbaal aanspreken op zijn gedrag, ook de trainer mag 

door de ouder aangesproken worden op verbaal geweld.  

“Ik denk ook wel dat ouders dit doen, misschien niet direct bij de wedstrijd maar wel na 

afloop dat ze het bij het bestuur melden” (Respondent v.v. VRC). 

 

7.3.2 Ernst van de situatie                  

Zes respondenten geven aan dat zij wel verwachten dat toeschouwers ingrijpen als de situatie 

op het voetbalveld dermate ernstig of complex (meerdere personen bij betrokken) is dat de 

scheidsrechter de situatie niet meer onder controle heeft en/of een bestuurder het niet alleen af 

kan. Een citaat: 

“Het gaat mij er om als het gaat om het geweld of wat er ook gebeurt om dat in de kiem te 

smoren op het moment dat de scheidsrechter dat niet meer aankan dan vind ik het, ja, dan 

denk ik een beetje, dat dat verplicht is om te doen” (Respondent v.v. DOVO). 

 

7.3.3 Aansturing van ingrijpen                        

Door drie bestuurders wordt hierbij benadrukt dat het wel aan de bestuurder is om 

toeschouwers hiertoe aan te sporen. 

“ (O) dus dan zou je de hulp inschakelen van de gewone..] ja maar dan is het wel aan het 

bestuurslid om te kiezen van welke supporters kan ik hierbij vragen om mij te 

ondersteunen” (Respondent v.v. VSC). 

 

7.4  Huidige praktijk burgermoed 

Uit de interviews blijkt op basis van de voorbeelden die genoemd zijn door de geïnterviewde 

respondenten dat tijdens sociaal onveilige situaties doorgaans opgetreden wordt door 

bestuursleden. In één situatie trad het bestuurslid op door de veiligheidscoördinator te 

mobiliseren die de situatie gede-escaleerd heeft. Het ingrijpen in sociaal onveilige situaties op 

het voetbalveld op het moment dat de scheidsrechter het niet meer aankan wordt dan ook 

gezien als een taak van mensen in een officiële functie. 

“In feite moeten we het eigenlijk zien dat de medespelers/trainers, leiders corrigerend 

optreden, dat die ingrijpen” (Respondent v.v. Scherpenzeel). 

De bestuurder van Veldvoetbal U.S.V. Hercules reageert:  

“Ik heb zelf nog nooit meegemaakt,als er iets is dan ben ik er zelf bij en dan doe ik het zelf”.  

Bij één voetbalvereniging (v.v.VRC) is een vechtpartijtje tussen twee jongens uitgelopen tot een 

massale vechtpartij. Uiteindelijk is de situatie door de begeleiders van de teams gesust. Toch zijn 

er eveneens een tweetal respondenten die een voorbeeld noemen waarbij door toeschouwers 

effectief is ingegrepen in een sociaal onveilige situatie op het voetbalveld. Een reactie: 
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“We hebben wel een keer meegemaakt, dat is volgens mij vorig seizoen, begin vorig 

seizoen dat, bijna een vechtpartij zou ontstaan waarbij een speler uit het veld een 

toeschouwer die misschien opmerkingen naar hem maakte uiteindelijk wilde aanvallen 

[nadat hij het veld uitgestuurd werd] dan zijn er gelukkig ouders van Zwaluwen bij die dan 

ingrijpen” (Respondent Zwaluwen Utrecht 1911).  

 

7.5  Stimuleren van burgermoed  

Uit de interviews blijkt dat de respondenten huiverig zijn om burgermoed actief te stimuleren. 

Een eerste element is dat het gedrag van toeschouwers volgens de respondenten onberekenbaar 

is. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor wat er op het voetbalveld gebeurt. Op het 

moment dat je toeschouwers de legitimiteit geeft om in te grijpen wil je er zeker van zijn dat er 

dan ook effectief wordt ingegrepen: “Je moet wel uitkijken als club als je ouders een legitimatie 

geeft om in te grijpen, ik weet niet wat die ouder gaat doen” (Respondent Hoograven). Volgens de 

respondenten zouden toeschouwers zich zomaar kunnen laten leiden door de emotie bij het 

ingrijpen omdat ze zelf betrokken zijn bij het spel. Een reactie: 

“Je hebt zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen, je hebt ook mensen 

die zeggen dat doe ik niet dus dat is heel lastig en mensen die er wel tussen springen 

kennen geen angst die springen er gewoon tussen om er tussen te springen soms en niet 

om de boel te sussen. Vaak gebeuren er dan dingen in een emotie en dan staan ze ook niet 

voor zichzelf in. Je kunt dat heel moeilijk van te voren incalculeren” (Respondent G.V.V.V.). 

Bestuurders zijn bang om de controle kwijt te raken over het gedrag van toeschouwers op het 

moment dat zij burgermoed (en dan wordt dus geduid op fysiek ingrijpen) stimuleren.  

“Ik kan de trainers beïnvloeden, de spelers beïnvloeden, maar niet de ouders die het veld 

opkomen” (Respondent v.v. Hoograven). 

Een tweede element is dat je het volgens de respondenten toeschouwers nooit kunt verplichten. 

Er zijn altijd toeschouwers die niet in durven te grijpen.  

“Er zullen best mensen zijn die zeggen van joh ik ga daar niet tussen springen, want ik ben 

bang dat ik zelf een klap krijg, dus dat is altijd lastig en dat is niet alleen op het 

voetbalveld zo, dat is gewoon in de maatschappij ook” (Respondent G.V.V.V.).  

Het stimuleren van burgermoed is vooral gewenst in de zin van het inter-communicatieve 

aspect: 

“Dat gebeurt maar heel beperkt en het zou fijn zijn als meer mensen er wat van zouden 

zeggen en dat vind ik met name bij jeugdwedstrijden als ik zie hoe sommige ouders en in 

een aantal gevallen ook trainers, leiders zich gedragen dan vind ik het niet vreemd dat 

kinderen later precies hetzelfde worden” (Respondent v.v. Scherpenzeel). 

 

7.6 De toepassing van een oudersteward 

Aan alle geïnterviewde respondenten is gevraagd hoe zij denken over de mogelijke inzet van een 

oudersteward om toeschouwers te mobiliseren om in te grijpen in situaties van sociale 

onveiligheid. De oudersteward zou op deze manier kunnen zorgen voor een meer geordend 

verloop van de actie en geeft toeschouwers fiat om in te grijpen. Een oudersteward heeft een 

korte opleiding gehad en weet hoe hij in moet grijpen. De meerderheid van de geïnterviewde 

respondenten geeft aan dat zij een oudersteward een mooi concept vinden. Drie respondenten 

benadrukken dat het van belang is om de effectiviteit van een oudersteward te vergroten dat 
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deze duidelijk herkenbaar is: “Oudersteward is op zich wel goed idee, als die goed zichtbaar is” 

(Respondent G.V.V.V.). Uit de interviews komt naar voren dat de respondenten een 

oudersteward vooral als middel zien om de sociale controle op en rond het voetbalveld te 

vergroten: “Een steward hoort de-escalerend te werken. Mensen aanspreken op hun gedrag.” Een 

andere respondent stelt in het verlengde hiervan:  

“Het zou misschien aardig zijn, maar wij zijn niet zo’n grote club. Het is veel meer ‘ons’ 

kent ‘ons’. Bij grotere clubs met meerdere velden waardoor het onoverzichtelijk is kan ik 

me zoiets voorstellen of als er een keer wat gebeurd is” (Respondent v.v. Veenendaal). 

Tegenstanders van een oudersteward stellen vooral dat zij geen meerwaarde in een 

oudersteward zien omdat zij vinden dat zij als bestuurder zelf de taak van ordebewaker 

uitoefenen: “Er is altijd een bestuurslid aanwezig op het complex en op basis daarvan kunnen wij 

als bestuurder gewoon optreden als dat nodig is (Respondent Zwaluwen Utrecht 1911)”. 

Daarnaast wordt door tenminste twee respondenten genoemd dat zij liever zien dat de 

toeschouwers elkaar onderling corrigerend aanspreken dan dat één persoon dat doet vanuit een 

bepaalde functie: “De basis ligt bij ouders. Wij kunnen het nu gewoon goed af met de gedragsregels 

en mensen daar op spreken” (Respondent v.v. VRC). Bovendien zijn de respondenten ervan 

overtuigd dat weinig mensen zich aangesproken zullen voelen om deze functie te bekleden: “Ik 

denk niet dat de mensen direct in de rij staan om dat op te pakken, want de mensen zien al heel snel 

de negatieve dingen ervan “ (Respondent v.v. Scherpenzeel). Er is slechts één respondent die stelt 

dat een oudersteward de mogelijkheid zou moeten hebben om daadwerkelijk in te grijpen in een 

situatie van sociale veiligheid op het voetbalveld:  

“Als je zulke mensen (ouderstewards) aanstelt eventueel dat die wel in mogen grijpen, 

maar het probleem wat je natuurlijk heel vaak hebt is mensen staan verspreidt langs het 

veld en als in een bepaalde hoek iets gebeurt en er stappen een paar over het hek heen […] 

dan zien heel snel anderen dat alweer als een bedreiging”(Respondent v.v. Scherpenzeel). 

Door de aanstelling van een oudersteward wordt burgermoed gestimuleerd zonder dat iedereen 

zich gelegitmeerd voelt om op het veld in te grijpen in een situatie van sociale onveiligheid. De 

verwachting is dat het ingrijpen van iemand waarvan duidelijk zichtbaar is dat hij daarvoor is 

bedoeld minder bedreigend overkomt dan het ingrijpen van willekeurige toeschouwers. Dit 

vergroot de kans op een geordendende en effectieve afhandeling van de situatie. Op dit moment 

is het ingrijpen van een oudersteward in situaties van sociale onveiligheid op het voetbalveld 

nog onmogelijk omdat deze functie nog niet erkend wordt door de KNVB en de KNVB 

toeschouwers verbiedt om op het voetbalveld te komen. De respondenten geven dan ook aan dat 

zij de verantwoordelijkheid om toeschouwers te mobiliseren om in te grijpen liever toebedelen 

aan leiders/trainers van het team dan aan een toeschouwer in een specifieke functie. 

 

7.7 Samenvatting 

De politieke wens om meer burgermoed bij sociale onveiligheid wordt niet uitgevoerd, omdat de 

KNVB verenigingen verbiedt om toeschouwers toe te laten op het veld. Het idee om burgermoed 

te stimuleren is afwezig op de voetbalverenigingen maar er wordt wel erkend dat het in de 

praktijk wel degelijk gebeurt en dat het ingrijpen in bepaalde gevallen ook effectief is. Daarnaast 

zijn voetbalverenigingen van mening dat niet iedereen burgermoed zal durven tonen in sociaal 

onveilige situaties op of rond het voetbalveld. De hypothese dat, als uitvoerders het idee hebben 

dat het beleid door de clientèle niet zal worden uitgevoerd in de praktijk niet gekomen wordt tot 

een bevredigende beleidsimplementatie omdat de uitvoerder afwijkt van het beleid, is hiermee 
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bevestigd.Voetbalverenigingen lijken daarnaast zich niet door de overheid of de KNVB 

aangespoord te voelen om burgermoed te stimuleren. Wel zijn ze zich ervan bewust dat zij 

verantwoordelijk zijn voor welke omgangsnormen gelden en zijn ze voorstander van het 

verbeteren van de aanspreekcultuur zoals de KNVB die voorstaat op de clubs.  
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Hoofdstuk 8: Resultaten toeschouwers en burgermoed              
  

8.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de observaties en vragenlijsten geanalyseerd om 

uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de vraag of burgers de mogelijkheid van het 

ingrijpen in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld zien en steunen alsmede waar 

kunnen maken. Hiervoor wordt allereerst ingegaan op de algemene opvatting van de 

respondenten over het uitvoeren van burgermoed. Vervolgens wordt ingegaan op de perceptie 

van het eigen optreden bij sociaal onveilige situaties en komen de barrières die zij ervaren om in 

te grijpen aan het licht. Op basis van de uitkomsten van de scenario’s en feedback van de 

participanten aan de spelsimulatie kan in kaart worden gebracht of en onder welke condities zij 

in (de scenario’s) in staat zijn om effectief in te grijpen. De resultaten van de vragenlijsten zijn te 

vinden in bijlage III.  

 

8.2 Perceptie wenselijkheid en noodzaak burgermoed  

Aan alle respondenten is gevraagd in hoeverre zij het ingrijpen door toeschouwers in situaties 

van sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld gewenst vinden. Uit de vragenlijsten blijkt 

dat het grootste aantal van de respondenten (n=15) vindt dat het ingrijpen van toeschouwers 

verwacht mag worden. Volgens zes respondenten zou het ingrijpen door toeschouwers zelfs 

verplicht moeten worden. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de respondenten de noodzaak 

van burgermoed inziet. Als afsluitende opmerking bij de tweemeting geeft nog een respondent 

aan dat hij het ingrijpen door toeschouwers bij sociale onveiligheid noodzakelijk vindt: “Er moet 

een vorm van verplichting zijn dat ouders ingrijpen tijdens een sociaal onveilige situatie”.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de acceptatie voor agressie op en rond het voetbalveld 

bij de respondenten tamelijk laag is. Op basis van de antwoorden van de respondenten blijkt dat 

60% van de respondenten vindt dat het ingrijpen van toeschouwers bij zowel verbaal als fysiek 

geweld gewenst is. Dit komt overeen met de resultaten van de observatie. In alle scenario’s, ook 

als er alleen sprake was van verbaal geweld, is er ingegrepen door meerdere participanten 

(Tabel 5, p. 65). Negen respondenten geven aan dat er alleen in het geval van fysiek geweld 

ingegrepen moet worden. Een klein aantal vindt dat toeschouwers nooit in mogen grijpen in een 

sociaal onveilige situatie. Een respondent zegt hierover: “Nooit omdat het meer rust geeft en 

sneller opgelost is als niet iedereen ingrijpt”. Op basis van de antwoorden blijkt dat er in totaal 

door vijf respondenten genoemd wordt dat zij vrezen voor escalatie. Overigens is dit voor twee 

respondenten geen reden om te stellen dat toeschouwers nooit in zouden mogen grijpen. Eén 

respondent die aangegeven heeft dat toeschouwers nooit in moet grijpen, geeft tevens aan dat 

zij zelf wel ingrijpt als het slachtoffer vraagt om hulp omdat zij vindt dat dit beroepsmatig bij 

haar hoort. Een kwart van de respondenten vindt dat burgermoed gewenst is of zelfs 

noodzakelijk is op het moment dat het slachtoffer om hulp vraagt: ‘Wanneer het slachtoffer om 

hulp vraagt, kom ik in actie. Die laat je niet alleen staan’. Twee respondenten stellen dat zij in 

actie komen als zij aangespoord worden door een bestuurslid. Een mogelijke verklaring zou 

kunnen zijn dat deze burgers zich belemmerd voelen om in te grijpen, omdat zij het beeld 

hebben dat dit enkel een taak is voor mensen in een officiële functie. Daarnaast blijkt dat voor 

20% van de respondenten geldt dat zij eerder geneigd zijn om in te grijpen in situaties waarin zij 

alleen zijn dan wanneer zij in de aanwezigheid van andere omstanders zijn. Als meerdere 

omstanders de situatie waarnemen en geen actie ondernemen zijn mensen eerder geneigd om 

de verantwoordelijkheid subjectief te verdelen over de andere omstanders. Op het moment dat 
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zij alleen zijn doorbreekt dit de ambiguïteit van de situatie en voelt men zich persoonlijk 

verantwoordelijk om in te grijpen: ‘Wanneer er niemand anders is die in kan grijpen, kom ik in 

actie omdat het alleen maar verder uit de hand loopt’. 

 

Driekwart van de respondenten met een duidelijke mening vindt dat burgermoed op en rond het 

voetbalveld gestimuleerd moet worden. Een klein aantal respondenten geeft hierbij aan dat zij 

vinden dat het als ouder hun morele plicht is om in te grijpen bij ongewenst gedrag: ‘Ja, ouders 

hebben voorbeeldgedrag naar kinderen, onwenselijk gedrag, in breedste zin, moet dus ‘aangepakt’ 

worden’. Op basis van de toelichting van vier respondenten blijkt dat zij zich gestimuleerd 

zouden voelen tot burgermoed door duidelijkheid over wat toegestaan is en wat niet: ‘Ja, 

namelijk als iedereen dat tussen de oren heeft is iedereen ook eigenaar van het probleem. Als er 

afspraken over zijn, is iemand die over de schreef gaat ook makkelijker aanspreekbaar en eventueel 

aan te pakken’. De meeste overige respondenten met een duidelijke mening reageren dat 

burgermoed niet gestimuleerd moet worden, omdat zij dit beschouwen als de 

verantwoordelijkheid van iemand met een officiële functie: ‘Nee dan zouden er gewoon stewards 

moeten lopen’. Andere redenen zijn vrees voor escalatie: ‘Nee, objectiviteit is moeilijk te behouden’ 

en dat er al sprake is van een goede sociale controle op de voetbalvereniging: ‘Nee, dit moet je 

niet verplichten, bij onze vereniging gebeurt het vanzelf. Iedereen kent iedereen en mag elkaar 

erop aanspreken.’  

 

De verantwoordelijkheid om anderen (toeschouwers) te mobiliseren om in een situatie van 

sociale onveiligheid in te grijpen lijkt het meest passend gevonden te worden voor iemand met 

een officiële functie, zoals een scheidsrechter of een voetbalcoach en zelfs een oudersteward. 

Volgens de respondenten is het vooral de taak van de KNVB en het bestuur om burgermoed op 

en rond het voetbalveld te stimuleren. 

 

8.3  Perceptie van eigen optreden bij sociale onveiligheid 

Hoewel het overgrote deel van de respondenten vindt dat het ingrijpen van toeschouwers bij 

agressie op en rond het voetbalveld gewenst is, stellen de meeste respondenten dat zij zelf 

denken terughoudend te zijn bij situaties van sociale onveiligheid. Uit de vragenlijsten komt 

naar voren dat de meeste respondenten wel in willen grijpen, maar vrezen voor de kans op 

letsel. Angst voor letsel is een belemmerende factor die vaak genoemd wordt in combinatie met 

‘niet weten hoe’ in te grijpen. Ongeveer 20% van de respondenten geeft aan onwetendheid als 

een belemmerende factor voor burgermoed te ervaren. Opvallend is dat dit slechts door één 

man en verder alleen door vrouwen is genoemd. Andere belemmeringen die genoemd worden, 

weliswaar veel minder vaak, zijn angst voor juridische consequenties en gebrek aan waardering. 

Ruim eenderde van de respondenten geeft aan dat zij in situaties van sociale onveiligheid zelf in 

zullen grijpen. Opvallend is dat alle vier respondenten die aan judo of een vechtsport hebben 

gedaan aangeven in een sociaal onveilige situatie in te grijpen en dit in de praktijk ook te hebben 

gedaan. Door vijf respondenten wordt benadrukt dat hun ingrijpen afhankelijk is van de situatie: 

‘Ik zou wel helpen als het echt uit de hand loopt, niet als het verbaal is’. Dit bevestigt de 

theoretische aanname dat burgers in ernstige sociaal onveilige situaties bereid zijn om meer 

riscio’s te incasseren. Twee respondenten benadrukken dat het afhankelijk is van wie er in de 

situatie van sociale onveiligheid betrokken zijn of zij ingrijpen: ‘Anders, namelijk afhankelijk wie 

er bij betrokken zijn, bijv. wel als eigen kinderen betrokken zijn’. Een relatie met het slachtoffer 

blijkt in dit geval de drempel om in te grijpen te verlagen. Twee respondenten benadrukken dat 

zij zich gestimuleerd voelen om in te grijpen als er ondersteuning is van anderen. 
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De helft van het aantal respondenten geeft aan dat zij met een opleiding tot oudersteward 

denken eerder te zullen in grijpen in situaties van sociale onveiligheid. Hiervoor worden twee 

verschillende redenen genoemd. Sommige respondenten stellen dat zij denken eerder geneigd te 

zijn om in te grijpen als steward omdat ze zich dan gelegitimeerd voelen om in te grijpen: ‘Ja, 

omdat ik dan een officiële functie heb om dit te doen’. Andere respondenten benadrukken dat ze 

door een opleiding over kennis en competenties beschikken waardoor ze eerder zullen 

ingrijpen: ‘Ja, omdat je kennis hebt en bevoegdheid’. Dit komt overeen met de veronderstelling dat 

onwetendheid een grote barrière vormt. Ongeveer eenderde van de respondenten stelt dat hun 

handelingswijze niet beïnvloed wordt door een opleiding tot oudersteward omdat zij toch al 

zullen ingrijpen: ‘Nee maakt me niet uit of ik een jasje aan heb’.  

 

8.4 Effect van opleiding ten aanzien van burgermoed 

Een bevorderende factor voor burgermoed is het volgen van een korte opleiding, waarbij men 

handelingsperspectieven krijgt aangereikt om op een weloverwogen manier in te kunnen 

grijpen. Deze factor is middels de spelsimulatie nader onderzocht. 

 

Uit de éénmeting blijkt dat meer dan de helft van de respondenten die deelgenomen heeft aan de 

spelsimulatie positiever of veel positiever is gaan denken over het ingrijpen van toeschouwers 

in situaties van sociale onveiligheid in het algemeen. Daarnaast reageren vijf respondenten dat 

zij door de opleiding in de toekomst sneller anderen zullen benaderen om in te grijpen bij een 

situatie van sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld. De respondenten die deze vraag 

ontkennend beantwoorden reageren dat zij het vanzelfsprekend vinden om in te grijpen en 

indien nodig hier anderen bij te betrekken: ‘Nee, omdat ik dit per definitie zou doen’ Eén 

respondent reageert op deze vraag ontkennend met de mededeling dat de praktijk toch 

weerbarstiger is. De enige respondent van de spelsimulatie die tijdens de nulmeting aangaf dat 

het optreden van toeschouwers nooit gewenst is geeft eveneens aan dat hij na de opleiding 

positiever tegenover de hulp van toeschouwers bij situaties van sociale onveiligheid staat dan 

voorafgaand aan de opleiding.  

         Op één na geven alle respondenten aan dat zij de de-escalerende technieken die zij tijdens de 

opleiding hebben geleerd in situaties van sociale onveiligheid gemakkelijk eigen te maken 

vinden. Uit de tweemeting blijkt dat de respondenten deze vaardigheden bruikbaar vinden in 

praktijksituaties. Het vaakst (n=7) wordt het ‘spreek burgers doelgericht aan’ aangegeven als een 

bruikbare tool in situaties van sociale onveiligheid. Eén respondent licht toe dat zij de indruk 

heeft dat rustig aanspreken helpt, omdat mensen dan wel moeten handelen. Daarnaast zijn 

‘vertel wat je van ze verwacht’ (n=1) en ‘het vormen van een sociaal blok’ (n=2) aangegeven als 

bruikbaar in situaties van sociale onveiligheid. Uit de tweemeting blijkt dat de respondenten na 

in de praktijk te zijn geweest allemaal positief denken over burgermoed6. Tweederde van de 

respondenten geeft aan eens te zijn met de stelling dat men door de opleiding meer 

mogelijkheden is gaan zien om in te grijpen in situaties van sociale onveiligheid. Drie 

respondenten zijn het noch eens, noch oneens met deze stelling. Een van deze respondenten 

zegt hierover: ‘Eng geheel, omdat je nooit weet hoe mensen reageren.’ 

                                                             
6 Er is een respondent die aangeeft dat hij even negatief is gebleven in zijn denken over het ingrijpen van toeschouwers door ouders 
in situaties van sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld. Voorafgaand aan de training gaf hij echter aan dat ingrijpen van 
toeschouwers verwacht mag worden en dat hij vindt dat toeschouwers zowel bij verbaal als fysiek geweld in zouden moeten grijpen. 
Verder geeft hij aan zelf ook in te grijpen. De antwoorden geven indicaties dat deze persoon weinig meerwaarde ziet in de opleiding 

maar niet dat hij negatief tegenover burgermoed staat. 
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Tijdens de tweemeting geven twee ouders aan dat zij sinds de spelsimulatie getuige zijn geweest 

van een sociaal onveilige situatie bij dezelfde voetbalwedstrijd. Het betrof een geval van fysiek 

geweld tegen een speler van de eigen voetbalclub waarop verbaal is ingegrepen door 

omstanders (zie: situatiebeschrijving in bijlage III). Beide ouders geven aan steun gehad te 

hebben aan de tips die zij tijdens de opleiding hebben gekregen. Ouder B., die ook leider is, heeft 

handelend opgetreden en heeft direct de geleerde vaardigheden in de praktijk kunnen 

toepassen. Op zijn verzoek hebben meerdere toeschouwers ingegrepen om de situatie te de-

escaleren. Ouder W. is naar voren gelopen om te bekijken hoe de situatie zich ontwikkelde en 

indien nodig te helpen om een sociaal blok te vormen. Uiteindelijk was ze afwachtend omdat er 

zich genoeg mensen met de situatie bemoeide en in de situatie adequaat gehandeld werd door 

ouder B. Ouder W. gaf aan dat zij zonder de training niet goed geweten had of en wat ze had 

moeten doen als vrouw zijnde. Met deze opmerking suggereert zij dat zij voor de training 

terughoudend was vanwege haar geslacht. De training heeft haar naar eigen zeggen meer alert 

gemaakt op het gegeven dat de situatie op het voetbalveld mogelijk kan escaleren en dat zij dan 

in kan grijpen.  

 

Hoewel de vrouwelijke respondenten de enige zijn waaruit op basis van de antwoorden blijkt 

dat zij voorafgaand aan de training niet goed weten hoe en of ze in zouden kunnen grijpen geeft 

de meerderheid, dus ook mannelijke respondenten, tijdens de tweemeting aan zelfverzekerder 

geworden te zijn door de training om in te grijpen en anderen hiertoe te stimuleren bij sociale 

onveiligheid op en rond het voetbalveld. Eén mannelijke respondent licht toe: “Ben meer 

mogelijkheden gaan zien, meer tools en meer zekerheid en mogelijkheden gaan zien.”  

           8.5  Condities voor effectief ingrijpen 

Uit de observaties blijkt dat de participanten in alle simulaties uiteindelijk de situatie zelf 

hebben kunnen oplossen. In de situaties waarin verbaal geweld zich ontwikkelde tot fysiek 

geweld en waarin de agressie veroorzaakt wordt door een enkele agressor zijn de aangereikte 

de-escalerende technieken direct in praktijk gebracht (scenario 2-4). In scenario 1 waar alleen 

sprake is van verbale agressie tussen twee ouders is individueel ingegrepen en is zelf een 

oplossing gevonden. In scenario 5 is geen gebruik gemaakt van de-escalerende technieken. 

Hoewel het conflict eerst bestond uit een handje supporters van de ene en de andere partij 

breidt het conflict zich uit tot alle participanten die mee gaan duwen en trekken. Op 

verschillende plekken onstaan er kleine conflictjes tussen de participanten. Een belangrijke 

aggressor krijgt niet de kans om zelf weg te gaan, maar wordt middels duw- en trekwerk actief 

de kantine uitgewerkt. De participanten laten zich meeslepen in het conflict en gaan hierbij 

verder dan het vormen van een sociaal blok rondom de aggressor. Dit zou versterkt kunnen zijn 

doordat voor dit scenario duidelijk twee partijen gevormd zijn en mensen zich indirect 

behorend voelden tot één van de conflicterende partijen. Naar eigen zeggen heerst er een chaos 

doordat er te veel onruststokers zijn. De participanten zijn ervan overtuigd dat er opgetreden 

moet worden en stellen dat ze probeerde om samen in te grijpen, maar er is niet doelgericht om 

hulp gevraagd. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de mensen elkaar kennen. Een 

participant benadrukt de chaos:  

“Je moet fysiek worden en tegen meer mensen dat leidt tot escalatie”.  

Uit de observaties blijkt dat er in de simulaties waarin sprake is van één onruststoker wel 

iemand is die doelgericht ouders mobiliseert om samen in te grijpen. Er wordt in deze simulaties 
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een goed sociaal blok gevormd waardoor de situatie gede-escaleerd wordt. Dit is overigens in 

scenario 4 waarin de onruststoker een groter publiek betrekt niet meteen het geval. Ook hier 

raken de ouders in eerste instantie zelf betrokken in het conflict. Een ouder licht toe: “Het is 

moeilijk is om je niet mee te laten slepen in het conflict nu het gaat om een strijd tussen twee 

partijen”. 

 
Een opvallende waarneming is dat het de vrouwen zijn die in de simulaties als eersten anderen 

(mannen) aanspoorden om in te grijpen. De mannen zijn de eersten in de simulaties die zich in 

het geval van fysieke agressie ontfermen over de dader en het slachtoffer. Verder komen uit de 

observaties en nabesprekingen van de simulaties aanwijzingen naar voren dat de onderlinge 

band tussen de participanten van invloed lijkt te zijn op de bereidheid en de effectiviteit van het 

ingrijpen van de participanten. Na afloop van het eerste scenario geven meerdere participanten 

aan dat het lastig is om op het moment dat deze situatie zich met leden of ouders van leden van 

v.v. Scherpenzeel voor zou doen in te grijpen. De participanten ervaren dat de drempel om 

elkaar correctief aan te spreken bij bekenden hoger ligt. Een ouder licht toe: “het is lastig als je 

iemand kent er wat van te zeggen, omdat je al een mening over iemand hebt”. Daarnaast lijkt de 

onderlinge verbondenheid tussen de participanten er toe te leiden dat er in spanningsvolle 

situaties minder gecommuniceerd wordt maar een meer daadgerichte handelingswijze wordt 

geadopteerd. Op deze manier verloopt het ingrijpen weinig gecoördineerd en is de actie minder 

effectief. Het gevolg van het feit dat de participanten elkaar kennen is tevens dat er, zoals uit het 

interview met de bestuurder bleek, zich na de training een ‘groepje’ gevormd heeft van mensen 

die weten hoe ze in moeten grijpen en dat dit de drempel om daadwerkelijk in te grijpen lijkt te 

verlagen. De bijeenkomst is door de participanten nog meerdere malen nabesproken, zo blijkt 

ook uit de reactie van een participant. 

 

Tabel 5: Overzicht van scenario’s en uitkomsten 

Scenario  Beknopte weergave van de uitkomst 

1 Verbaal geweld (twee ouders krijgen ruzie 

aan de bar) 

Een eerste ouder grijpt verbaal in en raakt 

betrokken in het conflict. Vervolgens scharen 

twee vrouwen zich achter deze ouder (vgl: 

sociaal blok) en zeggen er iets van. Dan komt 

een vierde ouder naar de bar en die spreekt de 

twee ouders die ruzie maken aan door te 

vragen of ze hun gedrag aan willen passen 

omdat er kinderen in de buurt zijn. De ouders 

aan de bar zijn even afgeleid en het geruzie 

stopt. 

2 Verbaal geweld ontwikkelt zich tot fysiek 

geweld van speler tegen scheidsrechter 

Een ouder die coach is wordt door een aantal 

met name vrouwelijke ouders gemobiliseerd 

om in te grijpen. Deze gaat er naar toe en trekt 

de speler van de scheidsrechter af. Vrouwen 

spreken andere ouders doelgericht aan om 

samen in te grijpen. Door deze ouders wordt 

effectief ingegrepen door een sociaal blok te 

vormen rond zowel de scheidsrechter als de 

speler. 
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3 Situatie van fysiek geweld tussen twee 

personen 

Op het moment dat de fysieke agressie 

zichtbaar is ontfermen zich een aantal mannen 

over de dader en wordt de dader direct 

weggetrokken. 

4 Een lid van de buurtvoetbalvereniging komt 

herrie schoppen in de kantine van V.V. 

Scherpenzeel.  

Een ouder is oudersteward en vraagt andere 

ouders om te helpen ingrijpen. Dit gaat 

gepaard met veel handgebaren. Er wordt een 

sociaal blok gevormd waardoor de 

herrieschopper gescheiden wordt van de rest, 

maar werkt niet meteen de-escalerend omdat 

ouders zich mee laten slepen in het conflict. 

5 Fysiek geweld tussen twee 

supportersgroepen 

Een ouder met een ‘kort lontje’ wordt op 

afstand van de conflictsituatie gehouden door 

de oudste participant. Iedereen mengt zich in 

het conflict en probeert samen in te grijpen 

door te duwen en te trekken. Uiteindelijk 

worden de tegenstanders (vooral de acteur) 

door de participanten de kantine uitgewerkt. 

 

8.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke factoren burgermoed bevorderen of belemmeren 

en onder welke condities burgermoed effectief is. Op basis van de resultaten van de observaties, 

nabesprekingen en vragenlijsten is naar voren gekomen dat de respondenten positief staan 

tegenover burgermoed en vinden dat dit gestimuleerd mag worden. Een zevental respondenten 

vindt zelfs dat burgermoed verplicht zou moeten worden. In de praktijk is de wil om in te 

grijpen er wel, maar zijn de respondenten toch iets terughoudender als het gaat om het ingrijpen 

in situaties van sociale onveiligheid. Er wordt met name gevreesd voor de kans voor letsel op het 

moment dat zij in grijpen en sommige geven aan dat de situatie kan escaleren. De ernst van de 

situatie, een concrete hulpvraag van het slachtoffer en een band met degene die betrokken zijn 

in de situatie hebben (naar eigen zeggen) een bevorderende invloed op de motivatie om in te 

grijpen. Er zijn indicaties dat mensen die een vechtsport hebben gedaan eerder geneigd zijn om 

in te grijpen dan andere toeschouwers. De verantwoordelijkheid voor het mobiliseren van 

toeschouwers om in te grijpen in een situatie van sociale veiligheid wordt primair toebedeeld 

aan mensen met een officiële functie. In lijn hiermee stelt de meerderheid van de respondenten 

dat zij zelf als oudersteward eerder in zouden grijpen dan als toeschouwer. Op basis van de 

simulaties blijkt dat de onderlinge bekendheid er toe kan leiden dat de motivatie om elkaar 

correctief aan te spreken vermindert.  

 

De grootste belemmering die met name door vrouwen wordt ervaren is dat zij niet weten hoe in 

te grijpen. Een training waarin burgers de-escalerende technieken aangeleerd krijgen lijkt een 

positieve invloed te hebben op de mogelijkheden die burgers zien om zelf in te grijpen in 

situaties van sociale onveiligheid. De zelfverzekerdheid onder burgers om in te grijpen lijkt 

hierdoor toe te nemen. Uit de ervaring van twee respondenten met een situatie van sociale 

onveiligheid tijdens een voetbalwedstrijd is gebleken dat zij in deze situatie steun hebben gehad 

aan de technieken die zij aangeleerd hebben gekregen. De vrouwelijke participant geeft aan dat 

de training haar bewust heeft gemaakt van de mogelijkheid dat zij in kan grijpen, dat zij 

mogelijkheden waarneemt om in te grijpen en dat ze tools heeft om effectief in te grijpen indien 
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nodig. Burgermoed is lastiger op het moment dat er meerdere onruststokers zijn en 

toeschouwers zich indirect behorend voelen tot één van de conflicterende partijen. Daarnaast 

zorgt fysieke agressie ervoor dat de situatie als veel intenser wordt ervaren door de 

participanten. Uit de simulaties blijkt dat burgers in actie komen en in staat zijn om in het geval 

van fysiek geweld een effectief sociaal blok te vormen rondom de agressor als er sprake is van 

een gerichte opdracht. Voor effectief ingrijpen is het van belang dat er duidelijk 

gecommuniceerd wordt en dat men elkaar ondersteunt. 
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Hoofdstuk 9: Conclusie 
 

9.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag waarvoor de 

conclusies op de (empirische) deelvragen als leidraad dienen. Aansluitend wordt er 

gereflecteerd op de in het onderzoek gestelde hypothesen. Het uiteindelijke antwoord op de 

hoofdvraag van het onderzoek mondt uit in de geformuleerde aanbeveling. 

 

De aanleiding voor deze verhandeling vormden de twee startconstateringen van dit onderzoek. 

De eerste startconstatering hield in dat er drie jaar na het noodlottige incident met grensrechter 

Richard van Nieuwenhuizen nog steeds geen sprake is van beleid ten aanzien van de inzet van 

burgers in sociaal onveilige situaties in de praktijk van de voetbalverenigingen. De effectiviteit 

van het huidige beleid is minimaal en het thema ‘agressie op en rond het voetbalveld’ is dan ook 

zeer relevant. De tweede startconstatering luidde dat er ondanks de politieke wens van meer 

burgermoed nog niet eerder onderzoek is gedaan naar wat de burger er nu zelf van vindt om 

zijn toebedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid waar te maken en of de burger in staat 

is om dit op een adequate manier te doen. Het doel van het onderzoek was om in 

overeenstemming met deze twee startconstateringen vanuit zowel het perspectief van de 

beleidsuitvoerende actoren als de burger een antwoord te vinden op de vraag of burgermoed 

een bijdrage levert aan de veiligheid op en rond het voetbalveld. 

 

De hoofdvraag luidde:  

Kan burgermoed een oplossing bieden bij sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld en zo ja, 

op welke manier kan burgermoed het beste worden gestimuleerd? 

 

Hiervoor zijn de volgende deelvragen ontwikkeld: 

 

Deel 1 ‘Beleidsimplementatie’ 
1. Hoe heeft het beleid van de Rijksoverheid zich ontwikkeld in de richting van 

burgermoed?  

2. Welke bevorderende en/of belemmerende factoren zijn in de literatuur te vinden voor 

de (non-)implementatie van voorgenomen beleid?            

3. Welke belemmerende en/of bevorderende factoren worden door de KNVB en 

voetbalverenigingen ervaren voor de implementatie van burgermoed? 

 

Deel 2 ‘Burgermoed’ 

4. Op welke manier is burgermoed omschreven in de literatuur?  

5. Welke belemmerende en/of bevorderende factoren voor burgermoed zijn te vinden in 

de literatuur?                           

6. Welke factoren zijn van invloed op de motivatie van burgers om burgermoed te tonen?    

7. Onder welke condities zijn burgers blijkens empirisch onderzoek in staat om effectief in 

te grijpen?   
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9.2  Beantwoording deelvragen deel 1 

 

9.2.1  Toenemende rol voor burger in Rijksoverheidsbeleid 

Tot halvewege de jaren ’80 van de vorige eeuw werd veiligheid gezien als de exclusieve taak van 

de Rijksoverheid en haar diensten. Maatschappelijk onbehagen ten gevolge van een enorme 

stijging van de veelvoorkomende criminaliteit en een tekortschietende rechtshandhaving brengt 

de positie van de Rijksoverheid als beschermer van de persoonlijke en collectieve belangen (van 

de bevolking) in diskrediet. Het kabinet Lubbers I besluit op basis van het advies van de 

commissie Kleine Criminaliteit (Roethof) om de criminele politiek meer te richten op de gehele 

samenleving door het tevens een normbevestigende functie te geven. Daarnaast neemt het 

kabinet de aanbeveling over dat het maatschappelijk middenveld bij moet dragen aan het 

waarborgen van de eigen veiligheid door preventieve maatregelen te treffen. Burgers krijgen de  

taak toebedeeld om zich te conformeren aan de gewenste groepsnormen en anderen die hiervan 

afwijken op aan te spreken. Via het werk van de commissie Denkers komt er halverwege de 

jaren ’90 in het beleid meer aandacht voor de sociale zelfredzaamheid van burgers. Burgers 

worden gewezen op hun maatschappelijke plicht om zich in te zetten voor de veiligheid van 

anderen door het ondernemen van buurtinitiatieven. De rol van burgers beperkt zich niet enkel 

tot de criminaliteitsbestrijding maar strekt zich tot de gehele veiligheidszorg. In de jaren ’90 

wordt de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid meer gedecentraliseerd naar de 

lokale overheid. Burgers worden binnen het veiligheidsdomein voor het eerst als partners van 

de overheid gezien. In reactie op de toegenomen onveiligheid rond de eeuwwisseling stelt het 

kabinet dat er harder opgetreden moet worden en dat het accent van preventie weer meer op 

repressief optreden moet komen te liggen om normvervaging tegen te gaan. De 

responsabilisering van de burger leidt door deze lik-op-stuk focus van de overheid tot het 

beroep op burgers om veerkracht te tonen in situaties van sociale onveiligheid en geen 

afwachtende houding aan te nemen. Dit kan omschreven worden als burgermoed. 

 

9.2.2  Bepalende factoren voor effectieve beleidsimplementatie 

In de literatuur bestaan twee verschillende perspectieven op beleidsimplementatie. Het eerste 

perspectief focust zich op de beleidsmakers die van bovenaf het beleid opleggen om de gewenste 

verandering in de praktijk te bewerkstelligen. De beleidsimplementatie is bevredigend op het 

moment dat het beleid conform de bedoelingen van de beleidsbepalers uitgevoerd wordt. Om de 

kans op conformiteit te vergroten is het van belang dat het beleid gebaseerd is op een valide 

(adequate) causale beleidstheorie en dat de gestelde beleidsdoelen helder en niet te ambitieus 

zijn. Daarnaast is het van belang dat er zo weinig mogelijk uitvoerende partijen betrokken zijn 

bij de beleidsimplementatie en dat deze loyaal en deskundig zijn en weten hoe ze het beleid 

moeten uitvoeren. Door de school van de bottom-up benadering wordt dit als onmogelijk 

beschouwd. Er zijn altijd meerdere uitvoerende partijen betrokken bij de implementatie van 

beleid en deze partijen zijn geen machines maar actoren met eigen ambities, belangen en 

tradities. Het werk van uitvoerende actoren kenmerkt zich door direct contact met de doelgroep 

van het beleid. Uitvoerende actoren ontwikkelen strategieën om op een goede manier hun 

verantwoordelijkheden waar te maken. Er moet voor een effectieve beleidsimplementatie 

gekeken worden naar het gedrag van de doelgroep en de handelingen van de beleidsuitvoerende 

actoren. De beleidsuitvoerende actoren bepalen het beleid. Het actoren-factoren model stelt het 

gedrag van de uitvoerende actoren centraal. Het model stelt dat het resultaat van het 

beleidsimplementatieproces afhankelijk is van of de uitvoerende actoren het beleid ‘willen’ 

uitvoeren en of dat zij het beleid uit ‘kunnen’ voeren. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
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de beleidsvrijheid van de uitvoerende actoren die onvermijdelijk en noodzakelijk is. Het model 

stelt dat de uiteindelijke uitkomst van de beleidsimplementatie afhankelijk is van of de actoren 

het beleid ‘moeten’ uitvoeren. Bovendien vindt beleidsimplementatie niet in een labatorium 

plaats en moet rekening gehouden worden met de invloed vanuit de omgeving. 

 

9.2.3 Factoren van invloed op motivatie van uitvoerende actoren  

In het empirische gedeelte van dit onderzoek stond het huidige beleid op het gebied van sociale 

veiligheid en de opvatting ten aanzien van burgermoed van de twee betreffende uitvoerende 

actoren centraal: (1) KNVB en (2) voetbalverenigingen. Uit het onderzoek blijkt dat de 

uitvoerende actoren het stimuleren van burgermoed als iets ingewikkelds beschouwen. Zowel 

de KNVB als de voetbalverenigingen spannen zich in om ervoor te zorgen dat de norm van non-

involvement onder leden en toeschouwers opgeheven wordt. Te vaak nog wordt volgens de 

actoren gedrag waarbij men elkaar verbaal of fysiek onwenselijk bejegend gedoogd. Op deze 

manier vervagen de normen van gewenst gedrag, waardoor er een klimaat onstaat waarin 

vanzelfsprekend meer ruimte is voor het onstaan van extremere escalaties. De KNVB streeft 

beleidsmatig naar een verandering van cultuur waarin meer sprake is van corrigerend gedrag 

tussen burgers onderling. De voetbalverenigingen uit dit onderzoek hebben, op één na, allemaal 

gedragsregels gepubliceerd om ervoor te zorgen dat het duidelijk is welk gedrag gewenst is en 

er een basis is gevormd om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Om het plezier in de 

voetbalsport voor een ieder te behouden willen de uitvoerende actoren graag dat toeschouwers 

zich gesteund voelen om een positieve invloed te hebben op het gedrag van elkaar. Sommige 

bestuurders stellen zelfs dat burgers (ouders en toeschouwers) daartoe een plicht hebben. 

 

Toch zijn de uitvoerende actoren huiverig om middels regelgeving, zoals de invoering van een 

incidentenprocotol, daadwerkelijk burgermoed van burgers te verwachten in situaties van 

sociale onveiligheid op het voetbalveld. Een eerste belemmerende factor voor de implementatie 

van een interventie ten aanzien van burgermoed voor de KNVB blijkt de huidige taakopvatting 

van de voetbalbond te zijn. De KNVB is van mening dat het enkel tot haar verantwoordelijkheid 

behoort om op een inspirerende, ongedwongen manier duidelijk te maken welke sociale normen 

zouden moeten gelden bij de amateurvoetbalverenigingen. Bovendien heeft de KNVB het beeld 

dat burgers niet in staat zijn om doelgericht en effectief in te grijpen in situaties van sociale 

onveiligheid.  

 

Voetbalverenigingen staan negatief tegenover een dergelijk protocol, omdat zij daarmee denken 

een vrijbrief te geven aan burgers om in te grijpen en de waarschijnlijkheid groot achten dat 

burgers ingrijpen in situaties waarin dit niet nodig of wenselijk is. Bestuurders stellen dat het 

niet van alle burgers gevraagd kan worden om burgermoed te tonen, omdat er altijd angstige 

mensen zijn die terugdeinzen voor ingrijpen vanwege de eventuele risico’s die met het ingrijpen 

gepaard kunnen gaan. Daarnaast bestaat ook bij voetbalverenigingen het beeld dat het ingrijpen 

van burgers in veel gevallen niet effectief is, omdat burgers niet rationeel handelen. Bestuurders 

zijn bang dat ze hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet waar kunnen maken op het 

moment dat zij burgermoed stimuleren. Bovendien stellen de bestuurders dat het in de breedte 

stimuleren van burgermoed in strijd is met het verbod van de KNVB om toeschouwers toe te 

laten op het voetbalveld. De meerderheid van de voetbalverenigingen in het onderzoek wenst 

wel dat als de situatie dermate ernstig of omvangrijk is dat er hulp nodig is van meerdere 

personen, burgers al dan niet op verzoek van de bestuurder zelf ingrijpen om de situatie te de-

escaleren. 
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De huidige opvatting van zowel de KNVB als de voetbalverenigingen is dat de 

verantwoordelijkheid om in te grijpen in situaties van sociale onveiligheid (fysieke agressie) 

primair behoort te liggen bij trainers en spelers en niet bij toeschouwers. Voetbalverenigingen 

staan dan ook vooral positief tegenover de inzet van een oudersteward als ordebewaker, ter 

versterking van de sociale controle, maar niet om in te grijpen op het voetbalveld. In de praktijk 

treft de KNVB zelfs maatregelen waarbij enkel uitgegaan wordt van de negatieve invloed van 

toeschouwers. Om de sociale veiligheid te vergroten worden ouders op 20 meter afstand van het 

spel gezet. 

 

9.3 Beantwoording empirische deelvragen deel 2 

 

9.3.1 Factoren van invloed op de motivatie van burgers 

In hoofdstuk 4 zijn de factoren die blijkens de literatuur een belemmerende of bevorderende 

invloed hebben op de bereidheid van burgers om als getuige van een bedreigende situatie hulp 

te bieden aan het slachtoffer in kaart gebracht. Deze factoren zijn als onderzoekkader gebruikt 

om de mogelijkheid van burgermoed te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de burgers 

overwegend positief staan tegenover burgermoed. Het beschikken over kennis en vaardigheden 

om in te grijpen is vaak de reden dat burgers ingrijpen in een noodsituatie blijkt uit de literatuur. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat burgers die in het verleden door het beoefenen van judo 

of een vechtsport competenties hebben ontwikkeld om in te grijpen daadwerkelijk ingegrepen 

hebben in een sociaal onveilige situatie. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de meerderheid 

van de burgers denkt in de functie van een oudersteward eerder geneigd te zijn om in te grijpen 

dan als gewone toeschouwer. Een aantal burgers wijst hierbij op de korte opleiding die een 

oudersteward heeft gehad waardoor hij over kennis beschikt om op een adequate manier in te 

kunnen grijpen. Verder blijkt uit de observaties dat burgers die zich fysiek opgewassen voelen, 

met name mannen, ingrijpen een situatie van sociale onveiligheid. Uit het literatuuronderzoek 

kwam de verwachting naar voren dat de onderlinge band met de dader of het slachtoffer ertoe 

leidt dat burgers meer bereid zijn om in te grijpen in een situatie van sociale onveiligheid. Deze 

theoretische aanname is in dit onderzoek niet bevestigd. Uit de observaties blijkt dat burgers het 

moeilijk vinden om in een sociale context (zoals in de kantine) zich persoonlijk verantwoordelijk 

te voelen om een ander aan te spreken op zijn gedrag als er sprake is van onderlinge 

bekendheid. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat slechts voor twee respondenten geldt dat het 

ingrijpen in een sociaal onveilige situatie afhangt van of zij een relatie hebben met het 

slachtoffer. De overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat het ingrijpen van 

toeschouwers zowel bij verbaal als fysiek geweld mag worden verwacht. Uit het onderzoek blijkt 

dat een klein deel van de burgers die ingrijpen in sociaal onveilige situaties een inschatting 

maakt van de situatie. Deze burgers geven al dan niet impliciet aan dat zij enkel in actie komen 

als er sprake is van een zekere mate van ernst. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen 

dat de hulpvraag van het slachtoffer een belangrijke drijfveer is voor burgers om in te grijpen. 

De roep om hulp van het slachtoffer maakt dat de situatie makkelijker is te interpreteren en 

stimuleert dat burgers zich sneller persoonlijk verantwoordelijk voelen om in actie te komen. 

Uit de observaties is tevens gebleken dat de passiviteit van burgers wordt doorbroken op het 

moment dat zij doelgericht aangesproken worden door andere omstanders om samen in te 

grijpen. Een klein aantal geeft aan in te grijpen omdat zij dit als morele plicht van een ouder 

beschouwen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste respondenten wel de wil hebben om in te 

grijpen maar in de praktijk terughoudend zijn. De meeste respondenten blijken uit angst voor 

letsel terughoudend te zijn bij situaties van sociale onveiligheid. Een andere, overwegend door 
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vrouwen, vaak genoemde belemmering voor burgermoed is dat zij niet weten hoe in te grijpen. 

Angst voor juridische consequenties, vrees voor escalatie en gebrek aan waardering blijken voor 

een klein deel van de ondervraagde burgers de bereidheid tot burgermoed te belemmeren. Uit 

het onderzoek is in overeenstemming met de literatuur het omstanderseffect naar voren 

gekomen. De aanwezigheid van meerdere toeschouwers heeft een negatieve invloed op de 

bereidheid van sommige burgers om in te grijpen. 

 

9.3.2 Condities voor effectief ingrijpen in sociaal onveilige situaties 

Uit het onderzoek is gebleken dat burgers zich sterker voelen om in te grijpen in situaties van 

sociale veiligheid wanneer ze dit met ondersteuning van anderen doen. Burgers blijken met 

name de vaardigheid ‘spreek burgers doelgericht aan’ bruikbaar te vinden in situaties van 

sociale onveiligheid. In de simulaties blijken (mannelijke) burgers toch met name in actie te 

komen op het moment dat zij hiertoe doelgericht aangesproken worden door (vrouwelijke) 

burgers. Er zijn indicaties dat het geslacht van invloed is op de snelheid waarmee waargenomen 

wordt dat het ingrijpen van burgers in een situatie van sociale onveiligheid gewenst is. Vrouwen 

blijken met name diegenen te zijn die mobiliseren en het eerst optreden bij verbale agressie en 

mannen zijn degenen die daadwerkelijk optreden in het geval van fysieke agressie. In het geval 

van fysiek geweld blijken burgers in staat om de situatie effectief af te handelen door het vormen 

van een sociaal blok tussen de verstoorder en de aangevallen persoon. Hiervoor is het nodig dat 

burgers doelgericht aangesproken worden. Uit de observaties blijkt dat de participanten het 

lastiger vonden om zich niet te laten leiden door emoties op het moment dat er sprake is van 

twee conflicterende partijen en zij zich indirect behorend gaan voelen tot één van die partijen. In 

dit onderzoek was dit het geval in de meer spanningsvolle situaties (grootschalige opstootjes). 

In deze situaties gingen de participanten een stapje verder dan het vormen van een sociaal blok. 

In plaats van de agressor de ruimte te geven om zelf weg te gaan werd de agressor via duw-en 

trekwerk actief de ruimte uitgewerkt. In spanningsvolle situaties werd een meer daadgerichte 

handelingswijze geadopteerd en weinig gecommuniceerd. Dit leek versterkt door de onderlinge 

bekendheid van de participanten. In deze situaties was het optreden van de participanten 

weinig effectief. Voor het mobiliseren van burgers in situaties van sociale onveiligheid is het van 

belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. Uit het onderzoek blijkt dat het oefenen met de-

escalerende technieken er toe leidt dat burgers zich in het vervolg gelegitimeerd voelen om in te 

grijpen in praktijksituaties. Daarnaast zijn de participanten zich bewust dat ze anderen 

succesvol kunnen mobiliseren door hen doelgericht aan te spreken. 

                     

9.4 Antwoord op de hoofdvraag 

Het geheel overziend kan gesteld worden dat burgermoed een oplossing kan bieden voor sociale 

onveiligheid op en rond het voetbalveld. Uit het onderzoek blijkt dat burgers wel degelijk in 

staat zijn om effectief in te grijpen in sociaal onveilige situaties. Hiervoor is het nodig dat zij op 

een weloverwogen manier handelen en zich niet laten meeslepen door emoties. Burgers zien de 

noodzaak van burgermoed in en de wil om in te grijpen is er in de meeste gevallen ook. Deze 

bereidheid lijkt te worden vergroot op het moment dat burgers zich gesteund voelen om in te 

grijpen en zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om op een effectieve 

manier in te grijpen. Uit het onderzoek lijkt naar voren te komen dat burgermoed volgens de 

burgers het beste bottom-up gestimuleerd kan worden.  

 

Het is echter een irreële wens om van de uitvoerende te verwachten dat zij burgermoed middels 

regelgeving, zoals de invoering en handhaving van een incidentenprotocol, zullen proberen te 
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verplichten bij hun leden. Bij de organisaties bestaat immers het beeld dat niet alle burgers 

burgermoed durven te tonen en dat het ingrijpen in veel gevallen een averechts effect zal 

hebben. De uitvoerende organisaties wijken op dit moment dan ook om deze redenen af van het 

beleid. Ze zijn normatief van mening dat het de verantwoordelijkheid van mensen in een 

officiële functie moet zijn om in te grijpen in een sociaal onveilige situatie. Voetbalverenigingen 

kunnen burgermoed tevens niet stimuleren omdat de KNVB hen verbiedt om burgers op het 

veld toe te laten. Het is om de drempel voor burgermoed te verlagen van belang dat het 

paradigma van de angstige en irrationele handelende burger en de professional die zorg draagt 

voor de veiligheid bij de KNVB en de voetbalverenigingen wordt doorbroken.  

 

Op het moment dat de KNVB en de voetbalverenigingen zich bewust zijn van de mogelijkheid en 

effectiviteit van het ingrijpen van burgers en inzien dat zij burgermoed op een vrijblijvende 

basis kunnen stimuleren middels het aanbieden van een korte opleiding kan burgermoed 

daadwerkelijk een oplossing bieden voor sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld. Het 

oefenen met de-escalerende technieken in een opleiding zal bij de deelnemers leiden tot een 

grotere bewustwording, zij voelen zich zelfverzekerd en percipiëren meer mogelijkheden om 

zelf in te grijpen en hebben de tools om dit daadwerkelijk te doen. Daarnaast is de verwachting 

dat er door de opleiding een groepje burgers ontstaat die zich verantwoordelijk voelt en in staat 

is om op een effectieve manier in te grijpen om de onveiligheid te beheersen. Dit is in het belang 

van de uitvoerende actoren die de sociale controle op en rond de voetbalvelden willen 

versterken en vinden dat de norm van non-involvement moet worden doorbroken om het aantal 

incidenten op en rond het voetbalveld tegen te gaan. 

 

9.5 Reflectie op hypothesen 

Op basis van de theorie zijn voor het eerste onderzoeksgedeelte behorend bij de 

implementatievraag twee hypothesen opgesteld. De eerste hypothese luidde dat: ‘Als de 

institutionele actor denkt dat het voorgenomen beleid door de clientèle niet zal worden uitgevoerd 

zal de uitvoerder afwijken van het beleid’. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden 

dat deze hypothese is bevestigd. Noch de KNVB als de voetbalverenigingen voelen zich door 

gebrek aan draagvlak, vanwege het beeld dat zij hebben van de burger, genoodzaakt om een 

interventie ten aanzien van burgermoed vorm te geven. De nuancering op de hypothese die op 

basis van dit onderzoek gemaakt moet worden is dus dat op het moment dat de uitvoerders het 

idee hebben dat het beleid niet effectief zal worden uitgevoerd er ook geen draagvlak is om het 

beleid uit te voeren. 

 

De tweede hypothese luidde: ‘Als er geen draagvlak is of als de uitvoerder gebrekkige kennis heeft 

van het voorgenomen beleid en er wordt geen druk uitgeoefend in de zin dat er grenzen gesteld 

wordt aan de handelingsruimte van de uitvoerder om af te wijken van het beleid dan zal de 

uitvoerder eigen maatregelen treffen om het doel te bereiken’. Om de sociale veiligheid te 

vergroten experimenteert de KNVB met eigen maatregelen, zoals de invoering van de Fair Play 

competitie aan het begin van dit voetbalseizoen (2015-2016) bij de F-pupillen. Op basis van het 

gesprek met een medewerker van de KNVB is naar voren gekomen dat de KNVB geen druk 

ervaart om de politieke wens om meer burgermoed op en rond het voetbalveld middels beleid 

ten uitvoer te brengen. Dit was anders bij het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De 

KNVB heeft na het incident met de grensrechter Richard van Nieuwenhuizen in een korte tijd 

een heel aantal maatregelen ingevoerd, omdat het naar eigen zeggen onder politieke druk stond 

om maatregelen te treffen om de onveiligheid te beheersen. 
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 9.6 Aanbeveling 

 Burgermoed dient door het bestuur en de KNVB (bottom-up) gestimuleerd te worden 

middels een korte opleiding waarbij toeschouwers leren hoe zij op een adequate manier 

burgermoed kunnen tonen. 
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Hoofdstuk 10: Discussie 
 

10.1 Theoretische reflectie               

Op basis van het onderzoek zijn inzichten naar voren gekomen over welke factoren bepalend 

zijn voor de (non-)implementatie van burgermoed door de KNVB en de voetbalverenigingen. De 

theorie van Coolsma (2008), waarin wordt gesteld dat de conformiteit van de beleidsprestaties 

afhankelijk is van de kenmerken van de uitvoerders (organisaties) zelf en beïnvloed wordt door 

de interactie met de omgeving bleek bruikbaar. Beide hypothesen zijn bevestigd. Ten eerste kan 

dus gesteld worden dat een organisatie het idee moet hebben dat het beleid door de leden op 

een adequate manier wordt uitgevoerd wil deze het (voorgenomen) beleid effectief ten uitvoer 

brengen. Ten tweede kan gesteld worden dat er toezicht moet worden uitgeoefend op de 

organisatie wil deze bij onvoldoende motivatie voor het beleid geen eigen maatregelen treffen 

om hetzelfde doel te bereiken. Dit duidt mogelijk op een uitbreiding van het actoren-factoren 

model van Coolsma. Het actoren-factoren model van Coolsma geeft een compleet beeld van de 

verschillende actoren en factoren die van invloed zijn op het beleidsproces maar biedt 

uiteindelijk, net als top-down modellen, enkel een verwachting over of de beleidsconformiteit 

volledig zal zijn of niet. Het gaat niet in op de strategieën van de beleidsuitvoerders om alsnog 

een bepaald doel te bereiken. De Rijksoverheid bleek zich daarnaast ook niet duidelijk te 

profileren als beleidsbepaler. Het gedrag van de KNVB zou met voortschrijdend inzicht goed 

benaderd kunnen worden met de theorie van Agyris & Shön. Deze auteurs stellen dat er twee 

typen van ‘leren’ zijn: ‘single- loop’ en ‘double-loop’ leren. Om de sociale veiligheid te vergroten 

heeft de KNVB in de afgelopen jaren een heel aantal nieuwe maatregelen geïnitieerd. Deze 

maatregelen zijn vooral gericht om mensen in een officiële functie bijv. via trainingen aan te 

leren hoe scheidsrechters/trainers zich weerbaarder kunnen maken tegen agressie. Op basis 

van het onderzoek is naar voren gekomen dat burgers wel degelijk in staat zijn om een bijdrage 

te leveren in sociaal onveilige situaties op het voetbalveld. De onveiligheid zou nog beter 

beheersd kunnen worden op het moment dat de KNVB burgers betrekt in de aanpak van sociale 

onveiligheid. Er is dan sprake van productief leren, er worden veranderingen aangebracht in de 

huidige presentatienormen. Double-loop leren leidt hiermee tot effectievere verbeteringen dan 

single-loop leren, waarbij de heersende prestatienormen niet ter discussie worden gesteld en 

niet worden aangepast (Pröpper, 1998, p. 302-303).  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat burgers in staat zijn om effectief in te grijpen op basis van de 

vaardigheden zoals die tijdens deze spelsimulatie zijn aangereikt. De handelingsperspectieven 

die zijn gebruikt waren gebaseerd op de wetenschappelijke bevindingen zoals die beschreven 

zijn in hoofdstuk 4. De bruikbaarheid van de vaardigheid ‘doelgericht aanspreken’ bevestigt dat 

de norm van non-involvement van invloed is op de geneigdheid van de burger om in te grijpen. 

Op het moment dat mensen aangesproken worden zijn ze minder huiverig om zich met de 

situatie van een ander te bemoeien. Bovendien blijkt een doelgerichte hulpvraag een belangrijke 

trigger om de ambiguiteit van de situatie te doorbreken wat er voor zorgt dat het 

interventieproces volledig doorlopen wordt. Burgers voelen zich persoonlijk verantwoordelijk 

om in te grijpen en zijn sneller bereid om eventuele risico’s te accepteren, als ze hier al bij 

stilstaan. De onderzoeksbevindingen onderstrepen de theorie van Terpstra (2011).  

 

Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de factor onderlinge bekendheid van 

invloed blijkt te zijn op de manier waarop er ingegrepen wordt. Er is een meer daadgerichte 

handelingswijze geadopteerd. Dit komt overseen met de bevindingen van Beke et al. (2001) dat 
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bekenden omstanders op basis van andere strategieën ingrijpen dan onbekende omstanders. De 

factor sociale binding zou middels vervolgonderzoek verder onderzocht kunnen worden. 

 

10.2 Methodologische reflectie 

Er was sprake van een kwalitatief onderzoek. Op deze manier is empirische data verkregen 

vanuit het perspectief van de onderzochten zelf. Voor de beantwoording van de hoofdvraag was 

het belangrijk om een beeld te krijgen van de verschillende visies ten aanzien van burgermoed. 

Een sterkte is dan ook dat de visie op burgermoed vanuit verschillende perspectieven, namelijk 

die van de uitvoerende organisaties en de burger zelf is benaderd. Hierdoor konden er meerdere 

conclusies worden getrokken, waardoor er een compleet beeld is ontstaan ten aanzien van de 

potentie van burgermoed als oplossing voor sociale onveiligheid. Om de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen is een member check uitgevoerd. Dit 

betekent dat de uitwerkingen van de interviewgesprekken voor controle zijn toegestuurd aan de 

geïnterviewde respondenten. Op deze manier kon eventuele subjectiviteit van de onderzoeker 

tegengewerkt worden. De spelsimulatie bleek een goede strategie om burgers burgermoed aan 

te leren. De kwaliteit van de observaties had (mits ik voortschrijdend inzicht had gehad) 

vergroot kunnen worden middels een opname. Uiteindelijk bleek een opname niet nodig, omdat 

ik vooral elementen wilde meten die gemakkelijk waarneembaar waren zoals het gebruik van de 

gepresenteerde vaardigheiden en de uiteindelijke uitkomst van het scenario. Tijdens het 

observeren had ik een kort lijstje met punten op basis waarvan ik duidelijke aantekeningen heb 

gemaakt. De feedback van de participanten tijdens het nabespreken van de simulaties zorgde 

voor compensatie van de validiteit. De grootte van de steekproef was in eerste instantie erg 

klein en daarom zijn er aanvullende vragenlijsten afgenomen met ouders van voetballende jeugd 

en toeschouwers bij verschillende voetbalverenigingen. Het is aan te bevelen om een dataset te 

gebruiken van tenminste 80-100 respondenten om significante verbanden tussen bepaalde 

variabelen te kunnen vaststellen. Toch zijn op basis van deze steekproef wel indicaties voor de 

uitkomsten van dergelijk vervolgonderzoek naar voren gekomen. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek zou dan ook zijn om met een grotere steekproef op basis waarvan 

generalisatie mogelijk is onderzoek te doen naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Op 

deze manier kan worden bepaald in hoeverre de emancipatie van de vrouw daadwerkelijk van 

invloed is op de bereidheid tot burgermoed en de manier waarop burgers ingrijpen in sociaal 

onveilige situaties. De invloed van de urbanisatiegraad op de bereidheid van bestuurders om 

burgermoed te implementeren bleek niet naar voren te komen. Het onderscheid tussen 

voetbalverenigingen in een landelijke en stedelijke omgeving is daarom losgelaten bij de 

presentatie en analyse van de data. 
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Bijlage I: Interviewhandreiking KNVB 
 

Introductie 

 

Het beleid van de KNVB 

1. Wat is er bij u bekend over de effectiviteit van het actieplan ‘Tegen geweld, voor 

sportiviteit’ met betrekking tot de sociale veiligheid bij voetbalverenigingen?  

2. In hoeverre vindt u dat de KNVB verantwoordelijk is om excessen bij 

voetbalverenigingen terug te dringen? 

3. Weet u hoeveel verenigingen werken met een incidentenprotocol, zoals geadviseerd in 

de handleiding respect en sportiviteit? (Vervolgvraag: En gedragsregels?) 

4. Zou het verplicht stellen van ouderbijeenkomsten (over o.a. gedragsregels) bij 

voetbalverenigingen volgens u van meerwaarde zijn?  

5. Welke adviezen geeft de KNVB aan de verschillende doelgroepen  

(trainers/coaches/leiders, spelers en toeschouwers) om juist te handelen tijdens een 

sociaal onveilige situatie op of rond voetbalveld?  

 

De rol van toeschouwers  

6. Zijn er voorbeelden bij u bekend van sociaal onveilige situaties waarbij gewone 

toeschouwers effectief opgetreden hebben?  

7. Wat is in het algemeen uw opvatting over eventueel ingrijpen van gewone toeschouwers 

bij verbaal of fysiek geweld op het amateurvoetbalveld? 

8. Hoe zou de KNVB een rol kunnen spelen om het ingrijpen van toeschouwers tijdens 

sociaal onveilige situaties bij voetbalverenigingen te bevorderen? 

9. Welke factoren bevorderen of belemmeren de KNVB om het optreden van gewone 

toeschouwers tijdens sociaal onveilige situaties op het voetbalveld te stimuleren? 

 

Afsluiting 
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Bijlage II: Interviewhandreiking voetbalverenigingen 
 

Algemene introductie 

 Doel van het interview toelichten 

 Verzoek om opname van het gesprek 

 Anonimiteit  

 

Het preventieve beleid van voetbalvereniging X 

1. Hoe proberen jullie als voetbalvereniging X de sociale veiligheid op en rond het voetbalveld 

te vergroten? Mogelijkheden voor vervolgvragen: 

 Wie neemt het initiatief, wie zijn er bij betrokken?  

 Richten deze maatregelen zich op speciale groepen (trainers, leiders, coaches, jeugd, 

risicogroepen, ouders)?  

 Wat is het effect?  

 Adviezen? 

 

Ervaring en afhandeling van sociaal onveilige situaties 

2. Wat zijn uw ervaringen met excessen? Mogelijkheden voor vervolgvragen: 

 Situaties waarin door toeschouwers (ouders en betrokkenen) is ingegrepen? 

3. Welke stappen worden doorlopen op het moment dat er zich een exces op het voetbalveld 

voordoet? Mogelijkheden voor vervolgvragen:                                 

 Welke actor is hierin leidend en welke actoren worden hier bij betrokken?  

 Ad hoc afhandeling/ beleid, afspraken over ; incidenten-/ veiligheidsprotocol?  

 

Burgermoed 

4. Wat is in het algemeen uw opvatting over eventueel ingrijpen van gewone toeschouwers bij 

verbaal of fysiek geweld op het voetbalveld of in de kantine? 

5. Hoe zou voetbalvereniging X beleidsmatig een rol kunnen spelen om het ingrijpen van 

toeschouwers tijdens sociaal onveilige situaties bij voetbalverenigingen te bevorderen?  

6. Welke factoren bevorderen of belemmeren voetbalvereniging X om het optreden van 

gewone toeschouwers tijdens sociaal onveilige situaties op het voetbalveld te stimuleren?  

7. Hoe staat u tegenover de invoering van een oudersteward? Mogelijkheid voor vervolgvraag: 

 Meerwaarde voor uw voetbalvereniging? 

 

Afsluiting 

 Dank voor het gesprek, Exemplaar van scriptie? 
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Bijlage III: Resultaten vragenlijsten  
 

 Respondenten  

Groep 1 

Respondenten 

Groep 2 

Totaal 

N= 

Ervaring 

 9 32 41 

-Persoonlijk 

-Persoonlijk en Indirect 

-Indirect 

-Niet 
 

Handelswijze o.b.v. ervaring  

3 

0 

1 

5 

3 

1 

8 

20 

6 

1 

9 

25 

-Treed op 

-Mijd de situatie 

-Bekijk de situatie en neem afstand 

-Afwachtend 

-Anders 
 

Perceptie over eigen optreden 

1 

0 

0 

1 

2* 

7 

1 

4 

0 

0 

8 

1 

4 

1 

2 

-Ik wil wel ingrijpen, weet niet hoe 

-Ik wil wel ingrijpen, vrees voor letsel 

-Ik wil wel ingrijpen, terughoudend 

vanwege juridische consequenties 

-Ik wil aangestuurd worden 

-Grijp niet in, gebrek aan waardering 

-Ik houd me erbuiten 

-Anders : ik grijp in 

-Geen mening 
 

Eerder ingrijpen als oudersteward 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

2 

1 

7 

8 

2 

 

3 

1 

3 

11 

4 

7 

8 

3 

 

3 

1 

3 

13 

5 

-Ja 

-Nee 

-Weet ik niet 
 

Algemene opvatting 

5 

2 

2 

17 

11 

4 

22 

13 

6 

-Een ieder moet zich erbuiten houden 

-Hulpvraag van slachtoffer nodig 

-Ik wil wel, maar zie bezwaren 

-Ingrijpen mag verwacht worden 

-Ingrijpen moet verplicht worden 

-Hulpvraag van bestuurslid nodig 

-Ingrijpen bij afwezigheid van 

anderen 

- Anders (ingrijpen afh. van situatie) 

-Geen mening 
 

Interventie gewenst 

0 

1 

0 

5 

1 

n.v.t. 

n.v.t 

 

0 

1 

3 

9 

3 

10 

5 

2 

7 

 

1 

0 

3 

10 

3 

15 

6 

2 

7 

 

1 

0 

-Fysiek en verbaal geweld 

-Fysiek geweld 

-Verbaal geweld 

-Nooit 
 

6 

2 

0 

1 

19 

7 

2 

4 

25 

9 

2 

5 
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Stimuleren van burgermoed 

-Ja 

-Nee 

-Geen mening 
 

Beroep doen op toeschouwers 

5 

1 

3 

14 

5 

13 

19 

6 

16 

-Slachtoffer 

-Ouder aan de zijlijn 

-Voetbalcoach 

-Scheidsrechter 

-Oudersteward 

-Anders 

-Geen mening 
 

Burgermoed promoten 

3 

- 

3 

4 

3 

0 

1 

4 

8 

17 

17 

17 

4 

4 

7 

8 

20 

21 

20 

4 

5 

 

-Rijksoverheid 

-KNVB 

-Bestuur 

-Alleen tijdens incident 

-Niemand 

12 

14 

10 

5 

0 

2 

4 

7 

0 

0 

14 

20 

17 

5 

0 
*Bekijk de situatie en treed op indien nodig. 

 

Resultaten één- en tweemeting 

 

 Respondenten 

                    N= 

Kijk op hulp van toeschouwers 

9 

-Veel positiever 

-Positiever 

-Neutraal 

-Negatiever 

-Veel negatiever 
 

Zelfverzekerder geworden voor burgermoed 

3 

2 

4 

0 

0 

-Helemaal mee eens 

-Mee eens 

-Neutraal 

-Oneens 

-Helemaal oneens 

-Geen mening 

 

In toekomst burgers sneller benaderen 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

-Ja 

-Nee 

-Weet ik niet 
 

Aanleren van de vaardigheden 

5 

3 

1 

-Heel makkelijk 

-Makkelijk 

-Neutraal 

-Moeilijk 

-Heel moeilijk 

1 

7 

1 

0 

0 
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Bruikbaarheid vaardigheden  

-Spreek burgers doelgericht aan 

-Vertel wat je van ze verwacht 

-Het vormen van een sociaal blok 

-Geen 

 

Anders denken over burgermoed 

7 

1 

2 

1 

-Veel positiever 

-Enigszins positiever 

-Enigszins negatiever 

-Veel negatiever 

-Even positief gebleven 

-Even negatief gebleven 

-Geen mening 

 

Meer mogelijkheden percipïeren  

3 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

-Helemaal mee eens 

-Mee eens 

-Neutraal 

-Oneens 

-Helemaal mee oneens 

-Geen mening 

 

Zelfverzekerder geworden voor burgermoed 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

 

 

-Helemaal mee eens 

-Mee eens 

-Neutraal 

-Oneens 

-Helemaal mee oneens 

-Geen mening 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

 

 

 
Situatiebeschrijving burgermoed tijdens sociaal onveilige situatie 

Een jeugdspeler (c-elftal) van v.v. Scherpenzeel kreeg tijdens een thuiswedstrijd een vuistslag van zijn 

tegenstander na een kleine overtreding. Hierop werd direct escalerend gereageerd door de trainer en 

leiders van beide partijen (een van de respondenten: B) en enkele toeschouwers. Beide ploegen zijn 

gescheiden door ze middels een verbale opdracht naar de eigen dug-outs terug te sturen. De 

scheidsrechter heeft de wedstrijd voor 5 minuten stil gelegd. De andere respondente, W. heeft de leider 

van de tegenpartij aangesproken en kreeg daarbij het idee dat hij het normaal vond, omdat hij als enige 

reactie gaf dat de jongen zelf natrapte. Er is geen gebruik gemaakt van het meldpunt 'wanordelijkheden' 

van de KNVB. De voetbalverenigingen hebben besloten om het niet via de formele weg af te handelen. 

Volgens leider B. zijn de sancties van de KNVB in dit specifieke geval te streng. De jongen is geschorst voor 

meerdere wedstrijden, in ieder geval ook voor de uitwedstrijd G.V.V.V.- Scherpenzeel C1. Respondente W. 

gaf aan er niet aangedacht te hebben dat het melden een mogelijkheid was. Ook heeft ze niet naar de 

gedragsregels verwezen.  
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Bijlage IV: Vragenlijsten 
 

Vragenlijst nulmeting en éénmeting7 

 

Algemeen 

1. Wat is uw leeftijd?  _____________  jaar 

 

2. Wat is uw geslacht?   

O Man  

O Vrouw 

 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

O Basisonderwijs 

O Voortgezet onderwijs 

O Middelbaar onderwijs  

O Hoger beroepsonderwijs 

O Universiteit  

 

4. Wat is uw beroep? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Hoe lang bent u (bij benadering) al betrokken bij v.v. Scherpenzeel? 

……………………………….Jaar 

 

 

6. Op welke manier zet u zich nu in voor v.v. Scherpenzeel? (U kunt denken aan: bardienst, 

schoonmaken, scheidsrechter, leider, trainer, activiteiten, rijden bij een uitwedstrijd). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Hoe vaak bent u aanwezig bij een voetbalwedstrijd van uw zoon of dochter? 

O Wekelijks 

O Heel regelmatig 

O Meestal 

O Soms 

O Alleen als ik moet rijden bij een uitwedstrijd 

 

                                                             
7 Deze vragenlijsten zijn tevens gebruikt voor een andere rapportage van de auteur voor Crisislab. 
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Eigen ervaring 

De volgende vragen gaan over situaties van sociale onveiligheid. Onder sociale onveiligheid 

wordt een bedreiging vanuit andere personen verstaan, waarbij sprake is van verbaal en/of 

fysiek geweld. 

1. Heeft u ervaring met sociaal onveilige situaties op of rond het voetbalveld? 

O Ja, persoonlijk, namelijk 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………............. 

O Ja, indirect, 

namelijk…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

O Ja, zowel persoonlijk als indirect 

O Nee (Ga door naar vraag 5) 

 

2. Kunt u aangeven hoe vaak u dergelijke situaties heeft meegemaakt in de afgelopen 2 

jaar? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Hoe handelt uzelf in een situatie van sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld? 

O Ik treed op 

O Ik mijd de situatie (door weg te gaan)  

O Ik bekijk de situatie en neem fysiek afstand 

O Ik ben afwachtend 

O Dat weet ik niet 

O Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Hoe denkt u doorgaans over ingrijpen tijdens een situatie van sociale onveiligheid? 

O Ik wil wel ingrijpen maar weet niet hoe  

O Ik wil wel ingrijpen maar ben terughoudend omdat ik vrees voor de kans op 

letsel 

O Ik wil wel ingrijpen maar ben terughoudend vanwege de juridische 

consequenties 

O Ik wil wel ingrijpen maar wens direct aangesproken of aangestuurd te worden 

O Ik houd me erbuiten  

O Anders, namelijk………………………………………………………………………………….…………… 

O Geen mening 
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5. Stel u krijgt een opleiding tot oudersteward8 , bent u dan eerder geneigd om in te grijpen 

tijdens een situatie van sociale onveiligheid op het voetbalveld dan als gewone 

toeschouwer? 

O Ja,omdat…………………………………………………………………………………………………………… 

O Nee, omdat……………………………………………………………………………………………………….. 

O Weet ik niet, omdat…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Wat is in het algemeen uw opvatting over eventueel ingrijpen van toeschouwers? 

O Eenieder moet zich erbuiten houden  

O Wanneer het slachtoffer om hulp vraagt, kom ik in actie, 

omdat……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

O Ik wil ingrijpen maar ik zie bezwaren, namelijk, 

zoals………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Ik vind dat het van een toeschouwer (ouder) verwacht mag worden 

O Ik vind dat een toeschouwer verplicht moet worden om in te grijpen in situaties 

van sociale onveiligheid 

O Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………… 

O Geen mening 

 

7. In welke situatie is volgens u het optreden van toeschouwers gewenst? 

O Bij zowel fysiek als verbaal geweld 

O Alleen in geval van fysiek geweld 

O Alleen in geval van verbaal geweld 

O Nooit, omdat…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Ziet u iets in het bevorderen of stimuleren van ingrijpen door toeschouwers om de 

sociale veiligheid op of rond het voetbalveld te vergroten? 

O Ja,namelijk………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

O Nee,namelijk……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                             
8  Een steward is iemand die een korte opleiding heeft gehad om tijdens en rond voetbalwedstrijden 
beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Een steward is te herkennen aan zijn jas. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

O Geen mening 

 

9. Wie zou volgens u in een sociaal onveilige situatie op of rond het voetbalveld een beroep 

moeten doen op toeschouwers, zodat zij gestimuleerd worden om in te grijpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Het slachtoffer (speler, ouder of scheidsrechter) 

O Een ouder langs de zijlijn 

O De voetbalcoach langs de zijlijn 

O De scheidsrechter 

O Een oudersteward 

O Anders, namelijk……………………………………………………………………. 

O Geen mening 

 

10. Wie zou in het algemeen burgermoed in sociaal onveilige situaties op of rond het 

voetbalveld moeten promoten?(meerdere antwoorden mogelijk) 

O De Rijksoverheid moet een maatschappij-brede campagne organiseren, door 

bijvoorbeeld tv- en radio commercials over het thema burgermoed. 

O De KNVB moet een landelijke campagne beginnen op alle voetbalverenigingen 

via promotieborden, te denken valt aan de actie “Zonder Respect Geen Voetbal’. 

O Het bestuur door een oproep op de website of in het blad van de plaatselijke 

voetbalvereniging te plaatsen of het organiseren van een bijeenkomst. 

O Alleen tijdens het incident, degenen die betrokken zijn bij de voetbalwedstrijd 

moeten elkaar oproepen tot ingrijpen. 

O Niemand 

O Anders, namelijk………………………………………………………………………. 

O Geen mening  
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DEEL II VRAGEN NA AFRONDING VAN DE TRAINING  

 Individueel invullen  

 5 á 10 minuten 

1. Hoe staat u, in vergelijking met uw mening voorafgaand aan de training, op dit moment 

tegenover de hulp van toeschouwers bij situaties van onveiligheid? 

O Veel positiever 

O Positiever   

O Neutraal 

O Negatiever 

O Veel negatiever 

 

2. Bent u anders gaan denken over de bijdrage die u zou kunnen leveren in het 

bewerkstelligen van een sociaal veilige omgeving op het voetbalveld?  

O Ja 

O Nee 

O Geen mening 

 

3. Denkt u dat u door het volgen van deze training in de toekomst sneller andere 

toeschouwers zult benaderen om in te grijpen?  

O Ja, omdat………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Nee, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Geen mening 

 

4. Het volgen van deze training heeft mij zelfverzekerder gemaakt om in te grijpen tijdens 

situaties van sociale onveiligheid op het voetbalveld. 

O Helemaal mee eens 

O Mee eens 

O Neutraal 

O Mee oneens  

O Helemaal mee oneens 
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5. Wat vindt u van de trainbaarheid van de gepresenteerde vaardigheden om omstanders 

(toeschouwers) te laten ingrijpen in situaties van sociale onveiligheid? 

O Heel makkelijk trainbaar 

O Makkelijk trainbaar 

O Neutraal 

O Moeilijk trainbaar 

O Heel moeilijk trainbaar 

O Geen mening 

 

6. Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties over het thema burgermoed, waarbij 

wordt gedoeld op het ingrijpen van toeschouwers in een sociaal onveilige situatie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

O Geen mening 

 

 Vragenlijst praktijkervaring 

1. Bent u in de afgelopen drie maanden geconfronteerd met een situatie van sociale 

onveiligheid op of rond het voetbalveld?  

O Ja, namelijk als slachtoffer 

O Ja, namelijk als getuige 

O Nee (ga naar vraag 8) 

 

2. Van wat voor soort geweld was er in deze situatie sprake? 

O Verbaal geweld 

O Fysiek geweld 

O Zowel verbaal als fysiek geweld 

 

3. In deze situatie hebben één of meerdere toeschouwers ingegrepen. 

O Ja, uit eigen initiatief 

O Ja, op mijn verzoek 

O Ja, op verzoek van een ander, namelijk van….. 

O Nee 
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4. Hoe hebben één of meerdere toeschouwer(s) ingegrepen? 

O Verbaal 

O Fysiek 

O Zowel verbaal als fysiek 

 

5. Hoe handelde u zelf in deze situatie van sociale onveiligheid? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

O Ik trad zelf op, namelijk….. 

O Ik zorgde ervoor dat andere toeschouwers ook in actie kwamen 

O Ik vermeed de situatie (door weg te gaan)  

O Ik was afwachtend 

O Ik sloot aan bij het handelen/initiatief van een andere toeschouwer 

O Ik schakelde de staf/bestuurslid/politie in, namelijk….. 

O Dat weet ik niet meer 

O Anders, namelijk….. 

 

6. In deze situatie heb ik de tips die tijdens de training ‘Burgermoed als oplossing voor 

sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld’ zijn aangereikt kunnen gebruiken. 

O Ja 

O Nee (ga naar vraag 8) 

 

7. Welke tips die in de training aan de orde zijn gekomen waren voor u bruikbaar in deze 

situatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Spreek toeschouwers doelgericht aan 

O Vertel wat je van ze verwacht 

O Het vormen van een sociaal blok 

O Anders, namelijk….. 

 

8. Welke tips die in de training aan de orde zijn gekomen vindt u bruikbaar in situaties 

waarin hulp nodig is? (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Spreek toeschouwers doelgericht aan 

O Maak de ernst van de situatie duidelijk 

O Vertel wat je van ze verwacht 

O Het vormen van een sociaal blok 

O Anders, namelijk….. 

O Geen van bovenstaande tips, omdat….. 
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9. Stelling: De training heeft mijn denken over het ingrijpen door ouders in situaties van 

sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld veranderd. 

O Ja, ik ben veel positiever 

O Ja, ik ben enigszins positiever 

O Ja, ik ben enigszins negatiever  

O Ja, ik ben veel negatiever 

O Nee, ik ben even positief gebleven 

O Nee, ik ben even negatief gebleven 

O Geen mening 

 

10. Ik ben meer mogelijkheden gaan zien om zelf in te grijpen in situaties van sociale 

onveiligheid  

O Helemaal eens  

O Eens 

O Neutraal  

O Oneens 

O Helemaal oneens 

O Geen mening 

 

11. Het volgen van deze training heeft mij zelfverzekerder gemaakt om tijdens een situatie 

van sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld naast mijzelf, ook andere 

toeschouwers te betrekken om in te grijpen.  

O Helemaal eens  

O Eens  

O Neutraal  

O Oneens  

O Helemaal oneens  

O Geen mening 
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Vragenlijst behorend bij ‘Burgermoed als bijdrage voor sociale veiligheid?” 

(afgenomen bij de 32 aanvullende respondenten) 

 

Algemene vragen 

1. Wat is uw leeftijd?  _____________  jaar 

 

2. Wat is uw geslacht?   

O Man  

O Vrouw 

 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

O Basisonderwijs 

O Voortgezet onderwijs 

O Middelbaar onderwijs  

O Hoger beroepsonderwijs 

O Universiteit  

 

4. Wat is uw beroep? ( BHV?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Beoefent u een zelfverdedigings-/vechtsport? 

O Ja, namelijk……………………………………………….  

O Ja, in het verleden namelijk……………………….. 

O Nee 

 

6. Op welke manier zet u zich nu in voor de voetbalvereniging? (U kunt denken aan: 

bardienst, schoonmaken, scheidsrechter, leider, trainer, activiteiten, rijden bij een 

uitwedstrijd). 

 

…………………………………….  

 

7. Hoe vaak bent u aanwezig bij een voetbalwedstrijd van uw zoon of dochter? 

O Wekelijks 

O Heel regelmatig 

O Meestal 

O Soms 

O Alleen als ik moet rijden bij een uitwedstrijd 
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8. Stelling: ik voel mij verbonden met de andere toeschouwers langs het veld. 

O  Helemaal mee eens 

O Mee eens 

O Neutraal 

O Oneens 

O Helemaal oneens 

 

De volgende vragen gaan over situaties van sociale onveiligheid. Onder sociale 

onveiligheid wordt een bedreiging vanuit andere personen verstaan, waarbij sprake is 

van verbaal en/of fysiek geweld. 

 

11. Heeft u ervaring met sociaal onveilige situaties op of rond het voetbalveld? 

O Ja, persoonlijk, namelijk 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Ja, indirect, namelijk 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Ja, zowel persoonlijk als indirect 

O Nee (Ga door naar vraag 5) 

 

12. Kunt u aangeven hoe vaak u dergelijke situaties heeft meegemaakt in de afgelopen 2 

jaar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Hoe handelt uzelf in een situatie van sociale onveiligheid op of rond het voetbalveld? 

O Ik treed op 

O Ik mijd de situatie (door weg te gaan)  

O Ik bekijk de situatie en neem fysiek afstand 

O Ik ben afwachtend (laat anderen optreden) 

O Dat weet ik niet 

O Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Stelling: Ik heb een positieve houding tegenover mijzelf omtrent het ingrijpen in sociaal 

onveilige situaties. 

O Helemaal mee eens 

O Mee eens 

O Neutraal 
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O Oneens 

O Helemaal oneens 

 

15. Hoe denkt u doorgaans over ingrijpen tijdens een situatie van sociale onveiligheid? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Ik wil wel ingrijpen maar weet niet hoe  

O Ik wil wel ingrijpen maar ben terughoudend omdat ik vrees voor de kans op 

letsel 

O Ik wil wel ingrijpen maar ben terughoudend vanwege de juridische 

consequenties 

O Ik wil wel ingrijpen maar wens direct aangesproken of aangestuurd te worden 

door het slachtoffer  

O Ik houd me erbuiten  

O Ik grijp niet in omdat ik vind dat dit niet wordt gewaardeerd 

O Anders, namelijk………………………………………………………………………………….…………… 

O Geen mening 

 

16. Stel u krijgt een opleiding tot oudersteward9 , bent u dan eerder geneigd om in te grijpen 

tijdens een situatie van sociale onveiligheid op het voetbalveld dan als gewone 

toeschouwer? 

O Ja,omdat…………………………………………………………………………………………………………… 

O Nee, omdat……………………………………………………………………………………………………….. 

O Weet ik niet, omdat…………………………………………………………………………………………… 

 

17. Wat is in het algemeen uw opvatting over eventueel ingrijpen van toeschouwers? 

O Eenieder moet zich erbuiten houden  

O Wanneer het slachtoffer om hulp vraagt, kom ik in actie, 

omdat…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

O Ik wil ingrijpen maar ik zie bezwaren, namelijk, zoals………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

O Ik vind dat het van een toeschouwer (ouder) verwacht mag worden 

O Ik vind dat een toeschouwer verplicht moet worden om in te grijpen in situaties 

van sociale onveiligheid 

                                                             
9  Een steward is iemand die een korte opleiding heeft gehad om tijdens en rond voetbalwedstrijden 
beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Een steward is te herkennen aan zijn jas. 
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O Wanneer bestuurslid om hulp vraagt, kom ik in actie, omdat…………………………… 

O Wanneer er niemand anders die in kan grijpen, kom ik in actie 

omdat…………………………………………………………………………………………………………………. 

O Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………… 

O Geen mening 

 

18. In welke situatie is volgens u het optreden van toeschouwers gewenst? 

O Bij zowel fysiek als verbaal geweld 

O Alleen in geval van fysiek geweld 

O Alleen in geval van verbaal geweld 

O Nooit, omdat…………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Ziet u iets in het bevorderen of stimuleren van ingrijpen door toeschouwers om de 

sociale veiligheid op of rond het voetbalveld te vergroten? 

O Ja,namelijk………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….  

O Nee,namelijk……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Geen mening 

 

20. Wie zou volgens u in een sociaal onveilige situatie op of rond het voetbalveld een beroep 

moeten doen op toeschouwers, zodat zij gestimuleerd worden om in te grijpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Het slachtoffer (speler, ouder of scheidsrechter) 

O Een ouder langs de zijlijn 

O De voetbalcoach langs de zijlijn 

O De scheidsrechter 

O Een oudersteward 

O Anders, namelijk……………………………………………………………………. 

O Geen mening 

 

21. Wie zou in het algemeen burgermoed in sociaal onveilige situaties op of rond het 

voetbalveld moeten promoten? (meerdere antwoorden mogelijk) 
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O De Rijksoverheid moet een maatschappij-brede campagne organiseren, door 

bijvoorbeeld tv- en radio commercials over het thema burgermoed. 

O De KNVB moet een landelijke campagne beginnen op alle voetbalverenigingen 

via promotieborden, te denken valt aan de actie “Zonder Respect Geen Voetbal’. 

O Het bestuur door een oproep op de website of in het blad van de plaatselijke 

voetbalvereniging te plaatsen of het organiseren van een bijeenkomst. 

O Alleen tijdens het incident, degenen die betrokken zijn bij de voetbalwedstrijd 

moeten elkaar oproepen tot ingrijpen. 

O Niemand 

O Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………. 

O Geen mening  
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Bijlage V: Draaiboek voor acteurs  
 

1. De scenario’s  

 

We willen drie typen scenario’s oefenen: verbaal geweld, ‘duw-en-trek-werk’ tussen twee 

personen en fysiek geweld tussen groepen. Het laatste type kort en experimenteel op het veld. 

Meer precies: 

 

1) Een ouder die langs de lijn verbaal agressief wordt en waarbij andere toeschouwers 
(ouders) langs de lijn deze agressie weer moeten de-escaleren. Het gaat hierbij om het inter-
communicatieve aspect (verbaal). 

 

In deze situatie gaat het om de toepassing van de tips omtrent het tijdig herkennen van de 

spanningsopbouw van agressief gedrag en hoe je als toeschouwer in de verschillende fasen deze 

agressie kunt de-escaleren door de persoon aan te spreken. 

 

De acteurs spelen de verbaal steeds agressiever wordende ouders langs de lijn van het veld. In 

situatie 1 verbaal geweld tegen scheidsrechter, in situatie 2 tegen andere ouder. 

 

2) Een uit de hand lopende ruzie naast of op het voetbalveld waarbij andere 

toeschouwer/opgeleide ‘oudersteward’/ scheidsrechter een beroep doet op omstanders om in 

te grijpen.  

 

De acteurs spelen ruziënde spelers (situatie 1) ruziënde ouders (situatie 2) of agressieve speler 

en belaagde scheidsrechter (situatie 3) 

 

3) Duw en trekwerk tussen twee groepjes spelers. Het gaat om het de-escaleren van 
groepsgedrag geregisseerd door een ‘oudersteward’ of de scheidsrechter. 

 

We hebben de beschikking over een groepje jeugdspelers (16-17 jaar) die trainen. De acteurs 

zijn de regisserende oudersteward’ of de scheidsrechter die de aanwezige pilot-ouders in 

moeten zetten.  

 

N.B. Dit is een werkelijk pilotscenario dat we als laatste omzichtig moeten beoefenen want uit de 

ervaring van ME-trainingen weten we dat dit uit de hand kan lopen. 

 

2. Handelingsmogelijkheden ouders / oudersteward 

 

We willen de volgende zaken bijbrengen: 

- alertheid op escalatie 

- de-escalatie als dat nog kan, dus zo snel mogelijk in situatie van verbaal geweld 

- blokkerend ingrijpen als er sprake is van fysiek geweld  

 

Alertheid op escalatie: 

Hoe eerder er alert gereageerd wordt op  
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de signalen van beginnende agressie- en spanningsopbouw, des te groter de kans is op het 

voorkomen van een exces op het voetbalveld.  

 

De-escalatie als dat nog kan 

Het de-escaleren van agressie is niet gemakkelijk.  

 

Wij volgen min of meer het protocol voor veiligheidscoaches in de zorg. Aan hen wordt geleerd 

hoe ze dit het beste kunnen doen. In het de-escalatieproces onderscheiden we ook weer 

verschillende stappen onderscheiden namelijk: 1) Kalmeren, 2) gewenst gedrag aangeven, 3) 

consequenties aangeven en 4) anderen betrekken/alarm slaan.  

 

In de eerste fase (bij beginnende onrust) probeer je iemand te kalmeren door ruimte te geven 

aan zijn emoties, vragen en feiten: ‘Ha, waarom ben je zo boos?’ Probeer begrip te tonen en 

eventueel informatie te geven.  

 

Nadat jij naar hem hebt geluisterd vraag je in de tweede fase of hij nu naar jou wil luisteren en 

geef je aan hoe hij zich zou moeten gedragen: ‘Laten we onze kinderen een goed voorbeeld 

geven’. 

 

Als de persoon toch doorgaat met het vertonen van verbaal agressief gedrag is het belangrijk om 

heel duidelijk de consequenties aan te geven: ‘als je zo doorgaat moet ik de clubleiding 

waarschuwen en dan moet je het sportveld verlaten’.  

 

/De laatste fase is het erbij betrekken van anderen: gericht, specifiek en beargumenteerd. Zie de 

tips bij fysiek geweld. 

Een aantal tips hierbij (uit de praktijkfolder van Gezond & Zeker): 

-Geef ruimte, ga niet te dicht op iemand staan 

-Spreek op krachtige toon, vanuit de onderbuik, niet met stemverheffing 

-Spreek in rustig tempo, spreek niet te snel 

-Spreek begrijpelijk, in korte zinnen 

-Ga niet frontaal, maar bijvoorbeeld schuin voor iemand staan 

-Laat je armen naast je lichaam hangen, plaats je handen niet op je heupen 

 

Het belangrijkste is om rustig te blijven en vanuit jezelf te praten ‘ Ik denk dat we onze kinderen 

zo van slag maken. Op deze manier kom je assertief in plaats van agressief op iemand over. 

 

Blokkerend ingrijpen bij fysiek geweld 

 

Op basis van de literatuur weten we dat bij fysiek geweld een effectieve handelingswijze is om  

- gericht andere aanwezigen te vragen te helpen: ‘wilt u/jij me helpen om deze kemphanen uit 

elkaar te houden’ 

- specifiek aan te geven wat je verwacht ‘niet zelf gaan duwen of slaan maar we gaan er tussen 

staan’ 

- beargumenteerd ‘we moeten zelf de situatie niet verder aanjagen’ 
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Bij agressieve eenlingen en voldoende hulp kan iemand fysiek worden vastgehouden om hem te 

blokkeren / kalmeren. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


