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De afgelopen jaren is er zowel wetenschappelijke als maatschappelijke aandacht gekomen 

over het thema (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis. Voor het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is dit thema de manier om het 

maatschappelijke debat over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en de 

overheid opnieuw te agenderen (Helsloot & van 't Padje, 2010). Hierbij ligt met name de 

focus op het verminderen van de overheidsverantwoordelijkheid en het verhogen van de 

burgerverantwoordelijkheid.  

Hoewel er steeds meer nadruk ligt op (zelf)redzaamheid van burgers en het bewezen is dat zij 

een meerwaarde vormen in de acute fase van een crisis, zijn burgers anno 2015 nog vaak een 

vergeten aspect tijdens een dergelijke crisis (Belgische nationale crisiscentrum, 2013). Dit 

komt voornamelijk door overheidsingrijpen ten tijde van een crisis en doordat de overheid 

zich op steeds meer terreinen bevindt en haar verantwoordelijkheid neemt (Helsloot, Martens 

& Scholtens, 2010).  

Door zowel de bewustwording van de bewezen effectiviteit van (zelf)redzaamheid als de 

maatschappelijke discussie in Nederland, wil Veiligheidsregio Twente inspelen op deze 

ontwikkeling. Hierdoor is de doelstelling van dit onderzoek om concreet te krijgen welke 

voorwaarden gesteld behoeven te worden aan Veiligheidsregio Twente, vanuit het juridische, 

ethische en het praktische aspect, om vervolgens een beroep te mogen doen op de 

(zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis.  

Om dit te realiseren is kennis nodig van de Nederlandse wet- en regelgeving en diverse 

theorieën. Daarnaast is inzicht noodzakelijk in het beleid van Veiligheidsregio Twente en de 

betrokken kolommen. Op basis daarvan kan de volgende probleemstelling worden 

beantwoord:  

Welke voorwaarden, ten aanzien van de drie aspecten (juridisch, ethisch en praktisch) moeten 

worden gesteld aan het bevorderen en benutten van de (zelf)redzame burger in de acute fase 

van een crisis en wat betekent dit voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio Twente? 

Samenvatting   
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Middels onderzoek is naar voren gekomen aan welke voorwaarden Veiligheidsregio Twente 

behoort te voldoen, voordat het een beroep mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in 

de acute fase van de crisis.  

Daaropvolgend is geanalyseerd waarom Veiligheidsregio Twente aan de voorwaarden dient te 

voldoen. Hieruit is gebleken dat Veiligheidsregio Twente de verantwoordelijkheid draagt, als 

hét kenniscentrum van Twente, om minimaal aan de negen geadviseerde voorwaarden te 

voldoen. Hierbij wordt urgentie geboden bij de voorwaarden 2, 3 en 5.  

Voorwaarde 2 luidt: (zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze 

aansprakelijk zijn als een beroep op ze wordt gedaan. Dit houdt in dat vooraf aan de oproep 

heldere richtlijnen zijn gemaakt over wie wanneer en waarvoor aansprakelijk is als 

Veiligheidsregio Twente een beroep doet op (zelf)redzame burgers. Hierbij is het 

noodzakelijk dat dit transparant gecommuniceerd wordt aan zowel (zelf)redzame burgers als 

aan professionele hulpverleners.  

Daarnaast gaan zowel voorwaarde 3 als voorwaarde 5 over het verstrekken van informatie, te 

weten voorwaarde 3: zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken 

om een inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. En 

voorwaarde 5: (zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om 

effectief hulp te kunnen verlenen.  

Vervolgens door het voldoen aan de drie voorwaarden worden burgers in staat gesteld om 

autonoom en op een rationele wijze bepaalde keuzemogelijkheden af te wegen. Dit betekent 

dat de (zelf)redzame burger te allen tijde vrijwillig en zelfstandig af kan wegen om wel of niet 

hulp te verlenen c.q. gehoor te geven aan de oproep van Veiligheidsregio Twente.  

Al met al, heeft deze master thesis concreet gemaakt dat Veiligheidsregio Twente een beroep 

mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis, indien het 

meegaat in de geadviseerde negen voorwaarden die nodig worden geacht om aan te voldoen. 

Op deze manier wordt de (zelf)redzaamheid van burgers effectief bevorderd en benut in de 

acute fase van een crisis.  
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- Acute fase van een crisis: is de acute fase net na ‘de klap’, het escaleren van de crisis  

waarin in kort tijdsbestek zeer veel geregeld moet worden en er vaak sprake is van een al 

dan niet enigszins beheerste chaos (Lamers, 2006). 

 

- Betrouwbaarheid: de nauwkeurigheid en consistentie van metingen. Een  

meetinstrument is betrouwbaar als het bij dezelfde omstandigheden steeds dezelfde uitslag 

geeft (herhaalbaarheid) (van Thiel, 2010). 

 

- Crisis: is een situatie waarin een vitaal belang wordt bedreigd en waarin de normale 

middelen ontoereikend zijn om tegen deze bedreiging op te treden. Er is echter sprake van 

een buitengewone omstandigheid als een vitaal belang wordt bedreigd en de  

normale bevoegdheden ontoereikend zijn om die dreiging aan te pakken (Ministerie van 

Economische Zaken, 2008). 

 

- Noaberschap mentaliteit: is een cultureel fenomeen dat in Twente voorkomt en is een  

vorm van sociaal kapitaal. Bovendien bevordert het de sociale steun (Vos, 2010).  

 

- Validiteit: verwijst naar zowel de generaliseerbaarheid van onderzoeksbevindingen  

naar andere onderzoekseenheden, tijdstippen of plaatsen als naar de geldigheid van  

onderzoeksbevindingen (van Thiel, 2010). 

 

- Verantwoordelijkheid: de vastgestelde mate van verplichting en aansprakelijkheid  

jegens een ander (Encyclo, 2015).  

 

- Verzorgingsstaat: de overheid heeft een (mede)verantwoordelijkheid bij het 

voorkomen van ongevallen en slachtoffers kunnen op solidariteit van de maatschappij 

rekenen (Helsloot, Pieterman & Hanekamp, 2010). 

 

- (Zelf)redzaamheid: dit betreft alle handelingen van burgers om crisissituaties te  

 voorkomen en om zichzelf en/of anderen tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en  

de gevolgen te beperken (Helsloot & van 't Padje, 2010). 

Begrippenlijst  
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“Mensen kunnen er niet blind vanuit gaan dat de overheid ze kan redden”, aldus de minister 

van Infrastructuur (NOS, 2015). Ze roept alle Nederlandse burgers op om meer (zelf)redzaam 

te zijn voor, tijdens en na een crisis. Deze minister is niet de enige die de laatste jaren meer 

nadruk legt op de (zelf)redzaamheid van burgers. Dit geldt evenzeer voor diverse 

wetenschappers, veiligheidsregio’s en gemeenten. Ook het kabinet ziet steeds meer in dat 

burgers zelf ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid dragen.  

Desondanks zijn burgers anno 2015 nog vaak een vergeten aspect tijdens een dergelijke crisis 

(Belgische nationale crisiscentrum, 2013). Teruggaande in de tijd, circa 1600 tot en met 1900 

kende de overheid minder taken dan momenteel. (Zelf)redzaamheid was toentertijd voor 

burgers een vanzelfsprekendheid (Helsloot, Pieterman & Hanekamp, 2010). Burgers 

verwachtten daardoor minder van de overheid bij een dergelijke crisis. Dit had als gevolg dat 

voornamelijk burgers de eerste taken uitvoerden in de acute fase van een crisis. 

Langzamerhand rond de jaren ’20 van de vorige eeuw tot op heden verandert Nederland zich 

stapsgewijs in een verzorgingsstaat (Helsloot, Pieterman & Hanekamp, 2010). Hierdoor is 

gaandeweg het bereik en de complexiteit van overheidstaken de afgelopen eeuw enorm 

gegroeid (Denhardt & Catlaw, 2010). Dit wordt gekenmerkt doordat de overheid zich op 

steeds meer terreinen bevindt en haar verantwoordelijkheid neemt ten behoeve van de 

dagelijkse zorg van de bevolking (Helsloot, Martens & Scholtens, 2010). Ook 

overheidsingrijpen ten tijde van een crisis hoort hierbij. Dat resulteert in het niet benutten van 

(zelf)redzame burgers. De steeds mondiger en veeleisende burgers verwachten daarom telkens 

dat de overheid voor alles een oplossing moet bedenken. Dit heeft Rosenthal (1990) bevestigd 

door het volgende: “De overheid krijgt met betrekking tot crises de rekening gepresenteerd 

voor het feit dat zij burgers via regels, voorschriften en pretenties de illusie heeft gegeven alle 

kwaad, schadelijke externe effecten in het bijzonder, te kunnen uitbannen. Zeker bij ernstige 

bedreigingen vindt de bevolking nu de weg naar de overheid.” 

Het momenteel niet benutten van (zelf)redzame burgers is in tegenstrijd met de kennis die 

tegenwoordig bekend is over dit thema. (Zelf)redzame burgers kunnen namelijk een 

meerwaarde vormen in de acute fase van een crisis. Ze zijn sneller ter plaatse en blijken, 

indien niet (zwaar) gewond, gelijk aan de slag te gaan met het helpen van zichzelf en/of 

anderen (Starmans & Oberijé, 2006).  

1. Inleiding 
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Daarbij is de capaciteit van de professionele hulpverlening per definitie beperkt en wordt het 

als eerste ingezet voor burgers die deze het hardst nodig hebben (Tweede Kamer der Staten-

Generaal, 2009).  

Door zowel de bewustwording van de bewezen effectiviteit van (zelf)redzaamheid als de 

maatschappelijke discussie in Nederland, wil Veiligheidsregio Twente inspelen op deze 

ontwikkeling. Om de (zelf)redzaamheid te bevorderen en te benutten wil zij een beroep 

kunnen doen op (zelf)redzame burgers tijdens de acute fase van een crisis. Veiligheidsregio 

Twente wil namelijk graag een verschuiving realiseren, om van een interngerichte 

crisisorganisatie naar een meer outputgerichte crisisorganisatie te gaan, die ook burgers 

centraal stelt. Met andere woorden een andere insteek, waarbij burgers voortaan ‘hun 

verantwoordelijkheid’ gaan nemen. De ideale burgers zijn niet langer ‘slachtoffers’, maar zijn 

anno 2015 in hoge mate (zelf)redzaam. Dit heeft als consequentie dat Veiligheidsregio 

Twente geleidelijk aan bepaalde taken en verantwoordelijkheden weer terug wil leggen bij 

burgers.  

Aan de andere kant kan een kritische kanttekening worden gezet bij het bevorderen en 

benutten van (zelf)redzaamheid van burgers. Burgers kunnen zelf ook slachtoffer worden 

wanneer ze anderen proberen te helpen. Tevens kunnen deze (zelf)redzame burgers eventuele 

schade aanrichten bij reddingspogingen.  

Het probleem is dat Veiligheidsregio Twente tot op heden geen richtlijnen heeft over het 

bevorderen en benutten van (zelf)redzaamheid, zodat de burger hulp kan bieden in de acute 

fase tijdens een crisis. Op basis van drie aspecten, te weten juridisch, ethisch en praktisch, 

wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden die gesteld behoeven te worden aan het 

overlaten van taken in de acute fase van een crisis aan de (zelf)redzame burger. Middels dit 

onderzoek wordt het voor Veiligheidsregio Twente inzichtelijk wat deze voorwaarden 

betekenen voor de beleidspraktijk, om vervolgens een beroep te mogen doen op de 

(zelf)redzaamheid van burgers. Uiteindelijk dient de volgende centrale vraagstelling te 

worden beantwoord: 

Welke voorwaarden, ten aanzien van de drie aspecten (juridisch, ethisch en praktisch) moeten 

worden gesteld aan het bevorderen en benutten van de (zelf)redzame burger in de acute fase 

van een crisis en wat betekent dit voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio Twente? 
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Leeswijzer 

Deze master thesis begint met de afbakening van het onderzoek. Het gaat daarbij onder andere 

in op de probleemstelling, doelstelling en de relevantie van de master thesis. Hoofdstuk 2 zet 

het theoretisch kader van het onderzoek uiteen. Het derde hoofdstuk gaat over de 

methodologie die gebruikt is voor dit onderzoek. Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de 

interviews, gaat daarna in op het analyseren van de voorwaarden en focust zich op drie 

aspecten, te weten het juridische, ethische en het praktische aspect. In hoofdstuk 5 staat het 

verbetervoorstel centraal, dat gebaseerd is op de voorwaarden voortvloeiend uit de 

hoofdstukken 2 en 4. In hoofdstuk 6 komen vervolgens aan bod de conclusies en 

discussiepunten van het onderzoek. Hoofdstuk 7 sluit af met aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  

  

 

De afbakening wordt onderstaand omgezet in een probleemstelling, doelstelling en de 

bijbehorende deelvragen.  

1.1.1. Probleemstelling 

Het probleem is dat Veiligheidsregio Twente tot op heden geen richtlijnen heeft over het 

beroep mogen doen op burgers, om de (zelf)redzaamheid van deze burgers te bevorderen en 

benutten in de acute fase tijdens een crisis. Op deze manier kunnen (zelf)redzame burgers op 

een effectieve wijze hulp gaan bieden aan niet-zelfredzame burgers in de acute fase van een 

crisis. 

1.1.2. Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk maken wat de voorwaarden zijn op het 

juridische, ethische en het praktische aspect met betrekking tot de verantwoordelijkheid om 

(zelf)redzaam te zijn als burger. Teneinde een advies te kunnen geven over mogelijke 

optimalisatie voor de beleidspraktijk van Veiligheidsregio Twente.  

1.1. Afbakening 
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1.1.3. Centrale vraagstelling 

Welke voorwaarden, ten aanzien van de drie aspecten (juridisch, ethisch en praktisch) moeten 

worden gesteld aan het bevorderen en benutten van de (zelf)redzame burger in de acute fase 

van een crisis en wat betekent dit voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio Twente? 

1.1.4. Deelvragen 

De deelvragen dragen aan de hand van de gevonden data uit de theorieën en interviews bij aan 

de beantwoording van de uiteindelijke centrale vraagstelling. De uitkomsten dienen 

uiteindelijk als voorwaarden voor Veiligheidsregio Twente.  

1. Wat zijn volgens de Nederlandse wet- en regelgeving de voorwaarden om 

(zelf)redzaamheid van de burger te bevorderen en te benutten gedurende een acute 

fase van een crisis? 

2. Welke ethische voorwaarden vloeien voort uit de ethiek en zijn van toepassing voor 

het beroep kunnen doen op (zelf)redzaamheid van de burger gedurende de acute fase 

van een crisis?  

3. Welke praktische voorwaarden zijn noodzakelijk om een beroep te kunnen doen  

   op de (zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis?  

4. Welke juridische voorwaarden zijn van toepassing voor Veiligheidsregio Twente met 

betrekking tot de beleidspraktijk, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil 

bevorderen en benutten in de acute fase van een crisis? 

5. Wat zijn de ethische voorwaarden die voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio 

Twente gesteld worden, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil bevorderen en 

benutten in de acute fase van een crisis? 

6. Welke praktische voorwaarden zijn van toepassing voor de beleidspraktijk waarin  

   Veiligheidsregio Twente opereert, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil  

   bevorderen en benutten gedurende een acute fase van een crisis? 
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In deze paragraaf wordt aangegeven wat zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke 

relevantie is van deze master thesis. 

1.2.1. Wetenschappelijke relevantie 

Geleidelijk aan is er de afgelopen jaren meer wetenschappelijke aandacht gekomen voor de 

voor- en nadelen van (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis. Eén van 

de redenen is dat er een politieke discussie gaande is over het thema (zelf)redzaamheid, of 

anders geformuleerd voornamelijk een afgeleide discussie gaande is over de verdeling van 

verantwoordelijkheden. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 

het thema (zelf)redzaamheid de manier om het debat over de verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen burgers en de overheid opnieuw te agenderen, aldus Helsloot 

en van ’t Padje (2010). Het agenderen van (zelf)redzaamheid lijkt met name gericht op het 

verminderen van de overheidsverantwoordelijkheid en het verhogen van de 

burgerverantwoordelijkheid. Dit komt mede omdat de overheid de veiligheid niet alleen kan 

waarborgen. Tevens speelt het principe mee dat ieder anno 2015 nog steeds zijn eigen schade 

draagt. Echter omdat de overheid vanaf de jaren ’20 steeds meer taken naar zich toe getrokken 

heeft, is het idee ontstaan dat de overheid in toenemende mate de aansprakelijkheid draagt als 

het misgaat qua schade (Helsloot & van 't Padje, 2010).  

Met behulp van het onderzoek in deze master thesis wordt een bijdrage geleverd aan de 

ontstane discussie over (zelf)redzaamheid en de afgeleide discussie daarvan, de 

verantwoordelijkheidskwestie. De overheid ziet namelijk graag antwoorden op de vragen die 

uit dit thema voortvloeien en onderbelicht zijn gebleven, zoals: onder welke voorwaarden 

mag een overheidsinstantie, zoals Veiligheidsregio Twente, een beroep doen op de 

(zelf)redzaamheid van burgers? En als een overheidsinstantie een beroep mag doen, wanneer, 

waarvoor en onder welke voorwaarden is welke actor verantwoordelijk als er eventuele 

schade ontstaat tijdens een dergelijke hulpactie van een (zelf)redzame burger in de acute fase 

van een crisis?  

De huidige wet- en regelgeving loopt altijd achter en dus ook op dit actuele thema (Schouten, 

2006). Desalniettemin wordt gekeken of de huidige wet- en regelgeving aanknopingspunten 

biedt.  

1.2. Relevantie van de master thesis  
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Tevens gaan de huidige theorieën veelal over de verantwoordelijkheidsverdeling van het 

klimaat waarin Nederland zich momenteel begeeft. Denk bijvoorbeeld aan theorieën over de 

risicocultuur en de voorzorgcultuur, waar voornamelijk de verantwoordelijkheid ligt bij de 

overheid. Zo neemt bij de voorzorgcultuur de verantwoordelijkheid toe, omdat schade door de 

overheid voorkomen dient te worden volgens de burgers (Helsloot, Pieterman & Hanekamp, 

2010). Dit in tegelstelling tot wat momenteel gaande is in het maatschappelijke debat, waarbij 

onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

Veiligheidsregio Twente de verantwoordelijkheid graag zien afnemen. 

Kortom, getracht wordt met behulp van een combinatie van wet- en regelgeving en zowel 

theoretische benaderingen als empirische benaderingen vanuit drie invalshoeken te analyseren 

en antwoorden te verkrijgen op tot nog toe onbeantwoorde vragen. Om die reden biedt deze 

master thesis een vernieuwde en originele theoretische en empirische invalshoek op de 

huidige materie.  

1.2.2. Maatschappelijke relevantie 

De voorwaarden die gaandeweg deze master thesis worden aanbevolen voor Veiligheidsregio 

Twente, dienen ter inspiratie voor andere Veiligheidsregio’s in Nederland. Bovendien is deze 

master thesis relevant voor burgers in Twente. De aanbevelingen die naar aanleiding van deze 

master thesis worden aangedragen zijn van invloed op de beleidspraktijk van Veiligheidsregio 

Twente, met het effect dat burgers wel degelijk de vernieuwde invullingen van 

Veiligheidsregio Twente gaan merken tijdens de acute fase van een crisis. Veiligheidsregio 

Twente hoopt hiermee dat burgers uiteindelijk gehoor geven aan haar oproep, met als gevolg 

dat daarmee effectiever hulp geboden wordt aan niet-zelfredzame burgers in de acute fase.  
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Het doel van dit hoofdstuk is om, gebaseerd op een deskresearch, zowel juridische, ethische 

als praktische voorwaarden te formuleren die essentieel zijn voor het beroep kunnen doen op 

de (zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis.  

 

In de eerste twee paragrafen wordt zowel het geschreven als het ongeschreven recht van de 

Nederlandse wet- en regelgeving geïnterpreteerd. Hetgeen mogelijk antwoord geeft over het 

vraagstuk in deze master thesis. Vervolgens worden in de laatste paragraaf van dit aspect de 

juridische voorwaarden weergegeven, die voortvloeien uit de eerste twee paragrafen tezamen. 

2.1.1. Geschreven recht 

Het bevorderen en benutten van (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis 

heeft als essentieel voordeel dat de slagkracht in de hulpverlening wordt vergroot (Hol, 2010). 

De capaciteit van professionele hulpverleners is per definitie beperkt en wordt (altijd) als 

eerste ingezet voor burgers die de hulp het hardst nodig hebben (Tweede Kamer der Staten-

Generaal, 2009). Hier staat tegenover dat de kans aanwezig is dat (zelf)redzame burgers 

onoordeelkundig te werk gaan en daardoor zichzelf en wellicht andere burgers schade 

toebrengen (Hol, 2010).  

Momenteel is er nog veel onduidelijkheid omtrent de vraag, indien de overheid burgers 

oproept tot (zelf)redzaamheid, wie waar aansprakelijk voor is als er bijvoorbeeld schade 

wordt toegebracht door (zelf)redzame burgers aan eventuele andere burgers en/of aan 

zichzelf. 

Met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving bieden bepaalde wetten uitkomst. 

Vooral het nalaten van hulp wordt door diverse wetten strafbaar gesteld. Immers het gaat dan 

vaak om die gevallen waarin duidelijk sprake is van afgebakende relaties. Denk bijvoorbeeld 

aan zorg van ouders ten opzichte van hun kinderen of de contractuele relatie tussen arts en 

zijn patiënt. De ouders en de arts die de nodige zorg nalaten, zijn daarvoor strafbaar.  

2. Theoretisch kader  

2.1. Het juridische aspect  
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Dit in tegenstelling tot de relatie tussen een (zelf)redzame burger en een niet-zelfredzame 

burger. Hierover biedt de wet- en regelgeving geen concrete duidelijkheid, aangezien in deze 

situatie geen sprake is van contractuele of afhankelijkheidsrelaties.  

Artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht stelt enkele voorwaarden wanneer (zelf)redzame 

burgers andere niet-zelfredzame burgers verplicht hulp moeten verlenen. De voorwaarden zijn 

als volgt:  

- de hulpbehoevende moet in ogenblikkelijk levensgevaar verkeren; 

- van een levensgevaarlijke situatie moet de betrokkene ook zelf getuige zijn;  

- de betrokkene hoeft alleen op te treden als er geen gevaar aan verbonden is voor 

zichzelf of anderen; 

- er kan alleen straf worden opgelegd als de hulpbehoevende overleden is als gevolg van 

      het niet-optreden van de betrokkene.  

Evenwel zal het vaak bij (zelf)redzame burgers niet gaan om situaties die te maken hebben 

met contractuele of afhankelijkheidsrelaties of om situaties die volgens de voorwaarden van 

artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht geheel overeen komen. Dit betekent dat 

(zelf)redzame burgers in situaties terecht komen waarin ze in juridische zin onverplicht 

optreden. Om die reden wordt verwezen naar het ongeschreven recht. Het ongeschreven recht 

gaat over specifieke situaties onder bepaalde omstandigheden. Het optreden als (zelf)redzame 

burger tijdens een crisis, behoort namelijk tot een buiten gewone omstandigheid. 

2.1.2. Geschreven recht in combinatie met het ongeschreven recht  

Het geschreven recht, zoals van toepassing bij artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, 

verwijst naar het ongeschreven recht. Te weten dat een burger moet handelen met hetgeen wat 

in het maatschappelijk verkeer is betaamd. Stel een (zelf)redzame burger beschikt niet over 

een EHBO certificaat, begeeft zich in een crisis en denkt dat hij een niet-zelfredzame burger 

bewusteloos ziet liggen. Door gebrek aan onoordeelkundige kennis kan niet standaard worden 

verwacht dat deze burger weet of hij wel of niet moet reanimeren en hoe hij dit dan 

vervolgens moet doen. Daar staat wel tegenover dat van deze (zelf)redzame burger mag 

worden verwacht, dat hij gaat helpen in de vorm van hulp roepen en/of bij het slachtoffer 

blijven.  
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Aangezien een redelijk denkend en normaal handelend persoon in diezelfde specifieke unieke 

situatie hetzelfde zou willen en kunnen doen. Het is namelijk zowel algemeen geaccepteerd in 

de samenleving als wettelijk vastgelegd in artikel 255 van het Wetboek van Strafrecht om als 

(zelf)redzame burger geen hulpeloze (lees: niet-zelfredzame) burger achter te laten in de acute 

fase van een crisis.  

Welke actor in dit laatste geval dan wanneer en waarvoor verantwoordelijk is, biedt de wet tot 

nog toe geen standaard uitkomst. Dit komt voornamelijk doordat er sprake is van specifieke 

situaties. Hierdoor komt de wet- en regelgeving uit op het ongeschreven recht. Om die reden 

wordt hieronder aan de hand van drie voorbeelden getracht meer helderheid te geven op 

strafrechtelijke aansprakelijkheid, omdat de wet- en regelgeving geen eenduidig standpunt 

inneemt in de aansprakelijkheid. 

Voorbeeld 1. De (zelf)redzame burger maakt een overtreding  

De (zelf)redzame burger heeft niet de bevoegdheid, welke professionele hulpverleners onder 

bepaalde voorwaarden wel hebben, om af te wijken van verkeersregels of voorschriften. 

Bijvoorbeeld het overtreden van de toegestane maximumsnelheden of door rood licht rijden, 

omdat de burger een niet-zelfredzame burger naar het ziekenhuis wil brengen. Deze 

(zelf)redzame burger is hiervoor aansprakelijk en kan dit niet afschuiven op de overheid. De 

overheid kan eventueel de geldboete compenseren, maar hoeft dat juridisch gezien niet (Hol, 

2010).  

Een ander voorbeeld, stel een (zelf)redzame burger is terecht gekomen in een crisis en ziet 

diverse niet-zelfredzame burgers om zich heen. De (zelf)redzame burger ziet opeens dat een 

niet-zelfredzame burger zwaargewond in zijn auto ligt. De (zelf)redzame burger slaat de ruit 

in, om de niet-zelfredzame burger te helpen. Normaliter is volgens artikel 6:162 van het 

Burgerlijk Wetboek het inslaan van een ruit een inbreuk op het eigendomsrecht. Met andere 

woorden de (zelf)redzame burger overtreedt de wet en is hiervoor aansprakelijk. 

Desalniettemin kan zowel bij het eerste als bij het tweede voorbeeld het ongeschreven recht 

uitkomst bieden. Het helpen van een niet-zelfredzame burger is een vorm van een hogere 

plicht. Met als gevolg dat de gedraging van de (zelf)redzame burger niet strafbaar is. De 

(zelf)redzame burger kan een beroep doen op de rechtvaardigingsgrond ‘overmacht’. Onder 

overmacht wordt ook noodtoestand verstaan.  
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Dit betekent dat aan een hogere plicht voorrang wordt gegeven. Het belang om een niet-

zelfredzame burger te helpen weegt zwaarder dan het door rood licht rijden en/of het heel 

laten van een ruit van een auto.  

Voorbeeld 2.  De (zelf)redzame burger maakt fouten tijdens het hulpverlenen  

Als een (zelf)redzame burger fouten maakt tijdens het hulpverlenen aan een niet-zelfredzame 

burger, vanuit gaande dat deze fouten gebaseerd zijn op onoordeelkundig handelen, zal het 

niet snel gebeuren dat een (zelf)redzame burger strafrechtelijk hiervoor verantwoordelijk 

wordt gesteld. Gekeken wordt naar het ongeschreven recht, namelijk wat van een redelijk 

persoon onder dergelijke omstandigheden mag worden verwacht. Met andere woorden als een 

burger zijn best doet en naar zijn eer en geweten heeft gehandeld, dan zal hem niet snel een 

verwijt treffen (Hol, 2010).  

Voorbeeld 3.  De (zelf)redzame burger loopt zelf ernstige schade op bij zijn inzet 

Volgens Hol (2010) is vooralsnog de kans zeer klein dat de overheid wordt aangesproken op 

de schade die een (zelf)redzame burger oploopt. Echter dit betekent niet dat het is uitgesloten 

voor in de toekomst. De overheid benut namelijk de (zelf)redzaamheid van de burger, maar 

tegelijkertijd zal de overheid rekening houden met de beperkte ervaring en deskundigheid van 

de (zelf)redzame burger. Wanneer vervolgens de burger iets ernstigs overkomt, had de 

overheid zich ervan doordrongen moeten zijn dat bepaalde werkzaamheden niet door een leek 

had kunnen worden uitgevoerd (Hol, 2010). 

Kortom, in juridische zin bestaat geen standaard antwoord op de vraag wie wanneer en 

waarvoor verantwoordelijk is, als de (zelf)redzame burger hulp biedt in de acute fase van een 

crisis. Dit komt mede, omdat er geen sprake is van afgebakende contractuele of 

afhankelijkheidsrelaties of het niet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 450 van het 

Wetboek van Strafrecht. Met andere woorden de (zelf)redzame burgers zijn niet in dienst van 

de overheid en daarmee is er geen duidelijke herkenbare rechtsverhouding. Het wordt 

daardoor ingewikkelder en complexer, omdat tussen de overheid en de (zelf)redzame burger 

vooraf geen enkele relatie bestond. Deze ‘non-relatie’ maakt het in juridische zin erg diffuus.  
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2.1.3. De juridische voorwaarden 

Onderstaand zijn juridische voorwaarden geformuleerd, die resulteren uit zowel het 

geschreven als ongeschreven recht van wet- en regelgeving uit de paragrafen 2.1.1. en 2.1.2.  

1. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wat de verwachtingen zijn. 

Het oproepen tot (zelf)redzaamheid en het verplichten om hier gehoor aan te geven als burger 

gedurende een acute fase van een crisis kan niet volgens de huidige wet- en regelgeving 

worden vereist. Dit betekent dat als er sprake is van (zelf)redzaamheid, deze burger (bijna) 

altijd juridisch onverplicht optreedt. Desalniettemin zijn er diverse wetten die aangeven dat 

wel bepaalde aspecten van (zelf)redzame burgers kunnen worden verwacht, namelijk de 

volgende: 

- Er vanuit gaande dat een (zelf)redzame burger geen niet-zelfredzame burger 

hulpeloos achterlaat. 

Verondersteld wordt, bekrachtigt volgens artikel 255 van het Wetboek van Strafrecht, dat een 

(zelf)redzame burger geen niet-zelfredzame burger hulpeloos achterlaat. Mits er geen gevaar 

verbonden is aan het helpen voor de (zelf)redzame burger of voor de niet-zelfredzame burger. 

- Er vanuit gaande dat een (zelf)redzame burger handelt zoals in het maatschappelijk 

verkeer betaamt. 

Er kan van worden uitgegaan dat een (zelf)redzame burger een niet-zelfredzame burger gaat 

helpen, zoals ieder ander redelijk denkend en normaal handelend persoon in diezelfde 

specifieke unieke situatie wil en kan doen.  

Kortom, het is van essentieel belang dat diegene die oproept duidelijk maakt wat hij verwacht 

van (zelf)redzame burgers. Vanzelfsprekend dient dit niet in tegenstrijd te zijn met de wet- en 

regelgeving.  
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2. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze aansprakelijk zijn als 

een beroep op ze wordt gedaan. 

Hoewel (zelf)redzaamheid als zodanig niet kan worden verplicht aan burgers, kan ervan uit 

worden gegaan dat een (zelf)redzame burger geen niet-zelfredzame burger hulpeloos achter 

laat en handelt zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt. Desondanks blijft het 

onduidelijk wanneer en waarvoor iemand aansprakelijk wordt geacht, omdat van een 

(zelf)redzame burger niet mag worden verwacht dat hij zich tegen de wet- en regelgeving gaat 

gedragen (geschreven recht). Echter afhankelijk van de context (zoals wat van toepassing is in 

deze master thesis, te weten de unieke situatie ‘acute fase van een crisis met niet-zelfredzame 

burgers’) kan gezegd worden dat het geschreven recht niet altijd boven het ongeschreven 

recht gaat. Dit brengt onduidelijkheden met zich mee, want wet- en regelgeving biedt geen 

eenduidige oplossing wanneer wel en/of wanneer niet het ongeschreven recht boven het 

geschreven recht gaat.  

Hierdoor kan gezegd worden dat duidelijk moet zijn wie bij het oproepen tot 

(zelf)redzaamheid wanneer en waarvoor juridisch aansprakelijk is voor de eventuele ontstane 

schade, door (goedbedoelde) ingrijpen van (zelf)redzame burgers in de acute fase van een 

crisis aan leven en goederen van derden, overheid en/of de betreffende (zelf)redzame burger 

zelf.  
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Uit het vorige aspect is op te maken dat het overlaten van taken in de acute fase van een crisis 

aan burgers niet juridisch afdwingbaar is volgens de huidige wet- en regelgeving. In deze 

paragraaf wordt daarom onderzocht of er wellicht sprake is van morele verplichtingen. 

Oftewel wet- en regelgeving kan zorgen voor verheldering, maar in deze master thesis 

ontbreekt de benodigde specifieke wet- en regelgeving, daarom wordt in deze paragraaf 

breder gekeken. Breder gekeken in de zin, daar waar de moraal breder is dan wat momenteel 

in wet- en regelgeving is te vangen. Dit betekent dat niet in termen wordt gepraat van regels, 

maar over een burger met bepaalde verantwoordelijkheden om hulp te bieden aan niet-

zelfredzame burgers in de acute fase van een crisis.  

2.2.1. De morele verplichting van Kant 

De filosoof genaamd Kant is een voorstander van plichtethiek. Volgens Kant (2008) is de 

basale intuïtie achter plichtethiek de voorwaarde dat het vanuit de goede wil van een persoon 

moet komen. De goede wil is daardoor een innerlijke plicht, die voortkomt door gebruik van 

de rede en niet voortkomt uit persoonlijke vooroordelen, beïnvloedingen van buitenaf of 

emotionele opwellingen. Personen hebben namelijk in de gedachtegang van Kant veel recht 

op vrijheid. Dit komt voornamelijk volgens Kant, omdat personen verstandelijke wezens zijn 

en daardoor het recht hebben om het leven naar eigen inzichten in te richten (Kant, 2008). 

Met andere woorden op grond van het menselijk verstandelijk wezen heeft een persoon 

rechten, waardigheid en intrinsieke morele waarden. Hierdoor mogen personen niet worden 

gereduceerd tot middel, object of bijvoorbeeld tot proefkonijn. 

Daarnaast benadrukt Kant (2008) het belang van de rationaliteit en autonomie van personen. 

Volgens Kant moeten personen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen, waarbij de 

keuzes gebaseerd zijn door het gebruik van de rede.  

Ter verduidelijking van het gedachtegoed van Kant een illustratie: stel een (zelf)redzame 

burger ziet gedurende de acute fase van een crisis een niet-zelfredzame burger op de grond 

liggen met een zware tentpaal op zijn been. Deze (zelf)redzame burger heeft een innerlijk 

plichtsgevoel om deze niet-zelfredzame burger te helpen, omdat de (zelf)redzame burger de 

pijn van de niet-zelfredzame burger wil verminderen.  

2.2. Het ethische aspect  
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Om tot deze keuze te komen dient deze (zelf)redzame burger de mogelijkheid te hebben om te 

kunnen kiezen uit bepaalde opties. Vervolgens kiest de (zelf)redzame burger door het gebruik 

van de rede om wel of niet te helpen.  

2.2.2. De morele verplichting van Mill 

De filosoof Mill is een verdediger van het vrijheidsprincipe in openbare domeinen. Daardoor 

pleit Mill voor een terughoudendheid van de overheid. Dit betekent dat het bij Mill niet gaat 

over de vrijheid van de goede wil, maar om de sociale vrijheid. Mill bekommert zich naast 

vrijheid, tegelijkertijd om de kwaliteit van het bestaan, want vrijheid kan ook verkeerd 

worden gebruikt. Hierdoor stuit Mill op een spanningsveld tussen kwaliteit en vrijheid 

(Becker, 2007). Mill beweert vervolgens dat de enige rechtvaardiging voor de overheid is om 

in te grijpen in de vrijheid van een persoon, is in naam van bescherming van deze persoon 

(Mill, 1859).  

Bovendien beweert Mill dat de persoon onbepaald is c.q. de burger heeft vele mogelijkheden. 

Anders gezegd, een persoon heeft de vrijheid om bijvoorbeeld een niet-zelfredzame burger in 

de acute van een crisis wel of niet te helpen. De overheid heeft de taak deze mogelijkheden 

aan te bieden aan personen, hierdoor kan een persoon zich als mens ontplooien, aldus Mill 

(1859). Een voorwaarde die de overheid in de ogen van Mill dan moet creëren, is 

bijvoorbeeld het aanbieden van onderwijs en/of het verspreiden van feitelijke informatie. Met 

als gevolg dat een persoon in zijn vrijheid autonoom en weloverwogen (rationele) keuzes kan 

maken. Door het beschikbaar stellen van keuzemogelijkheden voor personen, voldoet de 

overheid aan de voorwaarde van Mill. Mill is namelijk overtuigd dat er sprake moet zijn van 

het zogenoemde instemmingsvereiste. Dit betekent dat de overheid geen personen mag 

manipuleren of dwingen via wet- of regelgeving.  

Ter verduidelijking van het gedachtegoed van Mill een illustratie: stel een (zelf)redzame 

burger ziet gedurende de acute fase van een crisis een niet-zelfredzame burger op de grond 

liggen met een zware tentpaal op zijn been. Door de informatieplicht van de overheid beschikt 

de (zelf)redzame burger over de benodigde kennis om op basis daarvan vrijwillig en 

autonoom te kunnen kiezen om wel of niet te helpen c.q. instemming te verlenen om een niet-

zelfredzame burger tijdens de acute fase van een crisis te helpen.  
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2.2.3. De ethische voorwaarden  

Zowel met betrekking tot het eerder aan bod gekomen juridische aspect als met het ethische 

aspect kan, volgens de huidige wet- en regelgeving en de filosofen Kant en Mill, niet worden 

geëist door de overheid dat (zelf)redzame burgers niet-zelfredzame burgers moeten gaan 

helpen in de acute fase van een crisis. Hier staat tegenover dat (zelf)redzaamheid van burgers 

wel kan worden bevorderd en benut door de overheid, te weten door de volgende twee 

ethische voorwaarden:  

1. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om een  

  inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. 

Het is essentieel dat (zelf)redzame burgers worden voorzien van de benodigde informatie om 

hulp te kunnen verlenen aan niet-zelfredzame burgers gedurende de acute fase van een crisis. 

Denk daarbij aan de consequenties en risico’s van hulp verlenen aan niet-zelfredzame burgers 

of duidelijkheid geven over aansprakelijkheid van eventuele aangerichte schade door de 

hulpactie van een (zelf)redzame burger. Deze kennis is essentieel voor het kunnen inschatten 

van de eventuele hulpacties die een (zelf)redzame burger wil verlenen. Anders geformuleerd 

(zelf)redzame burgers dienen op een adequate manier van voldoende informatie te zijn 

voorzien om zelf te kunnen inschatten welke risico’s ze lopen als ze hulp willen en kunnen 

verlenen. 

2. (Zelf)redzame burgers dienen te allen tijde een zelfstandige afweging te kunnen  

   maken. 

Door het voldoen van de eerste ethische voorwaarde beschikt een (zelf)redzame burger over 

kennis. Deze kennis is vereist om op een rationele wijze bepaalde mogelijkheden af te wegen, 

om vervolgens autonoom en in vrijheid daaruit te kiezen. Dit betekent dat de burger op basis 

van de benodigde kennis dan vrijwillig instemt met zijn gekozen mogelijkheid om wel of niet 

een niet-zelfredzame burger te helpen in de acute fase van een crisis. Oftewel (zelf)redzame 

burgers moeten te allen tijde een zelfstandige afweging kunnen maken of ze zichzelf – om 

hulp te verlenen – in risico begeven.  
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Zowel op juridisch aspect als op ethisch aspect zijn er bepaalde onduidelijkheden. Op 

juridisch vlak biedt wet- en regelgeving weinig concrete uitkomsten. Omgekeerd kan worden 

gezegd dat wet- en regelgeving wel uitkomsten biedt, door het gegeven dat de Nederlandse 

wet- en regelgeving (nog) geen uitsluitsel heeft geformuleerd over het nemen van 

verantwoordelijkheid rondom (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis. 

Hierdoor ligt de weg open voor de overheid en burgers om zelf (gedeeltelijk) invulling te 

geven aan het verantwoordelijkheidsvraagstuk en krijgt de overheid des te meer te maken met 

het ethische aspect, aangezien op dat aspect veel breder wordt gekeken. Daarentegen kent het 

ethische aspect ook onduidelijkheden, omdat de ethische principes geen helderheid geven 

over wat de overheid in morele zin standaard van de (zelf)redzame burgers mag verwachten. 

Door vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, namelijk zowel burger als professionele 

hulpverlener, wordt in deze paragraaf getracht onduidelijkheid weg te nemen en om 

vervolgens tot praktische voorwaarden te komen. 

2.3.1. (Zelf)redzame burgers 

Uit de praktijk blijkt dat vaak een (zelf)redzame burger een niet-zelfredzame burger zou 

willen helpen, maar dat het (soms) niet even verstandig is om deze niet-zelfredzame burger te 

helpen (Hol, 2010). Met als resultaat dat door goedbedoelde wil, maar door onbekwame inzet 

van de (zelf)redzame burger, de situatie mogelijk alleen maar slechter kan worden. Stel een 

burger die niet getraind is in het reddingszwemmen, loopt derhalve een groter risico samen 

met de niet-zelfredzame burger te verdrinken. Of een (zelf)redzame burger beschikt niet over 

een EHBO certificaat en verricht hierdoor een onoordeelkundige handeling op een niet-

zelfredzame burger. Met als gevolg dat deze niet-zelfredzame burger iets breekt of komt te 

overlijden.  

Bovendien wordt gesteld dat ondanks praktische belemmeringen, burgers toch (zelf)redzaam 

blijken te zijn gedurende de acute fase van een crisis (Ruitenberg & Helsloot, 2004). Het niet 

voorbereid zijn op een crisis, het niet getraind zijn in reddingszwemmen en/of het niet 

beschikken over een EHBO certificaat, onthoudt (zelf)redzame burgers er niet van om niet-

zelfredzame burgers te helpen.  

2.3. Het praktische aspect  
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Dit betekent dat ondanks de praktische belemmeringen (zelf)redzame burgers toch zichzelf of 

niet-zelfredzame burgers gaan helpen gedurende een acute fase van een crisis. Met dit 

gegeven kan de overheid beter inspelen op de (zelf)redzaamheid en hetgeen bevorderen en 

benutten, aldus Ruitenberg en Helsloot (2004).  

Hetgeen dat enerzijds door Ruitenberg en Helsloot is onderzocht, namelijk burgers willen 

(zelf)redzaam zijn, blijkt anderzijds bewezen door onder andere Hol dat burgers soms niet 

(zelf)redzaam kunnen zijn. Dit veroorzaakt spanning tussen willen en kunnen. Burgers 

moeten namelijk in staat zijn c.q. het vermogen hebben om correct te kunnen handelen, 

zonder ernstige schade aan te richten aan zichzelf en/of aan anderen. Dit is tevens eerder 

bevestigd in paragraaf 2.1.1. door artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht, te weten dat 

een (zelf)redzame burger alleen hoeft te helpen als er geen gevaar aan verbonden is voor 

zichzelf en/of anderen.  

Voornamelijk met betrekking tot het ‘kunnen’ overgaan tot het helpen van niet-zelfredzame 

burgers, is er een taak weggelegd voor de overheid. Eerder is aangekaart in deze master thesis 

dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt om burgers te voorzien van 

keuzemogelijkheden. Dit vergroot de rationaliteit van een burger, waardoor hij een 

weloverwogen keuze kan maken als hij wel of niet in staat is om een niet-zelfredzame burger 

te helpen in de acute fase van een crisis. Zo bevestigt het Rode Kruis bijvoorbeeld dat ruim 

74% van de burgers niet weet welke handelingen verricht moeten worden bij een getroffen 

persoon met een hartstilstand (NU, 2015). Hierdoor kan gesteld worden dat om (zelf)redzaam 

te kunnen zijn, het in verband staat met het vergroten van de kennis van burgers. 

Uiteindelijk kan de overheid de burger voorzien van de noodzakelijke kennis, maar alleen 

kennis is onvoldoende (Jansen, 2012). De burger zal ook gefaciliteerd moeten worden om 

(zelf)redzaam te kunnen zijn. Een aspect dat te maken heeft met het (zelf)redzaam kunnen 

zijn, zijn de vaardigheden van burgers. Diverse partijen, zoals het Rode Kruis en SOS alarm 

Nederland, proberen door middel van video’s over ‘hoe te handelen’, het aanbieden van 

EHBO- en reanimatiecursussen en/of het beschikbaar stellen van informatieve applicaties, 

(zelf)redzaamheid van burgers te bevorderen en te benutten in de acute fase van een crisis 

(SOS alarm Nederland; Rode Kruis, 2015). Hierdoor doen burgers een soort van ervaring op, 

middels het zowel online als offline oefenen van handelingen om niet-zelfredzame burgers te 

kunnen helpen. Zo stelt van Duin (2012) dat ervaring één van de belangrijkste voorwaarden is 

om succesvol te kunnen handelen tijdens de acute fase van een crisis.  
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Naast de verantwoordelijkheid om burgers te voorzien van kennis en vaardigheden, faciliteert 

de overheid de laatste jaren (zelf)redzaamheid door middel van het beschikbaar stellen van 

middelen. Bekende voorbeelden zijn brandblussers en AED’s, die vaak aanwezig zijn in 

kantoorpanden, winkelcentra enzovoort. Tegenwoordig zijn er bepaalde applicaties 

beschikbaar, die onder andere aangeven waar in iemands omgeving een AED aanwezig is.  

Kortom, in combinatie met het voorzien van kennis, het faciliteren van vaardigheden en het 

beschikbaar stellen van middelen, worden burgers die graag (zelf)redzaam willen zijn, 

voortaan burgers die (zelf)redzaam kunnen zijn.  

2.3.2. Professionele hulpverleners  

Het klassieke denkbeeld van de professionele hulpverleners over burgers rond de jaren ’60 en 

’70 staat in contrast met het denkbeeld anno 2015 (Scholtens & Groenendaal, 2011). Bekend 

voorbeeld over hoe tegenwoordig gedacht wordt door veelvoudig professionele hulpverleners, 

is de vuurwerkramp in Enschede. De professionele hulpverleners hebben (zelf)redzame 

burgers als positief ervaren. “Alle hulp was welkom”, aldus een professionele hulpverlener uit 

Enschede (Helsloot & van 't Padje, 2010). Enkele burgers hebben toen voor materialen 

gezorgd, waaronder EHBO middelen en vervoer. Dit werd allemaal erg op prijs gesteld door 

de professionele hulpverleners.  

Het zogenoemde klassieke denkbeeld uit de jaren ’60 en ’70 houdt het volgende in:  

- Burgers raken in paniek tijdens een crisis, zijn angstig en beslissen irrationeel, 

daardoor tonen ze (vlucht)gedrag waarin dagelijkse sociale normen aan de kant 

worden gezet. 

- Burgers zijn hulpeloos en afhankelijk van de professionele hulpverleners. 

- Burgers zijn van kwade wil, met als gevolg dat burgers tijdens een crisis overgaan tot  

crimineel gedrag, zoals plunderen. 

Desondanks dat diverse crises, waaronder de vuurwerkramp, de poldercrash en de cafébrand 

in Volendam, hebben bewezen dat (zelf)redzame burgers rationeel en handelend kunnen 

optreden en er positieve ervaringen zijn tussen burgers en professionele hulpverleners, zijn 

burgers nog steeds een vaak vergeten aspect tijdens een dergelijke crisis (Helsloot & van 't 

Padje, 2010; Scholtens & Groenendaal, 2011; Belgische nationale crisiscentrum, 2013).  
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Dit terwijl professionele hulpverleners standaard anno 2015 zichzelf dienen af te vragen of ze 

burgers willen toelaten en of ze gaan of willen samenwerken, indien het de (zelf)redzaamheid 

wil bevorderen en benutten in de acute fase van een crisis. Het is namelijk bewezen dat het 

zogenoemde klassieke denkbeeld een belemmering vormt voor de (zelf)redzaamheid van 

burgers. Het kan namelijk invloed hebben op de prioriteitsstelling van de professionele 

hulpdiensten en op de capaciteit voor levensreddende werkzaamheden, aldus Ruitenberg en 

Helsloot (2004). Als de professionele hulpverleners bijvoorbeeld zijn geneigd om het bekende 

‘lintje’ om een crisisgebied te trekken, belemmert dat de capaciteit en het benutten van 

(zelf)redzame burgers. Het is daarom essentieel dat de professionele hulpverleners openheid 

tonen richting de burgers c.q. de (zelf)redzame burgers gaan zien als (extra) 

hulpverleningscapaciteit. Ook is aangetoond dat het praktisch onmogelijk is om in de acute 

fase van een complexe en grote crisis voldoende professionele hulpverleners bijeen te brengen 

om een crisis in alle facetten te kunnen bestrijden (Ruitenberg & Helsloot, 2004).  

2.3.3. De praktische voorwaarden  

Onderstaand zijn praktische voorwaarden geformuleerd, die resulteren uit de paragrafen 2.3.1. 

en 2.3.2.  

1. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om effectief 

   hulp te kunnen verlenen. 

Als het voor burgers duidelijk wordt gemaakt wat ze kunnen en mogen doen om een niet-

zelfredzame burger te helpen in de acute fase van een crisis, zijn ze in staat om op basis van 

rationaliteit te bepalen om wel of niet bepaalde handelingen te verrichten.  

2. (Zelf)redzame burgers dienen de noodzakelijke vaardigheden te hebben om effectief  

   hulp te kunnen verlenen. 

Stimuleer het vergroten van vaardigheden die essentieel zijn om te kunnen helpen als 

(zelf)redzame burgers in tijden van de acute fase van een crisis.  
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3. (Zelf)redzame burgers dienen over de middelen te kunnen beschikken om effectief hulp 

    te kunnen verlenen. 

Door het faciliteren van middelen die essentieel zijn om te kunnen helpen als (zelf)redzame 

burgers in tijden van de acute fase van een crisis, worden deze burgers in staat gesteld om in 

plaats van alleen (zelf)redzaam te willen zijn ook daadwerkelijk in combinatie met kennis en 

vaardigheden (zelf)redzaam te kunnen zijn.  

4. Professionele hulpverleners dienen over informatie te beschikken hoe samen kan  

   worden gewerkt met (zelf)redzame burgers, om zo gezamenlijk effectief hulp te kunnen 

   verlenen. 

Verheldering geven aan professionele hulpverleners dat burgers anno 2015 dienen als (extra) 

hulpverleningscapaciteit, omdat burgers (zelf)redzaam blijken te zijn in de acute fase van een 

crisis. Door het benadrukken dat samen moet worden gewerkt met burgers kan er effectiever 

gebruik worden gemaakt van de (zelf)redzaamheid van burgers.  
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In tabel 2.4. zijn de voorwaarden weergegeven die resulterend zijn uit het theoretisch kader, 

deze voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor Veiligheidsregio Twente. In beeld 

gebracht door semigestructureerde interviews met professionele hulpverleners en juristen, zal 

blijken in hoofdstuk 4 of deze voorwaarden wel of niet van toepassing zijn voor 

Veiligheidsregio Twente en hoe deze voorwaarden ingevuld dienen te worden. 

Voorwaarden  

Het juridische aspect 

1. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wat de verwachtingen zijn. 

2. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze aansprakelijk zijn 

als een beroep op ze wordt gedaan. 

Het ethische aspect 

3. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om een 

inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. 

4. (Zelf)redzame burgers dienen te allen tijde een zelfstandige afweging te kunnen 

maken. 

Het praktische aspect 

5. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om effectief 

hulp te kunnen verlenen. 

6. (Zelf)redzame burgers dienen de noodzakelijke vaardigheden te hebben om effectief 

hulp te kunnen verlenen. 

7. (Zelf)redzame burgers dienen over de middelen te beschikken om effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

8. Professionele hulpverleners dienen over informatie te beschikken hoe samen kan 

worden gewerkt met (zelf)redzame burgers, om zo gezamenlijk effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

Tabel 2.4. Schematische weergave van voorwaarden uit  het theoretisch kader.  

  

2.4. Samengevat  



Master thesis – T.M. Boscu  Pagina 30 van 95 

 

 

In de eerste paragraaf zal verantwoording worden afgelegd over de onderzoeksmethodiek. 

Daaropvolgend wordt in de laatste paragraaf dieper ingegaan op de gekozen 

onderzoeksmethode semigestructureerde interviews.  

 

Het is van belang dat deze master thesis is gebaseerd op een navolgbaar feitelijk onderzoek, 

geënt op een juiste en adequate onderzoeksmethodiek. Vandaar dat bij deze master thesis een 

onderzoeksopzet over de onderzoeksmethodiek is gevoegd.  

3.1.1. Aard van het onderzoek 

Dit onderzoek is normatief van aard. In deze master thesis worden voorwaarden gezocht, 

zowel bestaande uit theorieën als uit interviews. Hieruit vloeien empirische bevindingen 

voort, die een bijdrage leveren aan de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen. Deze 

conclusies en aanbevelingen verwijzen vervolgens naar (normatieve) voorwaarden die aan 

Veiligheidsregio Twente worden gesteld, indien zij een beroep doet op de (zelf)redzaamheid 

van burgers. Om op deze manier de (zelf)redzaamheid te bevorderen en te benutten tijdens de 

acute fase van een crisis. 

3.1.2. Onderzoeksmethoden 

Het onderzoek is opgedeeld in twee fases. De eerste fase staat in het teken van het 

inventariseren van onder andere wet- en regelgeving en theorieën. Hierdoor wordt een zo 

helder en concreet mogelijk beeld verkregen over de inhoud van onder andere de wet- en 

regelgeving, ethische voorwaarden en de praktische voorwaarden. Deze inventarisatie gaat 

gepaard met de onderzoeksmethode deskresearch. Getracht wordt onderstaande drie 

deelvragen te kunnen beantwoorden na inventarisatie van wet- en regelgeving en theorieën: 

1. Wat zijn volgens de Nederlandse wet- en regelgeving de voorwaarden om 

(zelf)redzaamheid van de burger te bevorderen en te benutten gedurende een acute 

fase van een crisis? 

 

3. Methodologisch kader  

3.1. Onderzoeksmethodiek  
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2. Welke ethische voorwaarden vloeien voort uit de ethiek en zijn van toepassing voor 

het beroep kunnen doen op (zelf)redzaamheid van de burger gedurende de acute fase 

van een crisis?  

3. Welke praktische voorwaarden zijn noodzakelijk om een beroep te kunnen doen  

   op de (zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis?  

Als aanvulling op de deskresearch worden in de tweede fase interviews afgenomen met 

professionele hulpverleners en juristen. Deze interviews dragen net zoals de deskresearch bij 

aan het opsporen van de juridische, ethische en praktische voorwaarden die uiteindelijk aan 

Veiligheidsregio Twente gesteld worden. Voornamelijk wordt met behulp van interviews 

gekeken welke voorwaarden, gebaseerd op de praktijk, nodig worden geacht voor 

Veiligheidsregio Twente om een beroep te mogen doen op de (zelf)redzaamheid van burgers 

in de acute fase van een crisis. Op basis van de uitkomsten die resulteren uit de interviews, 

kunnen de volgende deelvragen worden beantwoord:  

1. Welke juridische voorwaarden zijn van toepassing voor Veiligheidsregio Twente met 

betrekking tot de beleidspraktijk, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil 

bevorderen en benutten in de acute fase van een crisis? 

2. Wat zijn de ethische voorwaarden die voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio 

Twente gesteld worden, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil bevorderen en 

benutten in de acute fase van een crisis? 

3. Welke praktische voorwaarden zijn van toepassing voor de beleidspraktijk waarin  

   Veiligheidsregio Twente opereert, indien het (zelf)redzaamheid van de burger wil  

   bevorderen en benutten gedurende een acute fase van een crisis? 
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Ten aanzien van de onderzoeksmethode interviews is gekozen voor de vorm van 

semigestructureerde interviews. Dit houdt in dat een interviewhandleiding wordt opgesteld, 

die zal fungeren als een leidraad voor de onderzoekster telkens als zij een respondent gaat 

interviewen. Bovendien kan hierdoor op een flexibele manier kennis worden vergaard, omdat 

gedurende een interview aanvullende vragen kunnen worden gesteld om een gegeven 

antwoord van de respondent beter te begrijpen. Daarentegen kan deze flexibiliteit ook een 

belemmering vormen voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek, omdat elk interview 

daardoor anders zal verlopen. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zijn kernvragen 

geformuleerd. Deze kernvragen worden consistent gevraagd bij ieder interview. Hierdoor 

mogen de uiteindelijke onderzoeksbevindingen worden getypeerd als niet minder toevallig, 

maar als systematisch (van Thiel, 2010).  

Een bijkomend voordeel van een interviewhandleiding is dat het de bias van de onderzoekster 

vermindert. Een bias behelst dat elke onderzoeker zijn eigen voorkeuren heeft, voortkomend 

uit eerdere ervaringen en/of interesses (van Thiel, 2010). Dit kan leiden tot bepaalde 

gestuurde interviewvragen, die vervolgens leiden tot een verstoring van de betrouwbaarheid 

van het onderzoek. Een genomen maatregel om de betrouwbaarheid te verbeteren, is het niet 

formuleren van sturende of suggestieve vragen in de interviewhandleiding. In combinatie met 

de niet sturende of suggestieve vragen in de interviewhandleiding en het bewust zijn van het 

feit dat elke onderzoeker een bias heeft, wordt getracht om de betrouwbaarheid te verhogen.  

Een nadelig verschijnsel wat kan optreden bij het afnemen van semigestructureerde 

interviews, is het krijgen van sociaal wenselijke antwoorden van een respondent. Het 

tegengaan van deze verstoring is lastig. Gebleken is dat soms een respondent zijn antwoorden 

aanpast naar wat hij denkt dat de onderzoeker graag wil horen en/of aanpast wat hij denkt dat 

sociaal geaccepteerd is (van Thiel, 2010). Om sociaal wenselijke antwoorden zo veel 

mogelijk te voorkomen, wordt vooraf aan het interview een en ander uitgelegd over hoe op 

een zorgvuldige manier de gegevens van een respondent worden behandeld.  

  

3.2. Verantwoording semigestructureerde interviews 
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Daarnaast is het antwoorden naar waarheidsgetrouw en niet naar sociale wenselijkheid een 

voordeel voor een respondent. Voornamelijk met betrekking tot de professionele 

hulpverleners die worden geïnterviewd, in het geval zij een vertekend beeld geven kan dit 

consequenties hebben voor hun eigen werkzaamheden. Mocht er desondanks door de 

onderzoekster geconstateerd worden dat een respondent sociaal wenselijke antwoorden geeft 

gedurende een interview, dan zal er worden benadrukt dat de naam van de desbetreffende 

respondent als anoniem kan worden weergegeven in deze master thesis.  

Tot slot is gekozen voor het nemen van een extra maatregel om de verstoring van 

betrouwbaarheid van deze master thesis, genaamd dubbele hermeneutiek te elimineren. Dit 

betekent volgens Van den Bersselaar dat de onderzoeker de interpretaties interpreteert van de 

respondenten die hij onderzoekt (van Thiel, 2010). Om te behoeden voor dubbele 

hermeneutiek worden aan het eind van elk afgenomen interview door de onderzoekster de 

genoemde voorwaarden die de respondent zegt samengevat. Dit betekent dat nadrukkelijk 

wordt gecontroleerd of de onderzoekster correct de gegeven antwoorden van de respondent 

interpreteert.  

3.2.1. Geselecteerde onderzoekseenheden 

Onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds interviews met professionele hulpverleners en 

anderzijds interviews met juristen. Allereerst wordt stilgestaan bij de juristen. De reden voor 

het interviewen van juristen is, dat door het interviewen van de juristen een beeld kan worden 

verkregen over hoe Veiligheidsregio Twente inspeelt op de huidige ontwikkelingen rondom 

het thema (zelf)redzaamheid van de burger in de acute fase van een crisis. Bovendien wordt 

meer helderheid getracht te verkrijgen over het aspect ‘aansprakelijkheid’. Dit laatste is 

vereist om antwoorden te krijgen over het vraagstuk; indien Veiligheidsregio Twente een 

beroep doet op (zelf)redzaamheid van de burger in de acute fase van een crisis, wie dan 

waarvoor aansprakelijk is met betrekking tot bijvoorbeeld ontstane schade door een 

(zelf)redzame burger tijdens het helpen van een niet-zelfredzame burger.  

De juridische afdeling van Veiligheidsregio Twente bestaat tot op heden uit vijf juristen. 

Gekozen is om minimaal 75% van de juristen te interviewen, omdat hierdoor een correct 

mogelijk beeld kan worden geschetst over hoe de juristen denken over het vraagstuk, dat 

centraal staat in deze master thesis.  
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Met betrekking tot het merendeel van de respondenten, te weten de professionele 

hulpverleners, is voor de selectie van de steekproef de vorm van een selecte steekproef 

gekozen. Met andere woorden doelbewust is gekozen om gericht bepaalde professionele 

hulpverleners te selecteren. Op basis van diverse kenmerken, zoals type kolom en functie, zijn 

er professionele hulpverleners gekozen. Eerst is gekeken naar de aanwezige kolommen 

binnen Veiligheidsregio Twente, te weten brandweer, GHOR en politie (Veiligheidsregio 

Twente, 2015). Elke kolom geeft op zijn manier invulling aan het thema (zelf)redzaamheid 

van de burger in de acute fase van een crisis. Vandaar dat per kolom diverse professionele 

hulpverleners zijn geselecteerd. Vervolgens worden per kolom professionele hulpverleners 

geselecteerd op basis van hun functie, namelijk respondenten die werken zoals gezegd ‘in het 

veld’ als er sprake is van een crisis.  

Bovendien is bewust gekozen om professionele hulpverleners te selecteren op basis van type 

kolom en functie. Er zijn binnen Veiligheidsregio Twente vanuit verschillende lagen 

professionele hulpverleners geïnterviewd. Dit voorkomt een te eenzijdig beeld van 

perspectieven en heeft zowel de representativiteit als de interne validiteit van deze master 

thesis vergroot. Middels deze gekozen vorm van selectie van respondenten kan een compleet 

beeld worden verschaft van juridische, ethische en praktische voorwaarden, die vanuit de 

praktijk van toepassing wordt geacht voor Veiligheidsregio Twente.  

Het totaal aantal geïnterviewde professionele hulpverleners wordt gebaseerd op de 

herhaalbaarheid van de gegeven uitkomsten van de respondenten per kolom. Dit wil zeggen 

dat na een aantal afgenomen interviews tussentijds wordt gekeken naar de gegeven 

uitkomsten. Bij een veelvoudige overeenkomst van deze uitkomsten, kan gezegd worden dat 

er sprake is van herhaalbaarheid van de gegeven uitkomsten van de respondenten. Als daar 

eenmaal sprake van is, kunnen de gegevens als extern valide worden aangemerkt. Met andere 

woorden de resultaten zijn dan generaliseerbaar voor meerdere professionele hulpverleners. 

Dit houdt in dat andere professionele hulpverleners dan ook in de zelfde richting zouden 

antwoorden tijdens hetzelfde interview.  
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3.2.2. De interviewhandleiding  

Er wordt gewerkt met een gedeeltelijk vast stramien, de zogenoemde interviewhandleiding. 

Dit betekent dat de vragen niet geheel vast liggen, maar de onderwerpen en verschillende 

kernvragen wel. De kernvragen worden consistent gevraagd aan iedere respondent, maar 

middels doorvragen wordt een bepaalde kernvraag wel of niet verder uitgediept.  

Bovendien is gekozen om aan het eind van ieder interview een scenario voor te leggen aan 

een respondent, hierdoor wordt de respondent als het ware gedwongen om na te denken over 

al zijn eerder genoemde voorwaarden. Zijn de eerder genoemde voorwaarden namelijk nog 

steeds van toepassing in een praktijksituatie? Het scenario is fictief van aard dat geïnspireerd 

is op het risicoprofiel van Veiligheidsregio Twente (2011). Daarnaast zijn alle kolommen, met 

hun bijbehorende werkzaamheden, van essentieel belang in dit scenario. Hierdoor kan iedere 

geïnterviewde professionele hulpverlener zich verplaatsen vanuit zijn perspectief in het 

scenario.  

 Het gaat om het volgende scenario:  

Scenario: grootschalige hulpverlening tijdens een evenement  

Plotseling maakt de zon tijdens een evenement plaats voor een dik wolkendek. De wind trekt steeds meer aan 

en het begint hevig te regenen en te waaien. De bezoekers proberen allen een schu ilplek te vinden in de tenten 

die aanwezig zijn op het evenemententerrein. Op een gegeven moment ontstaan er dermate sterke windhozen 

dat de tenten dreigen los te komen van de grond. Vlak achter elkaar schieten twee tentdoeken los. Doordat 

mensen gaan duwen en rennen en in aanraking komen met de zware tentpalen, raken vijftig personen licht 

gewond. Tien personen raken zwaargewond en twee personen overlijden als gevolg van de opgelopen 

verwondingen. 

Bovendien is bovenstaand scenario zeer realistisch van aard, omdat de impact van deze crisis 

ingeschaald is als B en de waarschijnlijkheid van deze crisis ingeschaald is als C 

(Veiligheidsregio Twente, 2011).  
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Het volgende scenario kan worden weergegeven in een risicodiagram, die gebaseerd is op een 

rekenmodule van Nationale risicobeoordeling 2008.  

 

Tabel 3.2.2. Risicodiagram, met op de verticale as ‘impact’ en op de horizontale as ‘waarschijnlijkheid’ (Ministerie van Binnenlandse zaken 

en Koninkrijkrelaties, 2012). 

Tot slot heeft voorafgaand aan de definitieve interviewhandleiding een proefinterview 

plaatsgevonden. Door het afnemen van een proefinterview is het duidelijk geworden of 

bepaalde vragen wel of niet geschrapt moeten worden uit de interviewhandleiding. 

Tegelijkertijd is hierdoor de opnameapparatuur getest, de vragen op goede volgorde gezet en 

heeft het als bijkomend voordeel dat de onderzoekster extra heeft kunnen oefenen op het 

afnemen van een interview.  

3.2.3. Operationalisatie 

Aangezien is gekozen voor semigestructureerde interviews zijn bepaalde onderwerpen 

afgebakend. Deze onderwerpen zijn afgeleid uit de centrale begrippen van de gedane 

deskresearch in hoofdstuk 2. Deze centrale begrippen worden in onderstaande schema’s 

meetbaar gemaakt.  
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Het gaat om de volgende centrale begrippen, die herleid zijn uit het theoretisch kader c.q. de 

deskresearch:  

Het juridische aspect 

Begrip Definitie  Uitingsvorm Hoe te meten 

Beroep doen op de 
(zelf)redzaamheid 
van burgers 
 

Veiligheidsregio 
Twente doet een 
beroep op 
(zelf)redzaamheid van 
burgers in de acute 
fase van een crisis 

Het beroep 
doen op 
(zelf)redzame 
burgers 
 

- Wat mag van een redelijk 
denkend persoon verwacht 
worden als Veiligheidsregio 
Twente een beroep op ze doet? 

- Wanneer mag een beroep gedaan 
worden op (zelf)redzame 
burgers? 

- Als wordt opgeroepen tot 
(zelf)redzaamheid van burgers 
gedurende een acute fase van een 
crisis. Hoe zit het dan met de 
rechtsverhouding tussen 
Veiligheidsregio Twente en de 
burger? 

- Is het nodig om een en ander vast 
te leggen in wet- en regelgeving? 

- Mag een professionele 
hulpverlener een (zelf)redzame 
burger verplichten om te helpen? 
Of mag een burger weigeren? 

- Hoe kan Veiligheidsregio Twente 
(zelf)redzame burgers oproepen? 

 
 
 
 
 
 

Aansprakelijkheid  
 
 
 

Verplichting tot 
vergoeding door een 
onrechtmatige 
handeling 
veroorzaakte schade 

Het gehoor 
geven aan de 
oproep om 
(zelf)redzaam 
te zijn als 
burger en 
vervolgens 
ontstaat er 
schade 
 

- Maakt het verschil in 
aansprakelijkheid als 
Veiligheidsregio Twente een 
beroep doet op (zelf)redzaamheid 
van burgers? 

- In hoeverre is in wet- en 
regelgeving iets geregeld m.b.t. 
de aansprakelijkheid? 

- In hoeverre is bij 
Veiligheidsregio Twente iets 
geregeld m.b.t. de 
aansprakelijkheid? 

- Op welke punten moet de 
aansprakelijkheid bij ingrijpen 
door burgers geregeld worden?  

- Zijn er voorbeelden bekend van 
wat er mis kan gaan of al mis is 
gegaan in de praktijk? 

Tabel 3.2.3– 1. Weergave van de operationalisatie van het juridische aspect.  
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Het ethische aspect  

Begrip Definitie  Uitingsvorm Hoe te meten 

Vrijheid 
 

De vrijheid om te 
kiezen en het eigen 
leven in te richten 

Keuzemoge-
lijkheden 
 

- Zijn er handelingsopties om uit te 
kiezen?  

- Vrij om te kiezen om als 
(zelf)redzame burger hulp te 
bieden aan niet-zelfredzame 
burgers in de acute fase van een 
crisis? 

Feitelijke 
informatie 
 
 
 

Het bieden van 
feitelijke informatie 
over de risico’s en 
consequenties die 
(zelf)redzame 
burgers kunnen lopen 

Voorzien van 
feitelijke 
informatie  
 
 
 

- Is er sprake van feitelijke 
verspreiding van informatie? En in 
welke vorm verspreid?  

- In welke vorm is feitelijke 
verspreiding van informatie nodig? 

Tabel 3.2.3– 2. Weergave van de operationalisatie van het ethische aspect.  

Het praktische aspect 

Begrip Definitie  Uitingsvorm Hoe te meten 

Benodigde houding 
om (zelf)redzaam 
te kunnen zijn als 
burger 
 

De houding die 
nodig wordt geacht 
om als burger 
(zelf)redzaam te 
kunnen zijn in de 
acute fase van een 
crisis 

Kenmerken 
van burgers 
 

- Wat voor soort kennis is nodig? 
- Wat voor soort vaardigheden zijn 

nodig? 
- Wat voor soort middelen zijn 

nodig? 
- Hoe kunnen de kennis, 

vaardigheden en/of middelen die 
nodig zijn, worden gerealiseerd? 

 
 
 
 

Benodigde houding 
van professionele 
hulpverleners om 
(zelf)redzaamheid 
van burgers te 
bevorderen en te 
benutten 

 

De houding die 
nodig wordt geacht 
om als professionele 
hulpverlener 
(zelf)redzaamheid 
van burgers te 
bevorderen en te 
benutten  

Kenmerken 
van 
professionele 
hulpverleners 

- Sprake van uitsluiting door 
professionele hulpverleners? 

- Heerst het klassieke denkbeeld bij 
professionele hulpverleners? 

- Is het nodig om het klassieke 
denkbeeld bij professionele 
hulpverleners af te zwakken? Hoe 
dit te realiseren? 

- Wat voor soort houding is nodig? 

- Zijn richtlijnen aanwezig c.q. 
nodig voor de wijze van omgang 
met (zelf)redzame burgers als 
professionele hulpverleners?  

Tabel 3.2.3– 3. Weergave van de operationalisatie van het praktische aspect.  

Afgeleid uit bovenstaande schema’s zijn in bijlage 1 boomstructuren weergegeven. Op basis 

van deze boomstructuren worden de interviewverslagen gecodeerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een codeerschema. Het codeerschema is terug te vinden in bijlage 2. 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de afgenomen interviews gepresenteerd. Als 

leidraad wordt de structuur aangehouden van de centrale begrippen die zijn 

geoperationaliseerd op basis van de deskresearch. Per centraal begrip worden de daarbij 

behorende resultaten geanalyseerd. Tevens wordt telkens een terugkoppeling gemaakt naar 

het theoretisch kader, kijkend of een voorwaarde uit de theorie wel of niet van toepassing is 

voor Veiligheidsregio Twente. Bovendien wordt vervolgens duidelijk, op basis van de input 

van de respondenten, of er wel of niet een meer concrete invulling kan worden gegeven aan 

de voorwaarden. Op deze manier kennen de voorwaarden die worden bekrachtigd door de 

respondenten niet meer de abstractie die wel zichtbaar is bij de voorwaarden uit de 

behandelde theorieën.  

In paragraaf 4.1 staat het juridische aspect centraal. Vervolgens is in paragraaf 4.2 het 

ethische aspect aan de orde en in paragraaf 4.3 komt het praktische aspect aan bod. Tot slot 

sluit de laatste paragraaf 4.4 af met een vergelijking tussen de genoemde voorwaarden uit de 

paragrafen 4.1 tot en met 4.3 en de voorwaarden die van toepassing zijn op een scenario uit de 

praktijk. 

 

De resultaten worden per begrip geanalyseerd, te weten de centrale begrippen ‘beroep doen 

op de (zelf)redzaamheid van burgers’ en ‘aansprakelijkheid’. Vervolgens wordt schematisch 

weergegeven hoe de respondenten specifiek een bepaalde voorwaarde concretiseren. 

4.1.1. Een beroep doen op de (zelf)redzaamheid van burgers 

Verwachtingen 

Allereerst is gevraagd aan de respondenten wat zij denken wat Veiligheidsregio Twente mag 

verwachten van (zelf)redzame burgers in de acute fase van de crisis. Alle respondenten zijn 

het er unaniem over eens, dat verwacht mag worden van iedere (zelf)redzame burger dat zij 

112 kan bellen. In totaal vinden vijftien respondenten dat meer mag worden verwacht van 

(zelf)redzame burgers, dan alleen 112 bellen, mits Veiligheidsregio Twente voldoet aan de 

voorwaarden die gesteld worden.  

4. Resultaten en analyse  

4.1. Het juridische aspect  
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Dat wil zeggen, naast 112 bellen, ook andere basale handelingen kunnen worden uitgevoerd 

door (zelf)redzame burgers. Onder basale handelingen wordt onder andere het volgende door 

de respondenten verstaan:  

- In het geval dat een (zelf)redzame burger een niet-zelfredzame burger ziet, gaat deze 

(zelf)redzame burger signaleren. Dit betekent dat deze burger duidelijke informatie afgeeft 

aan de alarmcentrale. 

- In het geval dat een (zelf)redzame burger een niet-zelfredzame burger ziet, dan gaat deze 

(zelf)redzame burger kortdurende hulp verlenen, zoals het vasthouden van een hand van 

de niet-zelfredzame burger of het spannen van een plastic lint tussen twee lantaarnpalen.  

Uiteindelijk stelt de meerderheid van de respondenten voor, als Veiligheidsregio Twente 

daadwerkelijk een beroep wil doen op (zelf)redzame burgers in de acute fase van een crisis, 

zij de burgers duidelijk moet maken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. 

Wat - Voorwaarde 1: (zelf)redzame burgers dienen te weten wat de verwachtingen zijn 
- Aspect: juridisch 

Waarom - Theoretisch: het oproepen tot (zelf)redzaamheid en het verplichten om daaraan 
gehoor te geven als burger gedurende een acute fase van een crisis, kan volgens de 
huidige wet- en regelgeving niet worden vereist. Dit betekent als er sprake is van 
(zelf)redzaamheid, deze burger (bijna) altijd juridisch onverplicht optreedt. Hierdoor 
is het essentieel van belang dat diegene die oproept duidelijk maakt wat hij verwacht 
van de (zelf)redzame burger waarop hij een beroep doet.  

- Praktisch: Veiligheidsregio Twente mag hulp van (zelf)redzame burgers vragen als 
onder andere duidelijk wordt gemaakt wat de wederzijdse verwachtingen zijn van 
zowel de professionele hulpverleners als van de (zelf)redzame burgers.  

 
Onder het duidelijk maken van verwachtingen wordt het volgende verstaan: 
- verwacht wordt bij een beroep op hulp, burgers die (zelf)redzaam zijn basale 

handelingen kunnen uitvoeren. Maak daarom bekend wat wel en wat niet onder de 
basale handelingen wordt verstaan; 

- leg uit waarom de basale handelingen worden verwacht van (zelf)redzame burgers;  
- leg uit wat de rol- en taakverdeling is van professionele hulpverleners; 
- leg uit waarom dit de rol- en taakverdeling is van professionele hulpverleners. 

Voldaan Aan deze voorwaarde is momenteel niet voldaan. De reden hiervoor is dat 
Veiligheidsregio Twente tot op heden niet inzichtelijk heeft wat ze verwacht van de 
(zelf)redzame burgers en andersom. 

Wie Om toch in de toekomst te voldoen aan deze voorwaarde ligt de verantwoordelijkheid 
bij Veiligheidsregio Twente en de desbetreffende professionele hulpverleners van de 
kolommen. Veiligheidsregio Twente dient met alle betrokken kolommen in gesprek te 
gaan. Dit moet leiden tot bruikbare handvaten en richtlijnen voor welke handelingen 
verwacht kunnen worden van (zelf)redzame burgers, maar ook andersom. Oftewel wat 
(zelf)redzame burgers mogen verwachten van professionele hulpverleners.  

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en op de locaties 
van de betrokken kolommen. 



Master thesis – T.M. Boscu  Pagina 41 van 95 

 

Hoe  Door voorafgaand aan een crisis helder te communiceren aan (zelf)redzame burgers wat 
van deze burgers wordt verwacht, maar ook wat burgers van professionele hulpverleners 
mogen verwachten, worden tevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
nageleefd door Veiligheidsregio Twente. Bovendien wordt Veiligheidsregio Twente 
gezien als het kenniscentrum van Twente. Het is daarom aan te raden dat 
Veiligheidsregio Twente vooraf aan de kolommen vraagt wat zij verstaan onder het 
verrichten van basale handelingen door (zelf)redzame burgers. Vervolgens kan 
Veiligheidsregio Twente de verzamelde kennis als informatie uitbrengen aan 
(zelf)redzame burgers. Deze informatieverstrekking kan middels campagnes, 
voorlichtingen, folders enzovoort. 
 
Al met al, is het noodzakelijk dat Veiligheidsregio Twente komt met richtlijnen, die 
aangeven welke handelingen verwacht kunnen worden en welke niet van (zelf)redzame 
burgers. Maar ook andersom, welke handelingen (zelf)redzame burgers van 
professionele hulpverleners mogen verwachten. Let op de richtlijnen c.q. de verwachte 
handelingen mogen niet in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving.  

Tabel 4.1.1. Weergave van voorwaarde 1.  

Verplichting 

‘Moet het in de Nederlandse wet- en regelgeving staan dat wanneer Veiligheidsregio Twente 

een beroep wil doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis, deze 

burgers verplicht gehoor moeten geven aan deze oproep?’ Op deze vraag antwoordde 

iedereen, op één respondent na met ‘nee’. De volgende redenen kwamen aan de orde: 

- er zijn al genoeg verplichtingen voor (zelf)redzame burgers; 

- met wet- regelgeving wordt het probleem niet opgelost; 

- het moet een vrijwillige keuze blijven om wel of niet niet-zelfredzame burgers te helpen, 

omdat burgers zelfbeschikkingsrecht hebben.  

Desalniettemin heeft één respondent afwijkend gereageerd. De heer Boswinkel (p.m., 24 juni 

2015) beweert dat niet op voorhand kan worden geselecteerd welke burgers wel of niet 

(zelf)redzaam zijn op het moment dat deze burgers zich begeven in de acute fase van een 

crisis. Om die reden acht de heer Boswinkel (p.m., 24 juni 2015) het nodig dat in wet- en 

regelgeving moet worden opgenomen dat alle burgers in beginsel de plicht hebben om te 

helpen, waardoor alle burgers verantwoordelijk worden gemaakt als deelnemer van de 

maatschappij. Als vervolgens een burger nalaat om te helpen, zegt de heer Boswinkel (p.m., 

24 juni 2015) het volgende: “Dan moet deze burger zich verantwoorden bij een rechter. 

Eventueel kunnen dan verzachtende omstandigheden van toepassing zijn, omdat deze burger 

niet kon helpen door fysieke of mentale omstandigheden.”  
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Mogelijkheden tot oproepen  

Enkele respondenten vinden dat Veiligheidsregio Twente alleen gericht (zelf)redzame burgers 

mag oproepen. Tijdens een crisis is er vaak sprake van gewonden. Hierdoor kan een beroep 

worden gedaan op burgers met een medische achtergrond, denk hierbij aan EHBO’ers of 

BHV’ers. De heer Bosman (p.m., 6 juli 2015) kwam met het idee om een soort van 

talentenbank te ontwikkelen. Hij verstaat onder een talentenbank een systeem waarin wordt 

aangegeven wat burgers kunnen. Bijvoorbeeld burger A kan broodjes smeren, burgers B heeft 

altijd een loods ter beschikking en burgers C en D zijn BHV’ers. Met een dergelijke 

talentenbank kan Veiligheidsregio Twente het aan de voorkant gaan organiseren, wat 

resulteert in een gerichte oproep op basis van soorten (zelf)redzame burgers tijdens een crisis.  

Echter in deze master thesis ligt de nadruk op (zelf)redzame burgers in de acute fase van een 

crisis, waarbij vooraf door Veiligheidsregio Twente een algemene oproep wordt gedaan op 

alle burgers die (zelf)redzaam zijn. Met andere woorden Veiligheidsregio Twente wil voordat 

de professionele hulpverleners ter plaatse zijn, dat diverse (zelf)redzame burgers al bezig zijn 

met het verrichten van hulp. Het is daarom niet noodzakelijk voor Veiligheidsregio Twente 

om een soort van talentenbank te ontwikkelen.  

Professionele hulpverleners kunnen ter plaatse in het crisisgebied bepalen welke soorten 

burgers nodig zijn. Dit betekent dat professionele hulpverleners eerst inzichtelijk moeten 

hebben wat voor extra hulp ze nodig hebben van (zelf)redzame burgers. Vervolgens wordt op 

basis van de interpretaties van de professionele hulpverleners het systeem van de talentenbank 

geactiveerd. Wanneer uiteindelijk middels de talentenbank de juiste burgers zijn geselecteerd 

en opgeroepen, duurt het nog een tijd voordat de specifieke burgers eindelijk ter plaatse zijn 

in het crisisgebied. Ondertussen is de acute fase van een crisis al (bijna) voorbij. Hierdoor is 

het spontane beoogde effect van een oproep door Veiligheidsregio Twente voorafgaande aan 

een dergelijke crisis op alle (zelf)redzame burgers verdwenen.  

Rechtsverhouding 

Vervolgens is gevraagd aan de respondenten met specifiek een juridische achtergrond, hoe het 

zit met de rechtsverhouding tussen Veiligheidsregio Twente en de (zelf)redzame burgers, 

indien deze burgers gehoor geven aan de oproep van Veiligheidsregio Twente. De juristen 

gaven aan dat het voornamelijk nog een grijs gebied is.  
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Dit komt volgens mevrouw Hertzdahl (p.m., 23 juni 2015) door het volgende: 

“Veiligheidsregio Twente heeft geen hiërarchische relatie met de burgers. Als eventueel in 

wet- en regelgeving zou komen te staan dat Veiligheidsregio Twente burgers mag oproepen in 

de acute fase van een crisis, dan kan de kans misschien ontstaan op een dergelijke 

gezagsverhouding.” Tegelijkertijd zegt de heer Wolsink (p.m., 24 juni 2015) dat ook het 

volgende verondersteld kan worden: “Als een burger gehoor geeft aan een oproep, dat op dat 

moment deze burger in de veronderstelling was dat hij valt onder de dekking van de 

verzekering van Veiligheidsregio Twente.”  

Kortom, het blijft het een grijs gebied, wie aansprakelijk is voor eventuele schade die de 

(zelf)redzame aanbrengt bij het verlenen van hulp aan leven en goederen van derden, overheid 

en/of de betreffende (zelf)redzame burger zelf. In de volgende paragraaf 4.1.2. wordt dieper in 

gegaan op de aansprakelijkheid en wordt getracht het bekende grijze gebied, minder grijs te 

maken.  

4.1.2. Aansprakelijkheid  

Mogelijkheden tot oproepen  

Overeenkomstig met het theoretisch kader en een gedeelte uit paragraaf 4.1.1. is gebleken dat 

het tot nog toe een grijs gebied is met betrekking tot wie wanneer en waarvoor aansprakelijk 

is bij ontstane schade, als gehoor wordt gegeven en er een beroep wordt gedaan op de 

(zelf)redzaamheid van burgers door Veiligheidsregio Twente. Als aanvulling op het 

theoretisch kader zei een respondent, te weten mevrouw Hertzdahl (p.m., 23 juni 2015), dat 

Veiligheidsregio Twente misschien civiel rechterlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dit 

kan komen, omdat een (zelf)redzame burger kan denken, als hij een oproep hoort van 

Veiligheidsregio Twente het niet een vrijwillige oproep was en daarom erop vertrouwde dat 

dit moest of dwingend was. Om die reden is het een voorwaarde dat Veiligheidsregio Twente 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen, wil het een beroep doen 

op (zelf)redzame burgers in de acute fase van een crisis. Vooral het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt benadrukt, omdat mevrouw Hertzdahl (p.m., 23 juni 2015) niet uitsluit dat wanneer 

Veiligheidsregio Twente niet zorgvuldig is in het voorbereiden van een beroep doen op 

(zelf)redzame burgers en in het communiceren naar de (zelf)redzame burgers toe over wat de 

oproep inhoudt en wat het met zich meebrengt, de Veiligheidsregio Twente wellicht civiel 

rechterlijk aansprakelijk kan worden gesteld.  
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Richtlijnen binnen Veiligheidsregio Twente 

‘Zijn er bij u weten richtlijnen opgesteld binnen Veiligheidsregio Twente over aan welke 

voorwaarden Veiligheidsregio Twente moet voldoen wil het een beroep doen op de 

(zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis?’ Door alle respondenten werd 

deze vraag beantwoord met ‘nee’ of ‘bij mijn weten niet bekend’. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat er geen richtlijnen aanwezig zijn of zodoende niet bekend zijn onder de juristen en 

professionele hulpverleners binnen de Veiligheidsregio Twente.  

Voorbeelden  

Eén respondent heeft meegemaakt, toen hij in dienst was als OvD-P, dat een burger schade 

had veroorzaakt tijdens het verrichten van hulp aan een niet-zelfredzame burger. De niet-

zelfredzame burger antwoordde volgens de heer T. Terhalle (p.m., 8 juli 2015) als volgt: 

“Helaas is dat gebeurd maar ja, dat kan gebeuren.” Daarnaast heeft de politie ook nooit meer 

iets van de niet-zelfredzame burger vernomen en dat is het voordeel van de nuchtere 

Twentenaar, aldus de heer T. Terhalle (p.m., 8 juli 2015).  

De overige respondenten hadden niet gelijk een voorbeeld in gedachten wat al eens is 

misgegaan of mis kan gaan met betrekking tot de aansprakelijkheid in het geval een 

(zelf)redzame burger hulp gaat verlenen in de acute fase van een crisis.  

Verantwoordelijkheid 

Uit de interviews is op te merken dat onderscheid wordt gemaakt door de respondenten qua 

aansprakelijkheid. Enerzijds het vooraf en/of tijdens een beroep doen door Veiligheidsregio 

Twente op (zelf)redzame burgers in de acute fase van een crisis. Anderzijds een beroep op 

specifieke (zelf)redzame burgers door professionele hulpverleners, die vervolgens dan meer 

handelingen vragen dan de basale handelingen.  

Allereerst een beroep op (zelf)redzame burgers door Veiligheidsregio Twente. De 

respondenten vinden over het algemeen dat Veiligheidsregio Twente niet aansprakelijk is 

voor eventuele ontstane schade door burgers die gaan helpen en de basale handelingen 

verrichten. De redenen zijn onder andere dat Veiligheidsregio Twente een vrijwillig beroep 

doet op burgers en niet kan controleren hoe burgers het helpen van niet-zelfredzame burgers 

uitvoeren. Op te merken is dat de respondenten vinden dat duidelijk moet zijn wat onder een 

oproep wordt verstaan qua handelingsopties.  
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Ten aanzien van een beroep door professionele hulpverleners op (zelf)redzame burgers, die 

specifiekere hulphandelingen moeten gaan uitvoeren dan de basale handelingen, vinden de 

respondenten dat de burgers zelf de verantwoordelijkheid dragen. Echter er zit een maar aan 

vast, want de meerderheid van de respondenten vindt namelijk dat desbetreffende 

professionele hulpverleners die meer vragen dan de basale handelingen aan (zelf)redzame 

burgers, medeverantwoordelijk zijn voor eventuele ontstane schade door burgers die proberen 

te helpen. Professionele hulpverleners moeten namelijk doordrongen zijn van het feit dat 

burgers niet zijn getraind voor de unieke omstandigheden die zich voordoen tijdens een crisis. 

Als vervolgens een professionele hulpverlener vraagt aan een (zelf)redzame burger om meer 

specifieke handelingen te verrichten neemt deze professionele hulpverlener als het ware de 

burger onder zijn hoede, informeert en instrueert de burger telkens waar nodig en kijkt 

tussentijds of de burger het goed uitvoert.  

Al met al, staat het niet vast, indien de (zelf)redzame burger gehoor geeft aan de oproep om 

meer hulp te verrichten dan de basale handelingen, dat daadwerkelijk de professionele 

hulpverlener aansprakelijk is voor de eventuele opgelopen schade veroorzaakt door de burger 

die luisterde naar de instructies van deze professionele hulpverlener. Diverse factoren spelen 

daarbij een rol. De heer Wickering (p.m., 16 juli 2015) zegt hier het volgende over: 

Op het moment dat een professionele hulpverlener vraagt aan een niet -professional om handelingen te 

verrichten, dan moet deze professionele hulpverlener bewust zijn wat die vraagt en aan wie die het vraagt. Als 

een professionele hulpverlener bijvoorbeeld aan een driejarig kind vraagt om een zware blusslang op te 

pakken is het duidelijk wie aansprakelijk is, maar vaak gaat het om een grijs gebied. Dus ik (de heer 

Wickering) denk dat het laten uitvoeren van handelingen door niet-professionele hulpverleners, per definitie 

zodanig moeten zijn dat ze uitvoerbaar zijn. Wel is het afhankelijk van de crisissituatie en de ernst van de 

situatie hoe snel er opgetreden moet worden. Als er echt sprake is van de acute fase van een crisis en acuut 

gehandeld moet worden, dan is er geen tijd om alles af te wegen en bijvoorbeeld te toetsen als een niet -

professional zijn EHBO heeft behaald. Zo gaat het ook in de rechtspraak. Als er uren tijd is, dan kan een 

professionele hulpverlener het vaak ook op andere manieren aanpakken en heeft hij niet perse de hulp van 

niet-professionals nodig. Oftewel het maakt wel degelijk uit als er sprake is van een acute fase. Maar de 

hoofdregel van het recht is normaal dat iedereen zijn eigen schade draagt, dus aansprakelijkheid moet je 

aantonen.  

Onderstaand staat een voorbeeld beschreven dat werd aangedragen door de heer Reuvers 

(p.m., 7 augustus 2015) tijdens het interview.  
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Er is sprake van een grote kettingbotsing op de snelweg. Een professionele hulpverlener vraagt aan een 

(zelf)redzame burger of hij het hoofd van een niet-zelfredzame burger wil vasthouden. Om dat te kunnen doen 

stapt de (zelf)redzame burger gedeeltelijk met zijn lichaam in de kapotte auto van de niet-zelfredzame burger. 

Maar met deze actie haalt de (zelf)redzame burger tegelijkertijd zijn arm open. De professionele hulpverlener 

weet dat de (zelf)redzame burger geen beschermend pak draagt. Toch vind ik (de heer Reuvers) dat dan per 

geval moet worden gekeken wie daar de verantwoordelijkheid draagt. Er is namelijk altijd sprake van unieke 

en uitzonderlijke situaties. De (zelf)redzame burger had vooraf ook kunnen zeggen tegen de professionele 

hulpverlener “Ik kan niet bij zijn hoofd, want er ligt allemaal glas.” Dan had vervolgens de professionele 

hulpverlener kunnen zeggen “Prima, dan pak je een beschermende jas of wij pakken wat folie.” Dan heeft de 

professionele hulpverlener alles gedaan om het risico uit de weg te nemen. Zo zijn er heel veel an dere 

voorbeelden te bedenken waar de aansprakelijkheid wel of niet bij de professionele hulpverlener komt te 

liggen. 

Uiteindelijk vindt de minderheid van de respondenten dat Veiligheidsregio Twente pas een 

beroep mag doen op (zelf)redzame burgers als er een soort van noodpotje achter de hand is. 

De burger kan zich dan beroepen op een soort van fonds van Veiligheidsregio Twente, als er 

in de toekomst schade ontstaat door het gehoor geven aan een oproep om te helpen als 

(zelf)redzame burger. Onder de respondenten bestaat er echter wel onduidelijkheid of dit 

noodpotje wel of niet transparant naar buiten moet worden gecommuniceerd aan de burgers. 

Bovendien klinkt ook door andere respondenten weer veel weerstand over dit noodpotje, 

omdat: 

- als bekend is dat er een noodpotje is burgers zich daar meteen op beroepen; 

- het een zaak voor verzekeringsmaatschappijen is, want laten die het onderling maar 

bepalen; 

- zelden een schadevergoeding wordt vereist door burgers, omdat in Twente de bekende 

noaberschap mentaliteit heerst;  

- niet-zelfredzame burgers toch geholpen willen worden en daar hoort het risico bij dat er 

schade kan ontstaan.  

In tabel 4.1.2–1. is samengevat weergegeven wanneer wie en waarvoor de 

verantwoordelijkheid draagt volgens de respondenten als Veiligheidsregio Twente een beroep 

doet op (zelf)redzame burgers in de acute fase van een crisis.  
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Situatie Aansprakelijkheid Redenen 

Veiligheidsregio Twente 
doet een beroep op 
(zelf)redzame burgers. 

De (zelf)redzame burger is in 
beginsel verantwoordelijk om 
de door zijn goedbedoelde 
ingrijpen in de acute fase van 
een crisis aan leven, goederen 
van derden, overheid en/of 
zichzelf te vergoeden.  

- Het juridisch uitgangspunt van 
het recht is dat iedereen zijn 
eigen schade draagt (Doelen 

advocatuur, 2015).  
- De (zelf)redzame burger heeft 

de verantwoordelijkheid om vrij 
en autonoom te bepalen of hij 
wel of niet in staat is om gehoor 
te geven aan de oproep. De 
(zelf)redzame burger kan en 
mag namelijk altijd dankzij het 
zelfbeschikkingsrecht een 
dergelijke oproep weigeren. 

Professionele hulpverleners 
doen gedurende de acute 
fase van een crisis een 
beroep op diverse 
(zelf)redzame burgers. 
Maar vragen tegelijkertijd 
aan (zelf)redzame burgers 
om meer handelingen te 
verrichten dan alleen de 
basale handelingen. 

De (zelf)redzame burger is in 
beginsel verantwoordelijk om 
de door zijn goedbedoelde 
ingrijpen in de acute fase van 
een crisis aan leven, goederen 
van derden, overheid en/of 
zichzelf te vergoeden. Maar 
de professionele hulpverlener 
is medeverantwoordelijk.  

- Het juridisch uitgangspunt van 
het recht is dat iedereen zijn 
eigen schade draagt (Doelen 
advocatuur, 2015). 

- De (zelf)redzame burger heeft 
de verantwoordelijkheid om vrij 
en autonoom te bepalen of hij 
wel of niet in staat is om gehoor 
te geven aan de oproep. De 
(zelf)redzame burger kan en 
mag namelijk altijd dankzij het 
zelfbeschikkingsrecht een 
dergelijke oproep weigeren. 

- Professionele hulpverleners 
dienen rekening te houden met 
de beperkte ervaring en 
deskundigheid van 
(zelf)redzame burgers. Hierdoor 
zijn professionele hulpverleners 
medeverantwoordelijk, omdat 
ze beter kunnen inschatten als 
een specifieke handeling wel of 
niet gevaarlijk is voor een 
(zelf)redzame burger. 

Tabel 4.1.2 –1. Weergave van wie wanneer verantwoordelijk is voor ontstane schade.  

Kortom, bevestigd wordt door de respondenten dat Veiligheidsregio Twente een beroep mag 

doen op (zelf)redzame burgers, als de burgers onder andere weten wanneer ze aansprakelijk 

zijn.  
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Wat - Voorwaarde 2: (zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze 
aansprakelijk zijn  

- Aspect: juridisch 

Waarom - Theoretisch: in het theoretisch kader is het onduidelijk wanneer concreet wie 
wanneer en waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot de aansprakelijkheid. 
Het is daarom noodzakelijk dat duidelijk is voor zowel de professionele 
hulpverleners als voor de (zelf)redzame burgers, wie bij het oproepen tot 
(zelf)redzaamheid wanneer juridisch aansprakelijk is voor de eventuele ontstane 
schade door (goedbedoelde) ingrijpen van (zelf)redzame burgers in de acute fase van 
een crisis aan leven en goederen van derden, overheid en/of de betreffende 
(zelf)redzame burger zelf. 

- Praktisch: voordat Veiligheidsregio Twente een beroep mag doen op (zelf)redzame 
burgers in de acute fase van een crisis, dient er helderheid te zijn over het onderwerp 
‘aansprakelijkheid’. Ondanks dat de respondenten het eens zijn over dat 
(zelf)redzame burgers zelf in beginsel de verantwoordelijkheid dragen voor ontstane 
schade, is het van belang dat (zelf)redzame burgers op de hoogte worden gesteld dat 
ze hier daadwerkelijk in beginsel zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. 
Desalniettemin spelen andere factoren bij eventuele ontstane schade door een 
hulpactie van een (zelf)redzame burger ook een belangrijke rol. Zo kan de burger 
zich beroepen op de rechtvaardigingsgrond ‘overmacht’ en wordt vaak gekeken naar 
het ongeschreven recht. Dat wil zeggen als een (zelf)redzame burger zijn best doet 
en naar zijn eer en geweten heeft gehandeld, dan hem niet snel een verwijt zal 
treffen.  

 
Het volgende wordt bedoeld onder helderheid geven aan aansprakelijkheid:  
- marginaal aangeven wie wanneer en waarvoor in beginsel aansprakelijk is als 

Veiligheidsregio Twente een beroep doet op (zelf)redzame burgers; 
- verklaren aan (zelf)redzame burgers waarom zij zelf in beginsel de 

verantwoordelijkheid dragen, als er schade ontstaat wanneer ze hulp verlenen in de 
acute fase van een crisis;  

- aangeven dat (zelf)redzame burgers vaak wel in beginsel aanspreekbaar zijn, maar 
door onder andere het ongeschreven recht niet perse aansprakelijk zijn. Ofwel maak 
transparant dat er geen gestandaardiseerde uitkomsten zijn;  

- concreet maken als Veiligheidsregio Twente wel of niet (zelf)redzame burgers 
beschermt tegen eventuele aansprakelijkheid.  

Voldaan Aan deze voorwaarde is tot nog toe niet voldaan. In opdracht van Veiligheidsregio 
Twente is dit namelijk een vraagstuk waar graag meer helderheid over dient te komen. 
Dit betekent dat pas na afronding van deze master thesis kan worden beoordeeld hoe 
invulling kan worden gegeven aan deze voorwaarde door Veiligheidsregio Twente.  

Wie Veiligheidsregio Twente. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente. 

Hoe  Veiligheidsregio Twente kan dit realiseren door voorafgaand aan het beroep mogen doen 
op (zelf)redzame burgers heldere protocollen op te stellen. In de protocollen dient onder 
andere marginaal te staan wie wanneer en waarvoor aansprakelijk is en of (zelf)redzame 
burgers wel of niet beschermd worden door Veiligheidsregio Twente tegen eventuele 
aansprakelijkheid. 

Tabel 4.1.2.– 2. Weergave van voorwaarde 2.  
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De resultaten worden per begrip geanalyseerd, te weten de centrale begrippen ‘feitelijke 

informatievoorziening’ en ‘vrijheid’. Vervolgens wordt schematisch weergegeven hoe de 

respondenten specifiek een bepaalde voorwaarde concretiseren. 

4.2.1. Feitelijke informatievoorziening  

De respondenten zijn overtuigd dat veel (zelf)redzame burgers wel willen helpen, maar vaak 

niet kunnen helpen, wegens angst en/of door gebrek aan kennis. Volgens de heer Kroeze 

(p.m., 1 juli 2015) zijn (zelf)redzame burgers angstig, omdat angst veelvuldig gepaard gaat 

met onbekendheid. Terwijl onbekend maakt onbemind en hierdoor is de volgende vraag 

tijdens de interviews gesteld: ‘Dient Veiligheidsregio Twente burgers te voorzien van 

feitelijke informatie wil het een beroep kunnen doen op (zelf)redzaamheid van burgers?’ 

Hierop antwoorden zestien van de achttien respondenten volmondig ‘ja’. Als aanvulling op 

deze vraag is aan de zestien respondenten gevraagd hoe Veiligheidsregio Twente invulling 

kan geven aan het voorzien van feitelijke informatie.  

Eerder in deze master thesis is aangekaart dat Veiligheidsregio Twente onder andere 

(zelf)redzaamheid wil bevorderen wegens de beperkte capaciteit van professionele 

hulpverleners. Diverse respondenten verstaan onder het voorzien van feitelijke informatie dat 

Veiligheidsregio Twente transparant en eerlijk is over de capaciteit van professionele 

hulpverleners. Dit kan letterlijk in cijfers naar buiten worden gecommuniceerd, maar ook op 

een ‘subtiele’ manier zoals geformuleerd door de heer Bosman (p.m., 6 juli 2015): 

“Professionele hulpverleners blijven professionele hulpverleners en kunnen het niet alleen 

aan. Daarom hebben wij uw hulp ook nodig in de samenleving.” Met deze manier van 

communiceren is onder andere mevrouw Meulenbroek (p.m., 25 juni 2015) het eens, want zo 

zegt ze: “Door letterlijk te vertellen dat er beperkte capaciteit is, gaan burgers meer diefstal 

plegen en crimineel gedrag vertonen.”  

Naast transparant te zijn over de capaciteit van professionele hulpverleners aan burgers, is het 

ook de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Twente om burgers te informeren over de 

risico’s van het wel of niet hulp bieden aan niet-zelfredzame burgers in de acute fase van een 

crisis. Respondenten zien immers Veiligheidsregio als het kenniscentrum van Twente.  

4.2. Het ethische aspect 
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Daarom heeft Veiligheidsregio Twente ook de informerende taak, direct of indirect, om 

burgers te voorzien van dergelijke risico’s en handelingsopties.  

Daarnaast benadrukken enkele respondenten dat ze het idee hebben dat (zelf)redzame burgers 

niet begrijpen wat de rollen zijn van professionele hulpverleners. Een respondent, te weten 

mevrouw Plas (p.m., 7 juli 2015), maakt dit duidelijk met het volgende voorbeeld:  

Informeer burgers eens hoe een ambulance auto werkt of laat ze letterlijk zien hoe het werkt door burgers uit te 

nodigen. Je ziet ook steeds meer die spotjes over geen geweld tegen ambulancepersoneel. Ik (mevrouw Plas) 

snap het ook wel deels, want de burgers worden agressief, die denken namelijk als ze de eerste ambulance auto 

zien van ‘Ga nu eens wat doen’. Terwijl de eerste professionele hulpverleners met de handen op de rug door het 

veld heen lopen en gaan tellen hoeveel gewonden er liggen. Op basis daarvan bepalen ze hoeveel meer 

professionele hulpverleners moeten komen. Dit in tegensteling tot wat burgers denken, want de aanwezige 

burgers verwachten dat deze professionele hulpverleners meteen niet-zelfredzame burgers gaan helpen. Het 

begint daarom al met het duidelijk maken hoe professionele hulpverleners bij de ambulancedienst werken. Dit 

geldt ook voor de andere kolommen, zoals bij de brandweer en de polit ie.  

Deze behoefte om informatie te verstrekken over wat de rollen zijn van professionele 

hulpverleners, werd tevens bevestigd door onder andere de heer T. Terhalle en de heer 

Lipman. De heer T. Terhalle (p.m., 8 juli 2015) ziet een mogelijke oplossing in het oprichten 

van een soort meldpunt/kennisbank. Veiligheidsregio Twente kan daarin de kennis van de 

drie kolommen, te weten brandweer, GHOR en politie, samenbrengen. Burgers kunnen naar 

deze kennisbank toe om daar informatie te ontvangen van de desbetreffende kolommen. Met 

andere woorden een soort kennisbank waar burgers naar toe kunnen om vragen te stellen aan 

de professionele hulpverleners. De heer Lipman (p.m., 1 juli 2015) heeft een soortgelijke 

oplossing, namelijk het oprichten van een eetcafétje. Burgers kunnen dan vrij toegankelijk 

naar een dergelijk eetcafé gaan. In dit eetcafé zitten zowel een persoon van Veiligheidsregio 

Twente, die kennis heeft op multidisciplinair niveau, als minimaal één vertegenwoordiger per 

kolom, die kennis heeft op monodisciplinair niveau.  

Kortom, het is een voorwaarde voor Veiligheidsregio Twente, wanneer het een beroep wil 

doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase in een crisis, eerst (zelf)redzame 

burgers voorziet van informatie. 
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Wat - Voorwaarde 3: (zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te 
beschikken om een inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het 
verlenen van hulp 

- Aspect: ethisch 

Waarom - Theoretisch: het is essentieel dat (zelf)redzame burgers worden voorzien van de 
benodigde informatie om zo effectiever hulp te kunnen verlenen aan niet-
zelfredzame burgers gedurende de acute fase van een crisis. Deze kennis is namelijk 
noodzakelijk voor het kunnen inschatten van de eventuele hulpacties die de 
(zelf)redzame burger wil verlenen. Met andere woorden (zelf)redzame burgers 
dienen op een adequate manier van voldoende informatie te zijn voorzien om zelf te 
kunnen inschatten welke risico’s ze lopen als ze hulp willen en kunnen verlenen. 

- Praktisch: het is noodzakelijk dat Veiligheidsregio Twente pas (zelf)redzame burgers 
om hulp mag vragen als ook aan deze derde voorwaarde is voldaan. Naast de 
redenen die voortvloeiden uit het theoretisch kader, zijn ook diverse redenen uit de 
praktijk aangedragen waarom het voldoen aan deze voorwaarde van belang is.  

 
Het gaat om de volgende redenen:  
- door het verstrekken van informatievoorziening kunnen burgers autonoom besluiten 

als ze wel of niet in staat zijn om een niet-zelfredzame burger te helpen; 
- het helpt (zelf)redzame burgers bij het interpreteren van een crisissituatie en het 

beter waarnemen van de risico’s, om vervolgens als (zelf)redzame burger een 
rationele beslissing te maken als hij in staat is om een niet-zelfredzame burger te 
helpen in de acute fase van een crisis; 

- door het informeren van risico’s en handelingsopties worden burgers voorzien van 
kennis. Met behulp van de kennis worden (zelf)redzame burgers bewust gemaakt 
van de keuzemogelijkheden die aanwezig zijn. Bovendien worden hierdoor meerdere 
en verschillende invalshoeken geboden aan de burgers, met als gevolg dat het 
blikveld van burgers breder wordt. 

 
Het gaat daarbij om het voorzien van de volgende aspecten: 
- informeren over rol- en taakverdeling van professionele hulpverleners;  

- informeren over de (beperkte) capaciteit van professionele hulpverleners in de acute 
fase van een crisis; 

- informeren over de risico’s die aanwezig zijn in de omgeving van (zelf)redzame  
burgers;  

- informeren over de mogelijke handelingsopties die (zelf)redzame burgers hebben in 
de acute fase van een crisis.  

Voldaan Met name de aspecten informeren over de rol- en taakverdeling van professionele 
hulpverleners en het transparant maken aan (zelf)redzame burger over de (beperkte) 
capaciteit van professionele hulpverleners, worden momenteel niet ingevuld door 
Veiligheidsregio Twente en/of de betrokken kolommen. De laatste twee aspecten worden 
door bepaalde kolommen al voldaan, zoals bij de politie. Dit betekent dat bij bepaalde 
kolommen en Veiligheidsregio Twente de (zelf)redzame burgers beter en consequenter 
geïnformeerd dienen te worden over de risico’s en handelingsopties.  

Wie Veiligheidsregio Twente en de betrokken kolommen. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd op de beschikbare locaties van Veiligheidsregio Twente en de 
betrokken kolommen.  
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Hoe  Ten eerste met betrekking tot het duidelijk maken van de rol- en taakverdeling van 
professionele hulpverleners aan (zelf)redzame burgers, is het noodzakelijk dat 
Veiligheidsregio Twente de betreffende kolommen adviseert om als kolom het initiatief 
te nemen om zelf aan (zelf)redzame burgers duidelijk te maken wat hun rol- en 
taakverdeling is. Kolommen hebben namelijk de specifieke kennis in pacht en staan 
dichter tot de (zelf)redzame burgers.  
 
Ten tweede om toch aan alle aspecten van deze voorwaarde te kunnen voldoen dient 
Veiligheidsregio Twente feitelijke en specifieke informatie te verzamelen van de 
desbetreffende kolommen, risico’s in kaart te brengen en de handelingsopties te 
formuleren. Dit tezamen kan vervolgens als advies worden uitgebracht naar de 
(zelf)redzame burgers. Dit kan worden gerealiseerd door middel van folders, het geven 
van voorlichtingen, het maken en verspreiden van een risicokaart en informatieve 
filmpjes plaatsen op sociale media. 
 
Tot slot is een andere manier om te kunnen voldoen aan deze voorwaarde, is om een 
soort van kennisbank, meldpunt en/of eetcafé op te richten. Veiligheidsregio Twente kan 
hierdoor de kennis van de kolommen samenbrengen. Burgers kunnen dan vrijwillig 
beslissen om naar een dergelijk meldpunt of eetcafé te gaan om informatie te ontvangen. 
Bij zo’n meldpunt of eetcafé zitten vervolgens zowel een medewerker van 
Veiligheidsregio Twente, die kennis heeft op multidisciplinair niveau, als minimaal één 
vertegenwoordiger per kolom, die kennis heeft op monodisciplinair niveau.  

Tabel 4.2.1. Weergave van voorwaarde 3.  

4.2.2. Vrijheid  

Keuzemogelijkheden  

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid voor (zelf)redzame burgers om in vrijheid te kiezen 

om wel of niet een niet-zelfredzame burger te helpen in de acute fase van een crisis. Geen 

enkele respondent weet of Veiligheidsregio Twente momenteel keuzemogelijkheden voorlegt 

aan (zelf)redzame burgers om uit te kiezen. Een paar respondenten, voornamelijk 

respondenten met een politie achtergrond, geven aan dat de politie momenteel 

handelingsopties voorlegt. Bekende voorbeelden zijn Amber-alert en buurtwachten. Burgers 

kunnen vrijwillig kiezen om middels de keuzemogelijkheid, zoals Amber-alert, mee te helpen 

met kijken als ze een niet-zelfredzame burger zien. Bovendien geeft de politie bij ieder 

Amber-alert aan wat een (zelf)redzame burger kan doen als hij een vermist kind (lees: een 

niet-zelfredzaam kind) ziet. Tevens staat aangeven op de website van Amber-alert wat een 

(zelf)redzame kan doen om te helpen, hierdoor schrijft de politie handelingsopties voor. 

Vervolgens kan de (zelf)redzame burger zelf autonoom bepalen om daar wel of niet gehoor 

aan te geven.  
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Vrij om te kiezen 

‘Wanneer Veiligheidsregio Twente een beroep doet op (zelf)redzame burgers om te helpen in 

de acute fase van een crisis, mogen deze burgers dit beroep volgens u weigeren?’ Alle 

respondenten zijn het erover eens dat iedere (zelf)redzame burger een oproep mag weigeren.  

Bovendien maken alle respondenten, op één respondent na, onderscheid tussen een ethische 

plicht en een juridische plicht om niet-zelfredzame burgers te helpen in de acute fase van een 

crisis. Ze vinden dat Veiligheidsregio Twente te allen tijde een beroep mag doen op 

(zelf)redzame burgers om te helpen in de acute fase van een crisis, mits het aan de juridische, 

ethische en praktische voorwaarden voldoet. Tegelijkertijd staat hier tegenover dat 

(zelf)redzame burgers ook te allen tijde deze oproep mogen weigeren, omdat ze gewoonweg 

beschikken over het zelfbeschikkingsrecht. Het is daarom een voorwaarde dat helder is voor 

(zelf)redzame burgers dat de oproep van Veiligheidsregio Twente geen dwingende oproep is.  

Met betrekking tot die ene respondent die afwijkt, te weten de heer Boswinkel (p.m., 24 juni 

2015), geeft hij aan dat hij pleit voor het vastleggen in wet- en regelgeving dat iedere 

(zelf)redzame burger de plicht heeft om een niet-zelfredzame burger te helpen. Hij vindt niet 

dat dit botst met de vrijheid van de burger om autonoom te kunnen kiezen. “Vrijheid is leuk, 

maar vrijheid werkt alleen als je met elkaar dingen organiseert en regelt. Bovendien zie ik (de 

heer Boswinkel) dit niet als een belemmering voor een stukje vrijheid, omdat wij allen veel 

meer verplichtingen hebben als deelnemer van de maatschappij en deze verplichting om te 

helpen er bij komt. Vrijheid is namelijk niet in mijn beleving weglopen als je iemand met pijn 

ziet liggen”, aldus de heer Boswinkel (p.m., 24 juni 2015). 

  



Master thesis – T.M. Boscu  Pagina 54 van 95 

 

Wat - Voorwaarde 4: (zelf)redzame burgers dienen te allen tijde een zelfstandige afweging 
te kunnen maken 

- Aspect: ethisch 

Waarom - Theoretisch: door het voldoen van de derde voorwaarde beschikt een (zelf)redzame 
burger over kennis. Deze kennis is vereist om op een rationele wijze bepaalde 
mogelijkheden af te kunnen wegen, om vervolgens autonoom daaruit te kiezen. Dit 
betekent dat de burger op basis van de benodigde kennis dan vrijwillig instemt met 
zijn gekozen mogelijkheid om wel of niet een niet-zelfredzame burger te helpen in 
de acute fase van een crisis. Oftewel (zelf)redzame burgers moeten te allen tijde een 
zelfstandige afweging kunnen maken of ze zichzelf – om hulp te verlenen –in risico 
willen begeven.  

- Praktisch: Veiligheidsregio Twente zal altijd de vrijheid van (zelf)redzame burgers 
dienen te waarborgen, omdat de respondenten aangeven dat burgers altijd het recht 
hebben om zelfstandig en vrijwillig te beslissen om wel of niet gehoor te geven aan 
de oproep van Veiligheidsregio Twente.  
 

Onder het waarborgen van de mogelijkheid dat (zelf)redzame burgers altijd een vrije en 
zelfstandige afweging kunnen maken wordt het volgende verstaan:  

- Maak duidelijk aan (zelf)redzame burgers dat de oproep van Veiligheidsregio 
Twente geen dwingende oproep is.  

Voldaan Tot nog toe kunnen (zelf)redzame burgers inderdaad te allen tijde een vrije zelfstandige 
afweging maken. Echter omdat deze burgers momenteel niet over de benodigde kennis 
beschikken, die aanbevolen wordt onder andere bij de voorwaarden 3 en 5, zijn burgers 
niet in staat om tot een rationele en autonome afweging te komen. Bovendien dient 
Veiligheidsregio Twente (zelf)redzame burgers erop te wijzen dat als ze een beroep op 
deze burgers doet, het beroep niet dwingend van aard is. Alles bij elkaar genomen is in 
de huidige situatie niet aan deze voorwaarde voldaan door de Veiligheidsregio Twente.  

Wie Veiligheidsregio Twente. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente. 

Hoe  Bij het verstrekken van informatie aan de (zelf)redzame burgers (zie voorwaarde 3) kan 
worden bijgevoegd dat wanneer Veiligheidsregio Twente een beroep doet op de 
(zelf)redzaamheid van burgers, deze oproep niet dwingend van aard is. 

Tabel 4.2.2. Weergave van voorwaarde 4.  
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De resultaten worden per begrip geanalyseerd, te weten de centrale begrippen ‘benodigde 

houding van (zelf)redzame burgers’ en ‘professionele hulpverleners’. Vervolgens wordt 

schematisch weergegeven hoe de respondenten specifiek een bepaalde voorwaarde 

concretiseren. 

4.3.1. Benodigde houding van (zelf)redzame burgers  

Kennis 

Volgens de meesten respondenten bevestigd door hun ervaringen die ze op hebben gedaan in 

de praktijk, is dat onafhankelijk van de soort crisis (bijna) altijd sprake is van gewonden. 

Deze gewonden (lees: niet-zelfredzame burgers) kunnen vaak worden geholpen door 

(zelf)redzame burgers met medische kennis in de acute fase van een crisis. Hierdoor achtten 

de respondenten ten eerste dat Veiligheidsregio Twente (zelf)redzame burgers moet adviseren 

over het nut van het hebben van EHBO kennis. Zo vindt de heer Lipman (p.m., 1 juli 2015) 

dat door voorlichting te geven over het nut van EHBO en door het stimuleren om naar 

opleidingsinstituten te gaan, het de (zelf)redzaamheid vergroot. Dit idee wordt onder andere 

bevestigd door de heer T. Terhalle (p.m., 8 juli 2015): “Door EHBO trainingen te stimuleren, 

scheelt dat al heel veel.” Bovendien sluit de heer Reuvers (p.m., 7 augustus 2015) op dit idee 

aan, want hij zegt: “Door het niet te verplichten of voor te schrijven, maar door het 

informeren van (zelf)redzame burgers over het volgen van EHBO, worden hopelijk deze 

burgers getriggerd. Oftewel wordt hun intrinsieke motivatie om te willen helpen getriggerd.” 

Met andere woorden het grotendeel van de respondenten vindt dat het geen voorwaarde 

behoeft te zijn dat Veiligheidsregio Twente pas een beroep mag doen op (zelf)redzame 

burgers in de acute fase van een crisis, als Veiligheidsregio Twente burgers voorziet van 

EHBO kennis. De reden voor onder andere mevrouw Noltes (p.m., 13 juli 2015) is dat het 

praktisch onmogelijk is om het uit te voeren. “Veiligheidsregio Twente kan het de mens wel 

aanbieden, maar dat is dan eenmalig. Vervolgens moeten de mensen dat weer herhalen en 

onderhouden. Bovendien is het ook niet te managen om iedere burger in regio Twente te 

voorzien van EHBO kennis”, aldus mevrouw Noltes (p.m., 13 juli 2015).  

 

4.3. Het praktische aspect 
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In tegenstelling tot een geïnterviewde respondent mevrouw Plas (p.m., 7 juli 2015), vindt ze 

dat Veiligheidsregio Twente überhaupt niet hoeft te adviseren over het nut van EHBO aan 

burgers. Haar reden luidt als volgt: “Als veel (zelf)redzame burgers beschikken over EHBO 

kennis, dan zie ik (mevrouw Plas) vervolgens allemaal gewonden liggen met één een arm 

ingepakt, een ander met het been ingepakt en weer een andere gewonde met het hoofd 

ingepakt. Vervolgens krijgen de (zelf)redzame burgers die de gewonden hebben geholpen 

frustraties. Frustraties ontstaan, omdat wanneer de professionele hulpverleners ter plaatse zijn, 

altijd het aangebrachte verband doorknippen. De professionele hulpverleners moeten weten 

wat ze voor gewonden gaan vervoeren en kunnen er niet op vertrouwen wat de (zelf)redzame 

burgers hebben ingepakt.” 

Ten tweede zijn meer dan de helft van de respondenten van mening dat (zelf)redzame burgers 

kennis nodig hebben van de risico’s die er zijn in de omgeving waar zich een crisis kan 

voordoen. Ook dienen (zelf)redzame burgers op de hoogte te zijn van de radiozender 

waarnaar geluisterd kan worden als een crisis gaande is. De respondenten achtten het nodig 

dat (zelf)redzame burgers worden voorzien van kennis over wat een (zelf)redzame burger kan 

doen als hij een niet-zelfredzame burger ziet. Deze vormen van kennis kunnen gekoppeld 

worden aan een eerder besproken aspect in deze master thesis, te weten in paragraaf 4.2.1. 

Wanneer Veiligheidsregio Twente een beroep wil doen op (zelf)redzame burgers dienen ze 

deze burgers over voldoende informatie te voorzien, hierdoor kunnen burgers een inschatting 

maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. Als (zelf)redzame burgers dat 

kunnen, dan pas kunnen volgens de respondenten, deze burgers effectief hulp verlenen in de 

acute fase van een crisis. 

Uiteindelijk vindt het grotendeel van de respondenten dat het gezonde boerenverstand van 

(zelf)redzame burgers nodig wordt geacht om hulp te kunnen verlenen aan niet-zelfredzame 

burgers in de acute fase van een crisis. Dit betekent dat Veiligheidsregio Twente 

(zelf)redzame burgers niet hoeft te voorzien van kennis over hoe bepaalde basale handelingen 

moeten worden uitgevoerd, zoals hoe 112 bellen of hoe een hand vast te houden van een niet-

zelfredzame burger.  

Samengevat is het een voorwaarde dat burgers over voldoende informatie dienen te 

beschikken om effectief hulp te kunnen verlenen. Hierin is het de verantwoordelijkheid van 

Veiligheidsregio Twente om de burgers te voorzien van de benodigde kennis.  



Master thesis – T.M. Boscu  Pagina 57 van 95 

 

Wat - Voorwaarde 5: (zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te 
beschikken om effectief hulp te kunnen verlenen 

- Aspect: praktisch 

Waarom - Theoretisch: als het voor (zelf)redzame burgers duidelijk wordt gemaakt wat ze 
kunnen en mogen doen om een niet-zelfredzame burger te helpen in de acute fase 
van een crisis, zijn ze in staat om op basis van rationaliteit te bepalen om wel of niet 
bepaalde handelingen te verrichten.  

- Praktisch: de respondenten vinden dat Veiligheidsregio Twente tevens aan 
voorwaarde 5 moet voldoen, als het hulp wil vragen aan (zelf)redzame burgers. De 
respondenten zijn namelijk van mening dat (zelf)redzame burgers bepaalde kennis 
nodig hebben, zodat deze burgers in plaats van alleen hulp willen geven, ook 
voortaan (effectief) hulp kunnen verlenen. 

 
Dit houdt in dat Veiligheidsregio Twente (zelf)redzame burgers gaat voorzien van 
voldoende informatie, te weten over: 

- De informatievoorzieningen die zijn behandeld onder de voorwaarden 1, 2 en 3, 
want deze vormen van informatie vallen tevens onder voorwaarde 5.  

Aanvullende informatie die tevens wordt verstaan onder voorwaarde 5 zijn: 

- informeren en adviseren over de essentie van het hebben van EHBO kennis; 
- informeren naar welke informatiekanalen geluisterd kan worden als een crisis 

gaande is; 

- informeren over de risico’s/consequenties van het wel of niet hulp verlenen aan niet-
zelfredzame burgers in de acute fase van een crisis.  

- informeren dat een (zelf)redzame burger met het gebruiken van zijn gezonde 
boerenverstand al (zelf)redzaam kan zijn in de acute fase van een crisis.  

Voldaan Met betrekking tot de aanvullende informatie die wordt verstaan onder voorwaarde 5 
wordt het eerste punt, te weten informeren en adviseren over de essentie van het hebben 
van EHBO kennis, grotendeels al ingevuld door de kolom GHOR. Tegenwoordig zijn 
folders te vinden en te krijgen van de GHOR, waarbij het hebben van EHBO kennis 
wordt geadviseerd. Bovendien zijn er landelijke campagnes in samenwerking met het 
Rode Kruis op onder andere de televisie te zien over het nut van EHBO kennis. De 
laatste twee punten, te weten het informeren over de risico’s/consequenties van het wel 
of niet hulp bieden aan een niet-zelfredzame burger en het informeren over het nuttige 
gebruik van een (zelf)redzame burgers zijn gezonde boerenverstand, zijn niet aan 
voldaan. Het is namelijk niet duidelijk geworden uit de respondenten of Veiligheidsregio 
Twente of een kolom, informeert over de risico’s/consequenties en het adviseren over 
het gebruik van iemands gezonde boerenverstand in de acute fase van een crisis.  

Wie  Veiligheidsregio Twente en de betrokken kolommen. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en op de locaties 
van de betrokken kolommen. 

Hoe  Om geheel te kunnen voldoen aan deze voorwaarde kan Veiligheidsregio Twente en/of 
de GHOR voorafgaand aan een crisis voorlichting geven over het nut van EHBO aan 
(zelf)redzame burgers. Stimuleer (zelf)redzame burgers bijvoorbeeld door middel van 
campagnes en folders om naar EHBO trainingen te gaan. Aansluitend op de realisatie 
van voorwaarde 3 geldt hier ook dat (zelf)redzame burgers worden voorzien van 
informatie, middels voorlichtingen, het maken en verspreiden van een risico-kaart en 
informatieve filmpjes plaatsen op sociale media.  

Tabel 4.3.1– 1. Weergave van voorwaarde 5.  
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Vaardigheden 

Veel respondenten beweren dat (zelf)redzame burgers al hulp kunnen bieden door puur hun 

gezonde boerenverstand te gebruiken. Hierdoor is het grotendeel van de respondenten van 

mening dat (zelf)redzame burgers niet over bepaalde vaardigheden hoeven te beschikken om 

effectief hulp te kunnen verlenen aan niet-zelfredzame burgers in de acute fase van een crisis. 

Wel hopen acht respondenten dat (zelf)redzame burgers kunnen reanimeren. De nadruk wordt 

gelegd op hopen, omdat mevrouw Noltes (p.m., 13 juli 2015) aangeeft dat deze vaardigheid 

een utopie is en niet verwacht mag worden dat iedere (zelf)redzame burger kan reanimeren. 

Desalniettemin zou het wel effectief zijn als alle (zelf)redzame burgers kunnen reanimeren, 

aldus de heer Lammers (p.m., 6 juli 2015). Om die reden wordt als voorwaarde aangedragen 

dat Veiligheidsregio Twente genoodzaakt is om (zelf)redzame burgers te adviseren over de 

effectiviteit van reanimatie. 

Wat - Voorwaarde 6: (zelf)redzame burgers dienen de noodzakelijke vaardigheden te 
hebben om effectief hulp te kunnen verlenen 

- Aspect: praktisch 

Waarom - Theoretisch: stimuleer het vergroten van vaardigheden die essentieel zijn om te 
kunnen helpen als (zelf)redzame burger in tijden van de acute fase van een crisis. 

- Praktisch: Veiligheidsregio Twente dient de vaardigheid reanimatie te stimuleren, 
voordat het een beroep mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers. 

 
Dit houdt in dat Veiligheidsregio Twente (zelf)redzame burgers gaat voorzien van 
voldoende informatie, te weten over: 

- het adviseren van (zelf)redzame burgers over de effectiviteit van reanimeren. 

Voldaan Er is geen informatie beschikbaar dat Veiligheidsregio Twente of de GHOR actief 
(zelf)redzame burgers adviseert over de noodzaak van het kunnen reanimeren.  

Wie Veiligheidsregio Twente en/of kolom GHOR. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en/of het 
eventueel langs gaan bij basisscholen door professionele hulpverleners vanuit de kolom 
GHOR. 

Hoe  Veiligheidsregio Twente kan voorafgaand aan een crisis voorlichting gaan geven over de 
voordelen van reanimeren aan (zelf)redzame burgers. Een andere manier om aan de 
voorwaarde te kunnen voldoen is door het stimuleren van (zelf)redzame burgers door 
middel van campagnes en folders om reanimatiecursussen te volgen en/of door advies te 
geven op basisscholen over reanimatie. Dit laatste kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden 
de kolom GHOR.  

Tabel 4.3.1– 2. Weergave van voorwaarde 6.  
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Middelen 

In lijn met de antwoorden rondom welke vaardigheden nodig zijn, bevestigt de meerderheid 

van de respondenten dat specifieke middelen niet nodig zijn om effectief niet-zelfredzame 

burgers te kunnen helpen.  

Dit in tegenstelling tot enkele respondenten, die nodig achtten om effectief te kunnen helpen 

als (zelf)redzame burger bijvoorbeeld een verbanddoos, noodpakket en/of een kleine 

brandblusser bij zich moet hebben.  

Desondanks dat veel respondenten vinden dat (zelf)redzame burgers niet over bepaalde 

middelen hoeven te beschikken om effectief hulp te kunnen verlenen, wordt het onder andere 

door de heer Koop (p.m., 9 juli 2015) als voorwaarde gezien dat Veiligheidsregio Twente 

burgers per wijk dient te adviseren over het aanschaffen van een AED. AED’s zijn in 

openbare ruimtes verplicht gesteld, maar niet in privé situaties.  

Daarnaast wordt het als voorwaarde gezien door de respondenten, dat ondanks het niet 

noodzakelijk is om over specifieke middelen te beschikken om (zelf)redzaam te kunnen zijn, 

het wel van belang is dat Veiligheidsregio Twente burgers informeert over de middelen die 

van belang kunnen zijn om de (zelf)redzaamheid van burgers te vergroten in de acute fase van 

een crisis.  

Dit wil zeggen dat Veiligheidsregio Twente pas een beroep mag doen op (zelf)redzame 

burgers in de acute fase van een crisis, als het eerst burgers voorziet van adviezen over de 

middelen die van belang worden geacht door de respondenten. 
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Wat - Voorwaarde 7: (zelf)redzame burgers dienen over de middelen te kunnen beschikken 
om effectief hulp te kunnen verlenen burgers  

- Aspect: praktisch 

Waarom - Theoretisch: door het informeren over de middelen die essentieel zijn om te kunnen 
helpen als (zelf)redzame burgers in tijden van de acute fase van een crisis, worden 
de burgers in staat gesteld om in plaats van alleen (zelf)redzaam te willen zijn ook 
daadwerkelijk in combinatie met kennis en vaardigheden (zelf)redzaam te kunnen 
zijn.  

- Praktisch: respondenten achtten het niet noodzakelijk om als (zelf)redzame burger 
over specifieke middelen te beschikken om (zelf)redzaam te kunnen zijn. Echter het 
is wel van belang dat Veiligheidsregio Twente burgers informeert over de middelen 
die van belang kunnen zijn om de (zelf)redzaamheid van burgers te vergroten in de 
acute fase van een crisis. Veiligheidsregio Twente mag daarom hulp van 
(zelf)redzame burgers vragen als het advies geeft over de benodigde middelen om de 
(zelf)redzaamheid van burgers te bevorderen. 

 
Onder advisering over de benodigde middelen worden de volgende middelen verstaan:  

- verbanddoos 

- noodpakket 
- kleine brandblusser 
- AED per woonwijk  

Voldaan Grotendeels is aan deze voorwaarde al voldaan. De kolommen brandweer en GHOR 
adviseren burgers in onder andere folders en door mondelinge communicatie over de 
effectiviteit van het hebben van bijvoorbeeld een verbanddoos of een kleine 
brandblusser. Met betrekking tot wat de heer Koop (p.m., 9 juli 2015) aandraagt, te 
weten het adviseren over het nut van een AED per woonwijk, wordt dit tegenwoordig 
niet waargemaakt.  

Wie Veiligheidsregio Twente en de betrokken kolommen. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en/of bij de 
Riskfactory. 

Hoe  Deze voorwaarde is al grotendeels gerealiseerd. Dit betekent dat de rol van 
Veiligheidsregio Twente in deze is, het toezien dat voorafgaand aan de oproep, 
(zelf)redzame burgers geïnformeerd zijn over de voordelen van het beschikken over 
enkele benodigde middelen. Een andere manier is (zelf)redzame burgers kennis te laten 
maken met diverse middelen, door met deze middelen te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld 
verwezenlijkt worden bij de Riskfactory.  

Tabel 4.3.1– 3. Weergave van voorwaarde 7.  

Realisatie benodigde houding  

Menig respondenten benadrukken dat het een voorwaarde dient te zijn dat de noaberschap 

mentaliteit geprofileerd wordt door Veiligheidsregio Twente, omdat dit de houding realiseert 

voor (zelf)redzame burgers die nodig is om effectief te kunnen helpen in de acute fase van een 

crisis. De reden hiervoor is dat zonder het opleggen van verplichtingen of dwingende 

adviezen een (zelf)redzame burger zich meer uit zichzelf geroepen voelt om niet-zelfredzame 

burgers te helpen.  
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Met andere woorden de noaberschap mentaliteit betekent dat (zelf)redzame burgers de plicht 

voelen om altijd niet-zelfredzame burgers te gaan helpen. Het zijn bepaalde normen en 

waarden die horen bij (zelf)redzame burgers die in Twente wonen, dat iedereen elkaar bij 

staat in raad en daad, indien dat nodig is en daar waar hij dat kan.  

Volgens de respondenten dient naar de (zelf)redzame burgers toe geappelleerd te worden dat 

ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe in de maatschappij. Dit kan 

gerealiseerd worden door een moreel appèl of door het bij de jeugd op scholen mee te geven. 

Volgens de heer Kroeze (p.m., 1 juli 2015) begint het namelijk al op school, hij zegt: 

“Duidelijk maken dat het bij de Twentse normen en waarden past om andere niet-zelfredzame 

burgers te helpen.” Bovendien kan de noaberschap mentaliteit versterkt worden door een 

burgervader van de desbetreffende gemeenten, aldus mevrouw Van den Gevel (p.m., 10 

augustus 2015). De volgende reden draagt mevrouw Van de Gevel (p.m., 10 augustus 2015) 

hiervoor aan: “Ik (mevrouw Van de Gevel) denk dat als iemand vanuit een gemeente komt 

vertellen over de normen en waarden, het de mensen meer raakt, dan iemand vanuit de 

Veiligheidsregio Twente. Eigenlijk moet de burgervader dit duidelijk maken.” Tevens beaamt 

de heer Wickering (p.m., 16 juli 2015) dat het voorbeeldgedrag door een bekende bestuurder 

van essentieel belang is, want “Als een moreel appèl wordt gedaan op (zelf)redzame burgers, 

dan vind ik (de heer Wickering) dat je dat als bestuurder ook zelf moet laten zien.”  

Kortom, een beroep op de (zelf)redzaamheid van burgers mag gedaan worden als ook de 

noaberschap mentaliteit wordt geprofileerd door Veiligheidsregio Twente.  
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Wat - Voorwaarde 8: (zelf)redzame burgers dienen over de noaberschap mentaliteit te 
beschikken om effectief hulp te kunnen verlenen 

- Aspect: praktisch 

Waarom - Theoretisch: n.v.t.  
- Praktisch: een beroep mag gedaan worden op de (zelf)redzaamheid van burgers als 

de noaberschap mentaliteit wordt geprofileerd door Veiligheidsregio Twente, omdat 
dit de houding realiseert die nodig is om als burger effectief hulp te kunnen verlenen 
in de acute fase van een crisis. Door deze mentaliteit te profileren, achtten 
respondenten dat (zelf)redzame burgers het als ‘normaal’ c.q. als ‘logisch’ gaan zien 
dat zij niet-zelfredzame burgers gaan helpen.  
 

Onder het profileren van de noaberschap mentaliteit wordt het volgende verstaan: 

- maak duidelijk wat de normen en waarden zijn in Twente; 
- appelleer dat (zelf)redzame burgers een bepaalde verantwoordelijkheid hebben naar 

elkaar toe in de maatschappij. 

Voldaan Het grotendeel van de respondenten dragen deze voorwaarde voor, ondanks dat het geen 
theoretisch beargumenteerde voorwaarde is. Het is namelijk een voorwaarde die van 
essentieel belang is en is ontstaan vanuit de praktijk, waardoor deze voorwaarde alleen 
van toepassing is binnen regio Twente. Tot dusver is naar weten van de respondenten 
niet voldaan aan deze voorwaarde. 

Wie Veiligheidsregio Twente en de burgemeesters van de gemeenten binnen Twente. 

Wanneer Voorafgaand aan een crisis en tijdens de acute fase van een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en ter plaatse in of 
rondom het crisisgebied door de betrokken burgemeesters.  

Hoe  Voorafgaand en tijdens het oproepen tot (zelf)redzaamheid van burgers door 
Veiligheidsregio Twente, dient een moreel appèl op deze burgers te zijn gedaan. 
Veiligheidsregio Twente kan zelf kiezen om dit morele appèl af te geven, maar deze 
voorwaarde wordt volgens de respondenten ‘krachtiger’ gerealiseerd als de burgervaders 
van gemeenten een moreel appèl doen. Op deze manier dragen de burgervaders zelf de 
normen en waarden van Twente uit. Voorbeeldgedrag door burgervaders werkt namelijk 
stimulerend. Tot slot werkt het ook stimulerend volgens respondenten als 
Veiligheidsregio Twente voorbeelden laat zien van enkele (zelf)redzame burgers die 
andere niet-zelfredzame burgers hebben geholpen. Met andere woorden beloon (soms) 
(zelf)redzame burgers die niet-zelfredzame burgers proberen te helpen. Met als gevolg 
dat in het voorbeeldgedrag van zowel burgervaders als enkele (zelf)redzame burgers, de 
noaberschap mentaliteit als een olievlek gaat verspreiden.  

Tabel 4.3.1– 4. Weergave van voorwaarde 8.  

4.3.2. Professionele hulpverleners  

Denkbeeld 

Van de achttien respondenten is aan zeventien respondenten gevraagd of het zogenoemde 

klassieke denkbeeld van professionele hulpverleners nog bij hen heerst of bij de 

desbetreffende kolom. In totaal zijn twaalf respondenten van mening dat dit klassieke 

denkbeeld niet heerst, omdat het een achterhaalde perceptie is, oud-denken of echt iets wat 

tegenwoordig alleen nog te zien is in Amerikaanse films.  
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Volgens de heer J. Terhalle (p.m., 29 juni 2015) zijn er veel professionele hulpverleners die 

tegenwoordig realistisch denken. De professionele hulpverleners weten dat niet elke burger in 

paniek raakt. Bovendien hebben een aantal zware rampen, zoals de vuurwerkramp en de 

poldercrash, bewezen dat er geen sprake is van extreme vormen van de drie mythen, ofwel het 

klassieke denkbeeld. Daarnaast weten steeds meer professionele hulpverleners de kennis en 

kunde van (zelf)redzame burgers op waarde te schatten. Zo zegt de heer Kroeze (p.m., 1 juli 

2015) het volgende: “We moeten het samen doen. Ook al hebben burgers geen kennis, ze 

kunnen altijd wel bepaalde basale handelingen verrichten, zoals helpen met iets oppakken of 

112 bellen.”  

Verder spelen volgens mevrouw Plas (p.m., 7 juli 2015) de bezuinigingen ook een rol. Door 

de bezuinigingen zijn minder ambulance auto’s beschikbaar. Met als gevolg dat de capaciteit 

minder wordt. Een andere respondent met een brandweer achtergrond zegt tevens dat steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van (zelf)redzame burgers, omdat de brandweer minder 

voertuigen heeft en de opkomsttijden langer zijn geworden. Hierdoor is het essentieel dat 

burgers niet wachten totdat de brandweer er is (de heer Boswinkel, p.m., 24 juni 2015). Ook 

een respondent van de politie bevestigt dat de bezuinigen een factor is, want zegt mevrouw 

Meulenbroek (p.m., 25 juni 2015): “Wij gaan steeds meer ons werk doen met minder politie 

collega’s. Daarom maken wij graag gebruik van burgers.”  

Tegenstrijdig met de twaalf respondenten die beweren dat het klassieke denkbeeld niet heerst 

bij de professionele hulpverleners, zijn vijf respondenten van mening dat professionele 

hulpverleners dit klassieke denkbeeld nog hebben en/of zichzelf weleens betrappen op het 

denken vanuit het klassieke denkbeeld. Mevrouw Hertzdahl (p.m., 23 juni 2015) zegt het 

volgende hierover: “Ik (mevrouw Hertzdahl) kan mij voorstellen dat brandweermensen heel 

strak in hun hiërarchische structuur denken en opdrachten uitvoeren, zoals het wegsturen van 

(zelf)redzame burgers.” De heer Boswinkel (p.m., 24 juni 2015) bevestigt deze gedachte van 

mevrouw Hertzdahl, namelijk: “Ik (de heer Boswinkel) heb zelf een tijd in de brandweer 

wereld gezeten en daar heerst wel een beetje de cultuur van wij regelen het wel.” Bovendien 

merkt de heer Smelt op (p.m., 2 juli 2015), werkzaam bij de brandweer, dat hij nog vaak 

(zelf)redzame burgers wegstuurt. Hij vindt plunderen, één van de drie mythen, te extreem en 

niet realistisch. Desalniettemin zegt de heer Smelt (p.m., 2 juli 2015): “Als wij komen, dan 

gaat het publiek op afstand, zodat wij ons werk kunnen doen.”  
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Ook mevrouw Van de Gevel (p.m., 10 augustus 2015), werkzaam bij de politie, geeft het 

volgende aan: “Ik merk wel als wij ter plaatse komen, dat wij vaak de burgers aan de kant 

zetten.” 

Het belemmert onder andere de heer Smelt en mevrouw Van de Gevel niet in hun 

werkzaamheden. “Als ik gebruik wil maken van (zelf)redzame burgers, dan doe ik dat ook 

gewoon”, aldus mevrouw Van den Gevel (p.m., 10 augustus 2015). Bovendien weten deze 

respondenten ondanks het klassieke beeld wel degelijk dat gebruik kan worden gemaakt van 

(zelf)redzame burgers, omdat er ook genoeg burgers zijn die volgens deze respondenten wel 

willen en kunnen helpen.  

Samenwerkingsinvloeden 

Eén van de respondenten, te weten de heer Smelt (p.m., 2 juli 2015) geeft het volgende aan: 

“Ik (de heer Smelt) heb eigenlijk nog nooit samengewerkt met burgers. Wij worden namelijk 

op een bepaalde manier opgeleid om alles samen met andere professionele hulpverleners te 

doen. Ook heb eigenlijk ik (de heer Smelt) hier nog nooit over nagedacht, als er een crisis is, 

hoe om te gaan met burgers.”  

In tegenstelling tot de heer Smelt, benoemen de overige respondenten wel voorbeelden, die 

aangeven dat ze al eens samen hebben gewerkt met (zelf)redzame burgers in de acute fase van 

een crisis.  

Een veelvoorkomend voorbeeld dat is aangedragen door respondenten gaat over het 

Monstertruck incident in Haaksbergen. In Haaksbergen is toen bewust gekozen om de 

(zelf)redzame burgers te omarmen in plaats van ze weg te sturen of achter een lint te zetten. 

Een ander voorbeeld gaat over het samenwerken met vrachtwagenchauffeurs. Mevrouw 

Meulenbroek (p.m., 25 juni 2015) zegt daar het volgende over: “Ik (mevrouw Meulenbroek) 

kan mij nog herinneren dat wij een straat hebben afgezet met vrachtwagenchauffeurs. 

Gewoon om het verkeer tegen te houden, want wij hadden geen personeel en middelen om het 

af te kunnen zetten. Toen hebben wij heel simpel met onze handen omhoog met 

vrachtwagenchauffeurs het verkeer tegengehouden. Toen konden wij verder veilig werken en 

ons bezig houden met het ongeluk.”  
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Hoe in te vullen 

Allerlei voorbeelden zijn gegeven door respondenten die aangeven dat tegenwoordig (veel) 

wordt samengewerkt met (zelf)redzame burgers in de acute fase van een crisis. Maar hoe 

kunnen deze professionele hulpverleners inschatten en bepalen welke taken geschikt zijn en 

overgelaten kunnen worden aan (zelf)redzame burgers? Op deze vraag beantwoorden tien 

respondenten dat dit puur een kwestie is van intuïtie, mensenkennis door de opleiding en door 

de ervaring. Volgens mevrouw Noltes (p.m., 13 juli 2015) is het vaak een burger in de ogen 

kijken en dan kan de professionele hulpverlener zien of deze burger toegerust is om te helpen. 

Deze methode past onder andere de heer Stückradt (p.m., 1 juli 2015) ook toe, hij zegt: “Daar 

zit een stukje intuïtie en een stukje communicatie in, want als ik een burger vraag van: ‘Ik (de 

heer Stückradt) wil graag dat je dat en dat voor me doet, zou jij dat willen en durf jij dat?’ 

Dan zie ik (de heer Stückradt) wel aan iemands zijn reactie of hij er toe in staat is.”  

Daarnaast weet de meerderheid van de respondenten, op basis van ervaring, dat iedere burger 

anders is. Daarom zeggen veel respondenten dat de professionele hulpverlener niet aan de 

buitenkant van een (zelf)redzame burger kan zien, of hij bijvoorbeeld een trauma heeft 

opgelopen in het verleden of emotioneel betrokken is bij een niet-zelfredzame burger. Met als 

gevolg dat hij niet in staat is om te helpen. Om die reden kan niet in richtlijnen worden 

vastgelegd, volgens tien respondenten, hoe om te gaan met (zelf)redzame burgers.  

In tegenstelling tot de tien respondenten die geen richtlijnen nodig achtten, vinden acht 

respondenten het van belang dat er bepaalde richtlijnen komen voor professionele 

hulpverleners, wil Veiligheidsregio Twente een beroep doen op (zelf)redzame burgers in de 

acute fase van een crisis. Voornamelijk moet Veiligheidsregio Twente richtlijnen formuleren 

over hoe om te gaan met (zelf)redzame burgers in zijn algemeenheid, teneinde er meer 

helderheid zal ontstaan voor de professionele hulpverleners. Hierdoor heeft een professionele 

hulpverlener duidelijk voor zichzelf gekaderd wat een (zelf)redzame burger kan en hoe hij een 

(zelf)redzame burger moet benaderen.  
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Al met al, vinden (bijna) alle respondenten dat Veiligheidsregio Twente (zelf)redzame 

burgers pas om hulp mag vragen als professionele hulpverleners ervan bewust zijn dat 

(zelf)redzame burgers kunnen helpen en dienen als extra capaciteit in de acute fase van een 

crisis. Daarnaast is het essentieel dat Veiligheidsregio Twente vooraf aan een crisis de 

professionele hulpverleners bewust maakt over wat professionele hulpverleners aan burgers 

mogen vragen. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen het vragen van basale 

handelingen of juist verdergaande handelingen, zoals medische handelingen. Deze 

bewustwording onder de professionele hulpverleners is van groot belang, want als 

Veiligheidsregio Twente een beroep doet op de (zelf)redzaamheid van burgers, maar de 

professionele hulpverleners stoten vervolgens deze burgers af, bevordert dit niet de 

(zelf)redzaamheid van burgers om een volgende keer hulp te gaan bieden aan niet-

zelfredzame burgers in de acute fase van een crisis.  

Enkele respondenten zeggen het volgende hierover. De heer Smelt (p.m., 2 juli 2015) zegt: 

“We moeten ervan doordrongen zijn dat (zelf)redzame burgers wel bepaalde handelingen 

kunnen uitvoeren. Ik heb dat niet op mijn netvlies staan, dat ik ook drie of vier (zelf)redzame 

burgers kan gebruiken met het bestrijden van incidenten.” Tot slot vertelt mevrouw Van de 

Gevel (p.m., 10 augustus 2015) het volgende: “Soms is meer training wel handig met 

(zelf)redzame burgers, want dan denk ik (mevrouw Van de Gevel) ‘oh ja, de (zelf)redzame 

burger kan ook worden ingezet’ en dat maakt mij dan meer bewust.”  
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Wat - Voorwaarde 9: Professionele hulpverleners dienen over informatie te beschikken 
hoe samen kan worden gewerkt met (zelf)redzame burgers, om zo gezamenlijk 
effectief hulp te kunnen verlenen 

- Aspect: praktisch 

Waarom - Theoretisch: helder maken aan professionele hulpverleners dat burgers anno 2015 
dienen als (extra) hulpverleningscapaciteit, omdat burgers (zelf)redzaam blijken te 
zijn in de acute fase van een crisis. Door het benadrukken dat samen moet worden 
gewerkt met burgers kan er effectiever gebruik worden gemaakt van de 
(zelf)redzaamheid van burgers.  

- Praktisch: Veiligheidsregio Twente mag (zelf)redzame burgers om hulp vragen als 
de professionele hulpverleners bewust zijn dat deze (zelf)redzame burgers dienen als 
(extra) capaciteit om te helpen in de acute fase van een crisis. Veiligheidsregio 
Twente is het kenniscentrum en dient daarom professionele hulpverleners te 
voorzien van informatie over hoe samen kan worden gewerkt met (zelf)redzame 
burgers.  

 
Het volgende wordt verstaan onder het voorzien van informatie aan professionele 
hulpverleners: 

- maak professionele hulpverleners bewust over het feit dat zij gebruik kunnen en 
steeds meer moeten maken van de hulp van (zelf)redzame burgers in de acute fase 
van een crisis; 

- voorzie professionele hulpverleners van informatie over wat zij wel en wat niet qua 
handelingsopties aan (zelf)redzame burgers mogen vragen;  

- informeer professionele hulpverleners over de verantwoordelijkheid die ze dragen 
als ze bijvoorbeeld aan specifieke (zelf)redzame burgers, gedurende de acute fase 
van een crisis, meer vragen dan de basale handelingen.  

Voldaan Aan deze voorwaarde is niet voldaan, omdat alle respondenten aangeven niet te 
beschikken over richtlijnen, die gaan over wat een professionele hulpverlener wel en niet 
kan vragen qua handelingsopties aan (zelf)redzame burgers en wie wanneer en waarvoor 
de verantwoordelijkheid draagt als een professionele hulpverlener een beroep doet op 
een (zelf)redzame burgers gedurende de acute fase van een crisis. Bovendien is 
aangegeven door de respondenten dat ze niet allen even bewust zijn van het feit dat 
(zelf)redzame burgers dienen als extra capaciteit in de acute fase van een crisis.  

Wie Veiligheidsregio Twente en de desbetreffende professionele hulpverleners van de 
kolommen. Veiligheidsregio Twente dient met alle betrokken kolommen in gesprek te 
gaan. Dat moet leiden tot bruikbare handvaten voor het beleid en werkwijze hoe om te 
gaan met (zelf)redzame burgers en welke handelingen verwacht mogen worden van 
(zelf)redzame burgers.  

Wanneer Voorafgaand aan een crisis. 

Waar Het wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Veiligheidsregio Twente en op de locaties 
van de betrokken kolommen. 

Hoe  Dit is te realiseren door voorafgaand aan het beroep mogen doen op (zelf)redzame 
burgers, heldere richtlijnen op te stellen als Veiligheidsregio Twente. In deze richtlijnen 
staat onder andere marginaal aangegeven over hoe om kan worden gegaan met 
(zelf)redzame burgers en wie wanneer en waarvoor aansprakelijk is. Tevens kan 
Veiligheidsregio Twente voldoen aan deze voorwaarde door onder andere 
bewustwordingstrainingen tussen professionele hulpverleners en burgers te organiseren.  

Tabel 4.3.2. Weergave van voorwaarde 9.  
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Aan het eind van ieder afgenomen interview is aan de desbetreffende respondent een scenario 

voorgelegd. Door het scenario werd de respondent als het ware gedwongen om na te denken 

over al zijn eerder genoemde voorwaarden. Zijn de door hem/haar eerder genoemde 

voorwaarden nog realistisch en noodzakelijk, kijkend vanuit een praktijksituatie geschetste 

scenario. Onderstaand is nogmaals het scenario toegevoegd.  

Scenario: grootschalige hulpverlening tijdens een evenement  

Plotseling maakt de zon tijdens een evenement plaats voor een dik wolkendek. De wind trekt steeds meer aan 

en het begint hevig te regenen en te waaien. De bezoekers proberen allen een schuilplek te vinden in de tenten 

die aanwezig zijn op het evenemententerrein. Op een gegeven moment ontstaan er dermate sterke windhozen 

dat de tenten dreigen los te komen van de grond. Vlak achter elkaar schieten twee tentdoeken los. Doordat 

mensen gaan duwen en rennen en in aanraking komen met de zware tentpalen, raken vijftig personen licht 

gewond. Tien personen raken zwaargewond en twee personen overlijden als gevolg van de opgelopen 

verwondingen. 

De vraag luidde: ‘Zou u aan de hand van het door u net gelezen scenario per invalshoek 

kunnen aangeven welke voorwaarden volgens u nodig worden geacht om een beroep te 

mogen doen als Veiligheidsregio Twente op de (zelf)redzaamheid van burgers?’  

Daadwerkelijk alle respondenten blijven bij de eerder geformuleerde negen voorwaarden, 

omdat het beroep doen op (zelf)redzaamheid door Veiligheidsregio Twente volgens de 

respondenten ook mag in de acute fase van een crisis die gaande is op een 

evenemententerrein. Uiteraard mits Veiligheidsregio Twente voldoet aan de negen 

voorwaarden. Bovendien bevestigen de respondenten dat de negen voorwaarden zo 

geformuleerd zijn dat ze voor elk type crisis van toepassing zijn. Met andere woorden, er is 

geen verschil van de benodigde kennis, vaardigheden en middelen om effectief hulp te 

kunnen verlenen als (zelf)redzame burger in de acute fase van een dergelijke crisis. 

Dit geldt tevens voor de aansprakelijkheid, omdat ruim de meerderheid van de respondenten 

geen onderscheid maakt qua type crisis. De verantwoordelijkheid blijft in beginsel liggen bij 

de (zelf)redzame burger die door (goedbedoelde) ingrijpen in de acute fase van een crisis aan 

leven en goederen van derden, overheid en/of de betreffende (zelf)redzame burger zelf schade 

aanbrengt.  

4.4. Scenario: grootschalige hulpverlening tijdens een evenement 



Master thesis – T.M. Boscu  Pagina 69 van 95 

 

Het verschil zit voornamelijk in het feit dat de organisatie die het evenement organiseert 

particulier van aard is. Hierdoor beamen de respondenten dat er meer verantwoordelijkheid 

ligt bij de evenementenorganisatie. Desalniettemin moet altijd een vergunning worden 

afgegeven door de gemeente en dient vooraf een calamiteitenplan te worden geformuleerd. 

Veiligheidsregio Twente adviseert de evenementenorganisaties over het formuleren van een 

calamiteitenplan. Het is daarom mogelijk voor Veiligheidsregio Twente om de negen 

voorwaarden nog concreter in te vullen, namelijk door een en ander overeen te stemmen met 

de evenementenorganisaties. Bijvoorbeeld dat evenementenorganisaties net zoals 

Veiligheidsregio Twente handelingsopties, risico’s of benodigde middelen op een flyer 

weergeven als bezoekers hun terrein opkomen. Dit draagt bij aan de (zelf)redzaamheid van 

burgers in de acute fase van een crisis, ongeacht waar de crisis zich afspeelt en wat voor soort 

crisis het is. Bovendien versterkt het de kennis van (zelf)redzame burgers, omdat dan meer 

burgers bereikt worden, door zowel Veiligheidsregio Twente als door 

evenementenorganisaties.  

Geconcludeerd kan worden dat de negen voorwaarden van kracht blijven voor 

Veiligheidsregio Twente, ongeacht de crisissituatie. Ondanks dat het geen voorwaarde is 

volgens de respondenten, is het raadzaam om als Veiligheidsregio Twente andere partijen, 

zoals evenementenorganisaties, te adviseren over de informatie die het verstrekt aan 

(zelf)redzame burgers. In de hoop dat evenementenorganisaties in lijn met Veiligheidsregio 

Twente de informatie verspreiden die nodig wordt geacht om de (zelf)redzaamheid van 

burgers te bevorderen en te benutten in de acute fase van een crisis.  
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De juridische, ethische en praktische voorwaarden die zijn voortgevloeid uit zowel het 

theoretisch kader als uit de geanalyseerde resultaten van de respondenten, hebben inzichtelijk 

gemaakt wat de voorwaarden zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheid om 

(zelf)redzaam te zijn als burger. Deze (negen) voorwaarden staan in onderstaand tabel 5 

opgesomd.  

Voorwaarden  

Het juridische aspect 

1. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wat de verwachtingen zijn. 

2. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze aansprakelijk zijn 

als een beroep op ze wordt gedaan. 

Het ethische aspect 

3. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om een 

inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. 

4. (Zelf)redzame burgers dienen te allen tijde een zelfstandige afweging te kunnen 

maken. 

Het praktische aspect 

5. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om effectief 

hulp te kunnen verlenen. 

6. (Zelf)redzame burgers dienen de noodzakelijke vaardigheden te hebben om effectief 

hulp te kunnen verlenen. 

7. (Zelf)redzame burgers dienen over de middelen te beschikken om effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

8. (Zelf)redzame burgers dienen over de noaberschap mentaliteit te beschikken om 

effectief hulp te kunnen verlenen. 

9. Professionele hulpverleners dienen over informatie te beschikken hoe samen kan 

worden gewerkt met (zelf)redzame burgers, om zo gezamenlijk effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

Tabel 5. Weergave van de voorwaarden.  

 

5. Aanbeveling voor de praktijk 
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Door bovenstaande checklist is het eerste gedeelte van de doelstelling van deze master thesis 

volbracht. Het vervolg van de doelstelling is om een advies uit te brengen over mogelijke 

optimalisatie voor de beleidspraktijk in Veiligheidsregio Twente. Dit advies houdt het 

volgende in: 

Het is aan te bevelen dat, indien Veiligheidsregio Twente een beroep wil doen op de 

(zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis, zij voldoet aan de negen 

geformuleerde voorwaarden. Slechts wanneer Veiligheidsregio Twente voldoet aan 

onderstaande negen voorwaarden mag het (zelf)redzame burgers om hulp vragen.  

Hoe Veiligheidsregio Twente bovenstaande checklist met de voorwaarden kan realiseren is 

schematisch in hoofdstuk 4 aan de hand van de ‘5*W (wie, wat, waar, wanneer en waarom) + 

H (hoe) methode’ weergegeven. Tevens is in dit hoofdstuk per voorwaarde aangegeven in 

hoeverre Veiligheidsregio Twente aan de specifieke voorwaarde voldoet, zo is al voldaan aan 

voorwaarde 7. Daarnaast is op te merken dat gedurende deze master thesis door 

Veiligheidsregio Twente en de betreffende kolommen al een poging gedaan wordt tot het 

voldoen aan de voorwaarden 3 en 5. Dit komt doordat bepaalde onderdelen van deze 

voorwaarden al ingevuld zijn en uitgevoerd worden. Met betrekking tot de overige 

voorwaarden wordt hier in zijn totaliteit vooralsnog niet aan voldaan.  

Bovendien kan aangegeven worden aan welke voorwaarden Veiligheidsregio Twente urgentie 

behoort te geven. Gedurende de interviews kwam telkens nadrukkelijk naar voren dat 

Veiligheidsregio Twente met urgentie werk moet maken van voorwaarde 2 en van de 

combinatie van voorwaarden 3 en 5. Eerst dienen deze drie voorwaarden correct ingevuld en 

uitgevoerd te worden. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen vervolgens de andere 

voorwaarden worden gerealiseerd. Dit als volgt te verklaren:  

Door het voldoen aan voorwaarde 2 is het helder voor alle betrokken actoren wie wanneer en 

waarvoor aansprakelijk is, als er door (goedbedoelde) ingrijpen van burgers schade ontstaat 

aan leven en goederen van derden, overheid en/of de desbetreffende burgers zelf. Met 

betrekking tot de combinatie van voorwaarden 3 en 5, gaan deze beide over het verstrekken 

van informatie. Van het verstrekken van informatie over onder andere de risico’s en 

consequenties, EHBO kennis, het wel of niet hulp bieden aan niet-zelfredzame burgers, de 

rol- en taakverdeling van professionele hulpverleners, tot aan het informeren van de 

handelingsperspectieven van (zelf)redzame burgers.  
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Door eerst te voldoen aan deze drie voorwaarden (2, 3 en 5) worden (zelf)redzame burgers 

voorzien op diverse fronten van informatie. (Zelf)redzame burger worden hierdoor in staat 

gesteld om autonoom en op een rationele wijze bepaalde keuzemogelijkheden af te wegen. 

Een (zelf)redzame burger kan dan vrijwillig bepalen of hij effectief hulp wil en kan bieden 

aan niet-zelfredzame burgers in de acute fase van een crisis. Dit betekent dat een 

(zelf)redzame burger te allen tijde vrij en zelfstandig af kan wegen om wel of niet hulp te 

verlenen c.q. gehoor te geven aan de oproep van Veiligheidsregio Twente. 

Desalniettemin is er geen unanimiteit over bepaalde onderdelen van diverse voorwaarden 

onder de respondenten. Met name over de voorwaarden 2 en 9. De respondenten zijn allen 

eens over de noodzaak van de voorwaarden, echter is er onenigheid over de invulling van 

deze voorwaarden. Onderstaand enkele voorbeelden (zie hoofdstuk 4 voor meer details van 

deze voorbeelden): 

- Voorwaarde 2: onenigheid over het creëren van een noodpotje 

De minderheid van de respondenten is voor een noodpotje, want als er in de toekomst schade 

ontstaat door het gehoor geven aan een oproep om te helpen als (zelf)redzame burger, moet er 

de mogelijkheid aanwezig zijn dat deze burger zich vervolgens kan beroepen op een soort van 

fonds van Veiligheidsregio Twente. Binnen deze minderheid van de respondenten ontstaat 

daaropvolgend weer onenigheid of dit noodpotje wel of niet transparant naar buiten moet 

worden gecommuniceerd aan de burgers. Dit in tegenstelling tot de meerderheid van de 

respondenten, die tegen het creëren van een noodpotje zijn. De redenen hiervoor zijn onder 

andere: als bekend is dat er een noodpotje is, gaan burgers zich daar meteen op beroepen. Ook 

is het een zaak voor verzekeringsmaatschappijen. En zelden wordt een schadevergoeding 

vereist door burgers, omdat in Twente de bekende noaberschap mentaliteit heerst.  

- Voorwaarde 9: onenigheid over het formuleren van richtlijnen voor professionele 

hulpverleners over hoe om te gaan met (zelf)redzame burgers 

De onenigheid bij deze voorwaarde is duidelijk aanwezig. De ene helft van de respondenten 

beweert dat richtlijnen niet nodig zijn, terwijl de andere helft beweert dat richtlijnen wel 

geformuleerd dienen te worden.  
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Argumentatie voor het niet formuleren van richtlijnen is, dat de professionele hulpverleners 

ter plaatse in de acute fase van een crisis in split seconds moeten beslissen, op basis van 

ervaring en mensenkennis, welke (zelf)redzame burgers vervolgens welke handelingsopties 

kunnen verrichten c.q. hulp kunnen verlenen. Dit in tegenstelling tot de andere helft van de 

respondenten, omdat zij beweren dat Veiligheidsregio Twente richtlijnen behoort te 

formuleren over hoe om te gaan met (zelf)redzame burgers in zijn algemeenheid, zodat er 

meer helderheid ontstaat voor de professionele hulpverleners. Professionele hulpverleners 

hebben met behulp van de richtlijnen dan helder voor zichzelf wat van een (zelf)redzame 

burger verwacht mag worden, hoe hij een (zelf)redzame burger effectief kan benaderen en 

waar zijn eigen verantwoordelijkheid als professionele hulpverlener ligt.  

Op basis van de onenigheden over de invulling van bepaalde voorwaarden, wordt aangeraden 

om als Veiligheidsregio Twente vooraf eerst een eenduidig beeld en dus antwoorden te 

krijgen van alle betrokken kolommen over hoe zij invulling willen geven aan een betreffende 

voorwaarde. Dit moet daarna leiden tot bruikbare handvaten voor een eenduidig beleid, om 

vervolgens aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Op deze manier mag vervolgens 

Veiligheidsregio Twente om hulp mag vragen aan (zelf)redzame burgers. Met als gevolg dat 

daardoor de (zelf)redzaamheid van burgers wordt bevorderd en benut in de acute fase van een 

crisis.   
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In dit hoofdstuk worden op basis van de in de voorgaande hoofdstukken gedane bevindingen, 

conclusies getrokken en discussiepunten aangedragen. In de eerste paragraaf worden de 

conclusies weergegeven. Vervolgens staan in de laatste paragraaf de discussiepunten centraal.  

 

In antwoord op de probleemstelling: Welke voorwaarden, ten aanzien van de drie aspecten 

(juridisch, ethisch en praktisch) moeten worden gesteld aan het bevorderen en benutten van 

de (zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis en wat betekent dit voor de 

beleidspraktijk in Veiligheidsregio Twente? met bijbehorende deelvragen kan het volgende 

worden geconcludeerd:  

Ter beantwoording van de probleemstelling is een checklist opgesteld met een negental 

voorwaarden waar Veiligheidsregio Twente aan dient te voldoen, wil het een beroep doen op 

de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis. Om op deze manier de 

(zelf)redzaamheid van burgers te bevorderen en te benutten in de acute fase van een crisis. De 

checklist is terug te vinden in bijlage 4.  

Veiligheidsregio Twente heeft momenteel geen voorwaarden of dergelijke geformuleerd 

wanneer het wel of geen beroep mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute 

fase van een crisis. Enerzijds wordt beseft door Veiligheidsregio Twente en de betrokken 

kolommen dat ze het niet alleen aan kunnen en dus meer verantwoordelijkheid bij de burgers 

moeten neerleggen. Anderzijds blijkt het geval dat deze ‘vernieuwde’ vorm van gedachtegang 

niet strookt met de huidige invulling van het beleid. Wat tot gevolg heeft dat (zelf)redzame 

burgers anno 2015 nog steeds een vergeten aspect zijn tijdens een dergelijke crisis. Terwijl op 

basis van dit onderzoek is gebleken, uit zowel het theoretisch kader als uit de 

semigestructureerde interviews, dat wanneer Veiligheidsregio Twente voldoet aan de negen 

voorwaarden ze pas om hulp mag vragen aan (zelf)redzame burgers in de acute fase van een 

crisis. Voldoet Veiligheidsregio Twente aan de negen voorwaarden dan worden de burgers 

(mede)verantwoordelijk gemaakt en wordt de (zelf)redzaamheid van burgers bevorderd en 

benut gedurende de acute fase van een crisis. 

6. Conclusie en discussie  

6.1. Conclusie 
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In deze master thesis is tevens geanalyseerd waarom Veiligheidsregio Twente aan de negen 

voorwaarden dient te voldoen. Uit de bevindingen van dit onderzoek is gebleken dat 

Veiligheidsregio Twente de verantwoordelijkheid draagt, als hét kenniscentrum van Twente, 

om minimaal aan de negen geadviseerde volwaarden te voldoen, hierbij wordt urgentie 

geboden bij de voorwaarden 2, 3 en 5.  

Met betrekking tot voorwaarde 2 is het van belang dat vooraf aan de oproep heldere 

richtlijnen zijn gemaakt over wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Noodzaak is dat 

transparant gecommuniceerd wordt over wie wanneer en waarvoor de aansprakelijkheid 

draagt. Stel Veiligheidsregio Twente doet een beroep op de (zelf)redzaamheid van burgers in 

de acute fase van een crisis, deze burgers geven daar gehoor aan. Vervolgens kan door 

(goedbedoelde) ingrijpen van burgers schade ontstaan aan leven en goederen van derden, 

overheid en/of de desbetreffende burgers zelf. Essentieel is dan dat duidelijk is welke actor 

wanneer en waarvoor aansprakelijk is voor de opgelopen schade.  

Vervolgens in combinatie met de voorwaarden 3 en 5, die beide gaan over het verstrekken 

van informatie, inclusief de richtlijnen die voortvloeien uit voorwaarde 2, worden burgers in 

staat gesteld om autonoom en op een rationele wijze bepaalde keuzemogelijkheden af te 

wegen. Hierdoor kan de burger vrijwillig bepalen of hij effectief hulp wil en kan bieden aan 

een niet-zelfredzame burger in de acute fase van een crisis. Dit betekent dat de (zelf)redzame 

burger te allen tijde vrij en zelfstandig af kan wegen om wel of niet hulp te verlenen c.q. 

gehoor te geven aan de oproep van Veiligheidsregio Twente. 

Kortom, deze master thesis heeft concreet gemaakt dat Veiligheidsregio Twente een beroep 

mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis, indien het 

meegaat in de geadviseerde negen voorwaarden die nodig worden geacht om aan te voldoen. 

Op deze manier wordt de (zelf)redzaamheid van burgers effectief bevorderd en benut in de 

acute fase van een crisis. 
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In deze paragraaf wordt teruggeblikt en gereflecteerd op het onderzoek.  

Dit onderzoek is opgesteld op basis van een theoretisch kader. Hieruit kwamen verschillende 

aspecten naar voren, waar het vervolg van het onderzoek op is gebaseerd. Deze aspecten zijn 

het juridische aspect, ethische aspect en het praktische aspect. Diverse theorieën beweren dat 

bij elk onderzochte aspect het een nadrukkelijke verplichte voorwaarde kent waar aan dient te 

voldoen voor een overheidsinstelling een beroep mag doen op de (zelf)redzaamheid van 

burgers in de acute fase van een crisis.  

Aansluitend is op basis van de afgenomen interviews gebleken dat de theorieën en de daaruit 

voortvloeiende voorwaarden per aspect zijn bevestigd. De acht voorwaarden die tot stand zijn 

gekomen in het theoretisch kader, zijn allen bekrachtigd door de respondenten. Bovendien is 

aanvullende informatie aangedragen, te weten een negende voorwaarde door de respondenten. 

Kijkend naar de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek, met betrekking tot de 

onderzoeksmethode semigestructureerde interviews, zijn deze gewaarborgd. Dit door het 

nemen van de volgende maatregelen: 

Ten eerste is in het methodologisch kader gekozen om minimaal 75% van de juristen van de 

juridische afdeling van Veiligheidsregio Twente te interviewen. Dit streven is behaald. Ruim 

vier van de vijf juristen zijn geïnterviewd. Naast deze vier juristen is er nog één jurist 

geïnterviewd. Deze jurist is niet werkzaam voor de juridische afdeling van Veiligheidsregio 

Twente. Dit was een bewuste keuze en diende ter controle om te beoordelen of een andere 

jurist met tevens veel kennis van de overheidswereld, in lijn zou antwoorden met de eerder 

gevoerde interviews met de juristen van de afdeling van Veiligheidsregio Twente. Het 

resultaat van deze controle was positief, hierdoor kunnen de gegeven antwoorden van alle 

juristen tezamen als valide worden gekenmerkt. 

Ten tweede zijn uiteindelijk dertien professionele hulpverleners bereid gebleken om een 

interview af te nemen. Tijdens het afnemen van de interviews heeft de onderzoekster om de 

vier interviews, scannend de gegeven antwoorden van de respondenten geanalyseerd. Tot op 

een gegeven moment na dertien interviews geconcludeerd kon worden dat er sprake was van 

een herhaalbaarheid van de gegeven uitkomsten van de respondenten. Met andere woorden de 

gegevens kunnen als extern valide worden aangemerkt.  

6.2. Discussie 
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De gegevens zijn namelijk generaliseerbaar voor meerdere professionele hulpverleners. 

Oftewel andere professionele hulpverleners zouden dan ook in dezelfde richting antwoorden 

tijdens hetzelfde interview. 

Bovendien is bewust gekozen om professionele hulpverleners te selecteren op basis van type 

kolom en functie. Er zijn binnen Veiligheidsregio Twente vanuit verschillende lagen 

professionele hulpverleners geïnterviewd. Dit voorkomt een te eenzijdig beeld van 

perspectieven en heeft zowel de representativiteit als de interne validiteit van deze master 

thesis vergroot. Middels deze gekozen vorm van selectie van respondenten kan een compleet 

beeld worden verschaft van juridische, ethische en praktische voorwaarden, die vanuit de 

praktijk van toepassing wordt geacht voor Veiligheidsregio Twente. Zie bijlage 3 voor meer 

details over de respondenten. 

Ten derde is de betrouwbaarheid gewaarborgd binnen dit onderzoek, omdat de dubbele 

hermeneutiek en de zogenaamde bias zoveel mogelijk zijn geëlimineerd. Te weten door het 

opstellen van een interviewhandleiding zonder sturende of suggestieve vragen erin verwerkt. 

Tevens zijn aan het eind van elk afgenomen interview door de onderzoekster de genoemde 

voorwaarden die de respondent heeft benoemd gedurende het interview, samengevat. Dit 

betekent dat door deze maatregel extra is gecontroleerd of de onderzoekster correct de 

gegeven antwoorden van de respondent heeft geïnterpreteerd. Desalniettemin had het een nog 

‘betere’ maatregel geweest om steekproefsgewijs enkele opgenomen interviews te laten 

beluisteren door een collega en/of vriend. Hierdoor was de betrouwbaarheid binnen dit 

onderzoek (nog) meer gewaarborgd, omdat dan losstaand van de onderzoekster een ander 

persoon hetzelfde interview beluisterde en vervolgens geheel had uitgetypt. Met zekerheid 

kan dan worden vastgesteld dat, indien de uitgetypte tekst van de onafhankelijke persoon 

overeenkomt met de uitgetypte tekst van de onderzoekster, de onderzoekster de gegeven 

antwoorden van de respondent correct heeft geïnterpreteerd.  

Ten slotte heeft deze master thesis zowel wetenschappelijke als maatschappelijke 

vernieuwende inzichten opgeleverd. Wetenschappelijk in de zin van wanneer welke actor, 

onder welke voorwaarden, nu waar verantwoordelijk voor is c.q. verantwoordelijkheid draagt 

qua handelingen en voor de eventuele ontstane schade tijdens een dergelijke hulpactie in de 

acute fase van een crisis.  
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Kijkend naar de maatschappelijke relevantie heeft het geleid tot inzicht om tot een checklist 

van voorwaarden te komen, die tevens is aangedragen als verbetervoorstel voor 

Veiligheidsregio Twente. De checklist met voorwaarden dient ter inspiratie voor andere 

Veiligheidsregio’s in Nederland. 

Hoewel er sprake is van een wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage, behandelt deze 

master thesis niet en kan het helaas niet qua tijd en geld alle betrokken actoren meenemen die 

centraal staan in dit vraagstuk. De lezer dient daarom rekening te houden met het feit dat deze 

master thesis gebaseerd is op de invalshoeken van Veiligheidsregio Twente en de 

professionele hulpverleners van de kolommen; brandweer, GHOR en politie. Daarom wordt 

voor vervolgonderzoek aangeraden om meer interviews en/of enquêtes af te leggen met 

(zelf)redzame burgers. Op deze manier kunnen de bevindingen in een breder perspectief 

worden geplaatst. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op de aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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In dit hoofdstuk worden suggesties voor losstaande vervolgonderzoeken naar aanleiding van 

deze master thesis aangedragen. Gelet op de bevindingen van deze master thesis, worden twee 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan aan Veiligheidsregio Twente.  

 

Voor vervolgonderzoek wordt allereerst aangeraden om meer duidelijkheid te creëren over 

wat Veiligheidsregio Twente daadwerkelijk wil. Het doel van Veiligheidsregio Twente is 

namelijk de (zelf)redzaamheid van burgers bevorderen en benutten tijdens de acute fase een 

crisis, door middel van het beroep doen op (zelf)redzame burgers. Het beroep doen op, mag 

Veiligheidsregio Twente alleen als het voldoet aan de negen voorwaarden. Desalniettemin is 

het aan te bevelen dat eerst intern wordt beoordeeld of er genoeg tijd, geld en middelen 

beschikbaar zijn en beschikbaar worden gesteld om uiteindelijk aan de negen voorwaarden te 

kunnen voldoen.  

Daarnaast is het van essentieel belang dat Veiligheidsregio Twente ervan bewust is dat dit een 

langdurig proces is wat geleidelijk aan vorm moet krijgen. Het is namelijk jarenlang duidelijk 

geweest dat de overheid veiligheid als kerntaak heeft geprofileerd. Langzamerhand wordt de 

laatste jaren voorzichtig meer nadruk gelegd op (zelf)redzame burgers die zelf ook een 

bepaalde vorm van verantwoordelijkheid dragen, omdat Veiligheidsregio Twente en alle 

professionele hulpverleners in Twente niet alleen de veiligheid kunnen waarborgen. Deze 

denkwijze dat de overheid het samen moet gaan doen met de (zelf)redzame burgers heeft tijd 

nodig, zowel bij de burgers als bij de professionele hulpverleners. De realisatie van een 

andere denkwijze zit verscholen in de negen voorwaarden.  

Veiligheidsregio Twente dient zich daarom af te vragen; willen wij dit en wat is het doel wat 

wij daarmee willen bereiken? Het doel is (zelf)redzaamheid bevorderen en benutten in de 

acute fase van een crisis. Hierdoor wordt iedere burger die (zelf)redzaam is 

medeverantwoordelijk gemaakt tezamen met de professionele hulpverleners. Dit wil zeggen 

dat deze lijn van denken c.q. focus op het doel, door moet worden getrokken op alle fronten 

binnen regio Twente.  

7. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

7.1. Aanbeveling 1 
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Creëer om die reden duidelijkheid voor zowel (zelf)redzame burgers, professionele 

hulpverleners als voor Veiligheidsregio Twente zelf, wat de verwachtingen zijn en hoe deze 

zich verhouden tot de verantwoordelijkheden bij het hulp bieden van niet-zelfredzame burgers 

in de acute fase in de crisis.  

Tot slot wordt in lijn met deze aanbeveling aangeraden om minder het een en ander vast te 

leggen in wet- en regelgeving, maar meer over te laten aan de normen, waarden en richtlijnen 

binnen Twente. De informatievoorziening en het profileren van het morele appèl zijn 

daardoor geen verbindende verplichtingen. Met als gevolg dat burgers zelfstandig en vrij 

kunnen bepalen om wel of niet gehoor te geven aan de oproep van Veiligheidsregio Twente. 

Met andere woorden vertrouw op de noaberschap mentaliteit van burgers, leg niet alles vast in 

wet- en regelgeving. Gaat Veiligheidsregio Twente wel alles vastleggen in wet- en 

regelgeving dan trekt zij de verantwoordelijkheid weer naar zich toe, verliest zij de 

geformuleerde doelstelling uit het oog en vervalt Veiligheidsregio Twente weer in haar oude 

denkwijze.  
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Een interessante vervolgstap naar aanleiding van dit onderzoek zou zijn als Veiligheidsregio 

Twente interviews en/of enquêtes af gaat nemen met (zelf)redzame burgers. Op deze manier 

worden de gedane bevindingen in deze master thesis in een breder perspectief geplaatst.  

De voorwaarden die aanbevolen zijn, zijn van invloed op de beleidspraktijk van 

Veiligheidsregio Twente. Met andere woorden (zelf)redzame burgers zullen wel degelijk de 

vernieuwde werkwijzen gaan merken. Daarom is het raadzaam om onder andere het volgende 

te onderzoeken: via welke kanalen willen (zelf)redzame burgers benaderd worden en door 

wie? 

Door antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen kan Veiligheidsregio Twente bepalen of 

(zelf)redzame burgers wel of niet gevoelig zijn voor een eventuele oproep. Daarnaast geven 

de respondenten (professionele hulpverleners) in dit onderzoek aan hoe Veiligheidsregio 

Twente het ‘beste’ de (zelf)redzame burgers kan benaderen c.q. invulling kan geven aan de 

gestelde voorwaarden. Echter misschien wijst een vervolgonderzoek uit dat de andere 

belangrijke actor in dit vraagstuk, te weten de (zelf)redzame burgers, mogelijkerwijs via 

andere kanalen benaderd dienen te worden.  

Wanneer Veiligheidsregio Twente vervolgens inzichtelijk heeft wat de burgers willen en hoe 

zij op een effectieve manier benaderd willen worden en door wie, kan het terug worden 

gekoppeld aan het interne beleid van Veiligheidsregio Twente. Op basis daarvan kan 

Veiligheidsregio Twente opnieuw afwegen aan haar geformuleerde doelstelling of het 

haalbaar is qua tijd, geld en middelen.  

Kortom, analyseer wat (zelf)redzame burgers willen, koppel dit terug naar het eigen interne 

beleid van Veiligheidsregio Twente en bepaal vervolgens of dit haalbaar is qua 

beschikbaarheid van tijd, geld en middelen. Op basis daarvan kan Veiligheidsregio Twente 

extern gaan communiceren c.q. (zelf)redzame burgers gaan voorzien van informatie en 

adviezen. Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd op alle fronten (Veiligheidsregio 

Twente, professionele hulpverleners en (zelf)redzame burgers), zodat vervolgens op een 

effectieve wijze invulling kan worden gegeven aan de negen geadviseerde voorwaarden.  

7.2. Aanbeveling 2 
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Bijlage 1. Boomstructuur 
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- De hoofdletters A, B en C staan voor dimensies. 

- Het eerste genoemde getal staat voor een aspect.  

- De tweede genoemde letter staat voor een indicator.  

Het gaat om de volgende code afkortingen: 

Codeerschema  

Het juridische aspect 

[A – 1] Beroep doen op (zelf)redzaamheid 
[A – 1a] Rechtsverhouding 
[A – 1b] Verplichting 
[A – 1c] Verwachtingen 
[A – 1d] Mogelijkheden tot oproepen  
[A – 2] VRT aansprakelijkheid - verantwoordelijkheid 
[A – 2a] In wet- en regelgeving geregeld 
[A – 2b] Binnen VRT geregeld 
[A – 2c] Hoe in te vullen 
[A – 2d] Voorbeelden 

Het ethische aspect 

[B – 1] Vrijheid 
[B – 1a] Zijn er keuzemogelijkheden 
[B – 1b] Vrijwillig kiezen 
[B – 2] Feitelijke informatievoorziening 
[B – 2a] Aanwezigheid 
[B – 2b] Vormen 

Het praktische aspect 

[C – 1] Benodigde houding (zelf)redzame burgers 
[C – 1a] Kennis 
[C – 1b] Vaardigheden 
[C – 1c] Middelen 
[C – 1d] Realisatie 
[C – 2] Professionele hulpverleners 
[C – 2a] Denkbeeld 
[C – 2b] Samenwerkingsinvloeden 
[C – 2c] Wat te regelen 

 

  

Bijlage 2. Codeerschema 
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Professionele hulpverleners  

- Mevr. M. van de Gevel 

- Dhr. K. Koop 

- Dhr. M. Kroeze 

- Dhr. A. Lammers 

- Dhr. R. Lipman 

- Mevr. E. Meulenbroek 

- Mevr. J. Noltes 

- Mevr. H. Plas 

- Politie 

- GHOR 

- Brandweer 

- Brandweer 

- Brandweer 

- Politie 

- GHOR 

- GHOR 

- Dhr. M. Reuvers  

- Dhr. M. M. Smelt 

- Dhr. L. Stückradt  

- Dhr. J. Terhalle 

- Dhr. T. Terhalle  

 

- Defensie 

- Brandweer 

- Politie 

- Brandweer 

- Politie 

 

 

Juristen  

- Dhr. H. Bosman  

- Dhr. M. Boswinkel  

- Mevr. M. Hertzdahl  

- Dhr. W. Wickering  

- Dhr. H. Wolsink  

- Gemeente Wierden 

- Gemeente Enschede 

- Gemeente Hof van Twente 

- Zorg Zaken Groep 

- Gemeente Hengelo 

  

Bijlage 3. Weergave van de respondenten 
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Voorwaarden  

Het juridische aspect 

1. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wat de verwachtingen zijn. 

2. (Zelf)redzame burgers dienen te weten wanneer en waarvoor ze aansprakelijk zijn 

als een beroep op ze wordt gedaan. 

Het ethische aspect 

3. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om een 

inschatting te kunnen maken welke risico’s ze lopen bij het verlenen van hulp. 

4. (Zelf)redzame burgers dienen te allen tijde een zelfstandige afweging te kunnen 

maken. 

Het praktische aspect 

5. (Zelf)redzame burgers dienen over voldoende informatie te beschikken om effectief 

hulp te kunnen verlenen. 

6. (Zelf)redzame burgers dienen de noodzakelijke vaardigheden te hebben om 

effectief hulp te kunnen verlenen. 

7. (Zelf)redzame burgers dienen over de middelen te beschikken om effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

8. (Zelf)redzame burgers dienen over de noaberschap mentaliteit te beschikken om 

effectief hulp te kunnen verlenen. 

9. Professionele hulpverleners dienen over informatie te beschikken hoe samen kan 

worden gewerkt met (zelf)redzame burgers, om zo gezamenlijk effectief hulp te 

kunnen verlenen. 

  

Bijlage 4. Checklist: de negen voorwaarden 
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Formaliteiten 

- Het interview zal maximaal één uur duren. 

- Alles wat wij bespreken zal als vertrouwelijk behandeld worden. Als respondent kunt u 

bepalen of u liever anoniem blijft of niet.  

- Ik wil het interview graag opnemen, dat maakt het voor mij mogelijk om van het gesprek 

een verslag te maken. 

- Ik kan u de kern van dit interview in een verslag toesturen, indien u dit wenst, zodat u nog 

kunt controleren of ik geen fouten heb gemaakt qua verkeerde weergave van feiten. 

 

Algemeen 

- Kunt u mij vertellen wat uw functie inhoudt? 

 

Inventarisatie vragen 

- Vanuit het huidige beleid over het bevorderen en benutten van (zelf)redzaamheid, welke 

voorwaarden zijn er binnen Veiligheidsregio Twente (of vanuit uw kolom) opgesteld, die 

bij uw weten bekend zijn? 

- Zijn er binnen Veiligheidsregio Twente (of vanuit uw kolom) volgens u richtlijnen 

(voorwaarden) opgesteld hoe om te gaan als professionele hulpverlener met (zelf)redzame 

burgers? 

- Indien van toepassing: hoe staat u tegenover deze richtlijnen, vanuit uw functie?  

 

Ik vraag u nu om uw mening en vervolgens vraag ik aan het eind van dit interview nogmaals 

om uw mening, om te kijken of deze is veranderd.  

- Wat is uw mening omtrent dat een (zelf)redzame burger anno 2015 ook zelf zijn 

verantwoordelijkheid draagt om een niet-zelfredzame burger te helpen gedurende de acute 

fase van een crisis?  

 

Allereerst de juridische invalshoek. 

- Vindt u het belangrijk om in de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht te stellen dat 

burgers die (zelf)redzaam zijn, niet-zelfredzame burgers moeten helpen gedurende een 

acute fase van een crisis?  

Bijlage 5. Interviewhandleiding  
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- Wat mag een Veiligheidsregio Twente wel of niet verwachten van een (zelf)redzame 

burger? 

- Wanneer mag Veiligheidsregio Twente een beroep doen op een (zelf)redzame burger? 

- Is er naar uw weten een wet- of regelgeving dat de professionele hulpverlener doet 

vereisen om een burger hulp te doen verlenen? (Of mag burger weigeren?) 

- Hoe zit het denkt u met de rechtsverhouding tussen Veiligheidsregio Twente en burger, 

als Veiligheidsregio Twente een beroep doet op de (zelf)redzaamheid van burgers? 

- Wie acht u verantwoordelijk voor de eventuele ontstane schade, door (goedbedoelde) 

ingrijpen van een (zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis aan leven en 

goederen van derden, overheid en/of de betreffende (zelf)redzame burger zelf? 

- Wanneer Veiligheidsregio Twente een beroep doet op de (zelf)redzaamheid van burger en 

deze burger geeft hier gehoor aan, wie acht u verantwoordelijk voor de eventuele ontstane 

schade, door (goedbedoelde) ingrijpen van de (zelf)redzame burger in de acute fase van 

een crisis aan leven en goederen van derden, overheid en/of de betreffende (zelf)redzame 

burger zelf? 

- Moet een professionele hulpverlener (als individu) doordrongen zijn van het feit dat een 

(zelf)redzame burger niet bepaalde handelingen kan uitvoeren?  

- Moet dat dan volgens u opgenomen worden in de wet- en regelgeving of mag er sprake 

zijn van een ongeschreven wet (richtlijnen)?  

- Kunt u voorbeelden aangeven van wat er mis kan gaan of al is misgegaan, omdat het 

momenteel een grijs gebied is met betrekking tot wie, wanneer aansprakelijk is? 

- Welke concrete juridische maatregelen (voorwaarden) zou u willen stellen, voordat 

Veiligheidsregio Twente een beroep mag doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de 

acute fase van een crisis? 
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Ten tweede de ethische invalshoek. 

- In hoeverre kunt u mij vertellen welke ethische voorwaarden aan Veiligheidsregio Twente 

gesteld moet worden om een beroep te kunnen op burgers om (zelf)redzaam te zijn in de 

acute fase van een crisis? Hier heeft u enkele ethische aanknopingspunten: 

o beschermen van vrijwillige keuzemogelijkheden; 

o de (zelf)redzame burger voorzien van kennis door Veiligheidsregio Twente; 

o de (zelf)redzame burger voorzien van middelen door Veiligheidsregio Twente; 

o de (zelf)redzame burger voorzien van vaardigheden door Veiligheidsregio 

Twente. 

 

- Hoe denkt u dat Veiligheidsregio Twente deze ethische voorwaarden kan 

bewerkstelligen? Hier heeft u enkele aanknopingspunten: 

o door preventief transparant te maken dat Veiligheidsregio Twente niet beschikt 

over genoeg capaciteit qua professionele hulpverleners en/of materialen; 

o door het verstrekken van informatie over (mogelijke) consequenties, risico’s of 

verwachtingen, middels folders, campagnes, tv-spotjes of adviesloketten; 

o door het aanbieden van cursussen.  

 

Stel Veiligheidsregio Twente gaat daadwerkelijk invulling geven aan de door uw genoemde 

ethische voorwaarden. Dit betekent dat Veiligheidsregio Twente de gaat burgers voorzien van 

voldoende informatie c.q. kennis. Dan kunnen deze burgers vervolgens op een rationele wijze 

bepaalde mogelijkheden afwegen, om daarna autonoom en in vrijheid daaruit te kiezen. 

Hierdoor stemt de burger op basis van de benodigde kennis vrijwillig in met zijn gekozen 

mogelijkheid om wel of niet een niet-zelfredzame burger te helpen in de acute fase van een 

crisis. Ontslaat dit dan Veiligheidsregio Twente van aansprakelijkheid, indien schade ontstaat 

door een (zelf)redzame burger tijdens het helpen van een niet-zelfredzame burger?  

Tot slot de praktische invalshoek. Diverse (zelf)redzame burgers beschikken bijvoorbeeld niet 

over een reddend zwemmen diploma, EHBO of BHV certificaat. Wetenschappelijk onderzoek 

toont aan dat deze praktische belemmeringen geen bezwaar voor burgers vormen om toch 

(zelf)redzaam te zijn gedurende een acute fase van een crisis.  
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- Vindt u dat een (zelf)redzame burger over bepaalde kennis, middelen en vaardigheden 

moet beschikken? Zodat een professionele hulpverlener zinvol kan samenwerken met een 

(zelf)redzame burger in de acute fase van een crisis? 

o Wat voor soort kennis?  

o Wat voor soort middelen? 

o Wat voor soort vaardigheden? 

 

- Heeft Veiligheidsregio Twente een verantwoordelijkheid in het bereiken van de 

benodigde bepaalde kennis, middelen en vaardigheden van (zelf)redzame burgers? 

- Aan welke praktische voorwaarden dient Veiligheidsregio Twente te voldoen, wil het een 

beroep mogen doen op de (zelf)redzaamheid van burgers in de acute fase van een crisis?  

 
Vanaf de jaren ’60 heerst er het zogenoemde ‘klassieke’ denkbeeld bij diverse professionele hulpverleners. Dit 

klassieke denkbeeld houdt kort gezegd in dat professionele hulpverleners het denkbeeld hebben dat (alle) burgers 

tijdens een crisis in paniek raken, volledig afhankelijk zijn van professionele hulpverleners en burgers van kwade wil 

zijn, zoals het over gaan tot crimineel gedrag (bijv. plunderen). Dit denkbeeld kan negatieve consequenties hebben, 

omdat burgers dan puur als lastig worden bevonden gedurende een crisis door professionele hulpverleners. Met als 

gevolg dat niet graag samen wordt gewerkt met (zelf)redzame burgers. Met andere woorden hierdoor vermindert de 

capaciteit en is er dus meer kans op (zwaar)gewonden. 

 
- Heeft u het idee dat het zogenoemde ‘klassieke’ denkbeeld van professionele 

hulpverleners bij enkele professionele hulpverleners nog gedeeltelijk heerst?  

o Ja: hoe denkt u dat Veiligheidsregio Twente deze praktische belemmering op 

de bevordering en benutting van (zelf)redzaamheid van burgers kan 

verminderen? 

o Nee: hoe denkt u dat dit klassieke denkbeeld is afgenomen? 

 

Ik wil u graag vragen of u een kort geschetst scenario wilt lezen. Hierbij horen vervolgens 

enkele vragen.  

 

Scenario: grootschalige hulpverlening tijdens een evenement  

Plotseling maakt de zon tijdens een evenement plaats voor een dik wolkendek. De wind trekt steeds meer aan en 

het begint hevig te regenen en te waaien. De bezoekers proberen allen een schuilplek te vinden in de tenten die 

aanwezig zijn op het evenemententerrein. Op een gegeven moment ontstaan er dermate sterke windhozen dat de 

tenten dreigen los te komen van de grond. Vlak achter elkaar schieten twee tentdoeken los. Doordat mensen gaan 

duwen en rennen en in aanraking komen met de zware tentpalen, raken vijftig  personen licht gewond. Tien 

personen raken zwaar gewond en twee personen overlijden als gevolg van de opgelopen verwondingen.  
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Zou u aan de hand van het door u net gelezen scenario per invalshoek kunnen aangeven welke 

voorwaarden volgens u nodig worden geacht om een beroep te kunnen als Veiligheidsregio 

Twente op de (zelf)redzaamheid van burgers gedurende dit scenario. 

o Juridische voorwaarden 

o Ethische voorwaarden  

o Praktische voorwaarden  

 

Als slotvraag wil ik u nogmaals om uw mening vragen omtrent dat een (zelf)redzame burger 

anno 2015 ook zelf zijn verantwoordelijkheid draagt om een niet-zelfredzame burger te 

helpen gedurende de acute fase van een crisis.  


