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Voorwoord
Voor u ligt de masterthesis ’burgers’ risicoperceptie van personen met verward gedrag’. Deze scriptie
is geschreven in het kader van mijn afstuderen van de master Bestuurskunde: Besturen van Veiligheid
aan de Radboud Universiteit. Als stagiair bij de gemeente Loon op Zand, van maart tot en met juli 2020,
heb ik onderzocht welke factoren burgers’ risicoperceptie van personen met verward gedrag kunnen
verklaren. Ik hoop dat mijn onderzoek de gemeente kan helpen om beter om te gaan met de zorgen
die leven onder burgers en verward gedrag te destigmatiseren.
Vanuit de gemeente Loon op Zand ben ik hierbij begeleid door Gisela Verduijn en vanuit de universiteit
door Pieter Zwaan. Samen zijn we tot een onderzoeksvraag gekomen die zowel bestuurskundig
relevant is, als een bijdrage kan leveren aan de gemeente Loon op Zand. Voordat ik met de stage begon
in maart, hadden we een onderzoeksplan klaarliggen. Ik zou me, door middel van meeloopdagen en
interviews met deskundigen, verdiepen in het beleidsveld, en later, door middel van straatinterviews
met burgers, data verzamelen. Een week of twee voordat ik zou beginnen met de stage dwong het
coronavirus de wereld in quarantaine. Ondanks deze tegenvaller (en ondanks haar verhoogde
werkdruk door het coronavirus), stond Gisela altijd digitaal voor mij klaar om mijn vragen te
beantwoorden. Omdat ik eind augustus mag beginnen aan de officiersopleiding aan de koninklijk
militaire academie was het van belang om mijn thesis in juli in te leveren. De snelle feedback van Pieter
is hierbij onmisbaar geweest. Gisela en Pieter, bedankt voor de fijne samenwerking en jullie flexibiliteit
waardoor ik heb kunnen afwijken van het originele onderzoeksplan. De interviews met de deskundigen
zijn telefonisch afgenomen en de straat(flits)interviews zijn online vragenlijsten geworden. Tijdens het
schrijven van deze thesis heb ik veel lessen van de afgelopen vier jaar in de praktijk kunnen brengen,
veel koekjes gegeten, en veel nieuwe lessen geleerd. Ik kan niet wachten om alles dat ik heb geleerd
in de praktijk te brengen als professional in de publieke sector.
Naast Gisela en Pieter zijn vele anderen onmisbaar geweest voor de totstandkoming van deze thesis.
Dank aan alle geïnterviewde deskundigen die vol enthousiasme hebben gereageerd op mijn oproep.
Ook de verschillende medewerkers van de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk, die mij contacten
hebben aangeleverd en mijn enquête hebben verspreid zijn essentieel geweest. Steven en Rik, twee
vrienden die tegelijk met mij hun thesis schreven (in hele andere vakgebieden), bedankt voor de
wederzijdse feedback sessies. Ik hoop jullie net zo goed geholpen te hebben als jullie mij.
En tot slot (misschien een beetje cliché) kan ik het niet laten om mijn ouders en vriendin te bedanken
voor alle steun (en snacks) tijdens het schrijven van deze thesis.
Ik wens u veel leesplezier toe,
Saman Koliaea
Nijmegen, 1 juli 2020
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Samenvatting
Cijfers van de politie laten zien dat het aantal meldingen van overlast, door personen met verward
gedrag, de laatste jaren sterk is toegenomen (politie, 2020). Deze toename in meldingen wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van hogere meldingsbereidheid, betere registratie en
een daadwerkelijke toename in verward gedrag (persoonlijke communicatie, 27 mei 2020;
persoonlijke communicatie 8 juni 2020; Pleysier & Vanderveen, 2012). Verward gedrag is een erg brede
term. Soms kunnen individuen door combinaties van sociale problemen en/of psychologische
problemen, gedrag vertonen dat voor anderen verward overkomt (Schakelteam, 2018, p. 5). Meestal
is dit verwarde gedrag ongevaarlijk, zoals een dementerende oudere die verdwaald op straat
(Rijksoverheid, z.d.). Maar er zijn ook gevallen waarin individuen met verward gedrag agressief gedrag
vertonen (Persoonlijke communicatie, 20 mei 2020).
Het beeld dat mensen zich vormen van een risico komt niet altijd overeen met de werkelijkheid
(Boholm, 1996; Oltedal et al, 2004; Sjöberg, 2003). Dit onderzoek gaat over burgers’ risicoperceptie
van personen met verward gedrag in de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk. Om goed om te gaan
met risico’s is het belangrijk om rekening te houden met de risicoperceptie van burgers (Sund et al.,
2007). Risicoperceptie is namelijk een abstract concept met tastbare gevolgen. Een hoge
risicoperceptie kan ten eerste het welzijn van burgers aantasten (Pleysier & Vanderveen, 2012).
Daarnaast kan het objectieve risico door een hoger risicoperceptie worden vergroot. Hoge
risicoperceptie leidt tot sociale isolatie, en sociale isolatie leidt tot meer verward gedrag (Kroon et al.,
2019; Schakelteam, 2018; Swaab; 2010).
In deze thesis is burgers’ risicoperceptie in de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk
onderzocht. Een groter inzicht hierin kan de gemeenten helpen beter om te gaan met het risico en de
zorgen die leven onder hun burgers. Daarnaast levert dit onderzoek een bijdrage aan de
wetenschappelijke literatuur door een opzet te geven voor verder onderzoek naar de risicoperceptie
van sociale risico’s. Bestaand onderzoek naar risicoperceptie gaat namelijk vooral over risico’s uit het
fysieke veiligheidsdomein (Botterill & Mazur, 2004; Fischhoff et al., 1978; Slovic, 2002; Starr, 1969) of
het milieu (Davidson & Freudenburg, 1996; Douglas & Wildavsky, 1982; Mazur & Lee, 1993; Sundblad
et al., 2007).
De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Welke factoren beïnvloeden burgers hun risicoperceptie van personen met verward gedrag?
Om deze vraag te beantwoorden is de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd om te bepalen welke
factoren onderzocht kunnen worden. Hieruit zijn drie categorieën variabelen samengesteld die zijn
onderzocht.

Eigenschappen van het risico
De eerste categorie variabelen zijn de eigenschappen van het risico. Risico wordt vaak gedefinieerd als
kans x effect. Voor de sociale wetenschappen voldoet dit echter niet. De eigenschappen van het risico
zijn niet objectief kenbaar (Breakwell, 2015). De keeper ziet de voorzet als bedreiging maar diezelfde
voorzet is een kans voor de spitsen. Ook kans is niet objectief vast te stellen. Kans wordt klassiek
gedefinieerd als de proportie keren is dat gebeurtenis X voorkomt in een reeks waarin N (de totale
hoeveelheid gebeurtenissen) oneindig nadert. In de sociale werkelijkheid nadert N meestal niet
oneindig. Daarom is de klassieke, frequentistische, definitie van kans niet toe te passen op sociale
risico’s. Een alternatieve opvatting van kans komt van de Bayesiaanse school. De Bayesiaanse school
definieert kans als de mate waarin iemand gelooft dat een gebeurtenis gaat voorkomen (Andersson,
2011; Liu & Hsieh, 1995; Stewart, 2019). Het is de kwantificering van persoonlijke overtuiging (De
Finetti, 1974). Dit kan ook de kansperceptie genoemd worden.
Daarom, zijn het niet de objectieve eigenschappen van het risico die van belang zijn om de
subjectieve risicoperceptie te verklaren. Het subjectieve beeld dat iemand heeft van het risico is van
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belang. Risicoperceptiewetenschappers passen een theorie uit de dynamische systemenleer toe op
risicoperceptie (Morgan et al., 2002). De sociale werkelijkheid is wat wiskundigen een non-lineair
dynamisch systeem noemen (Stewart, 2019). Ontelbare variabelen interacteren met elkaar in
ontelbare verbanden met elkaar. Om met alle limitaties (Alemanno & Spina, 2014, p. 434; Kahneman,
2011; Simon, 1956) van onze centrale processors, onze hersenen, te kunnen omgaan met deze
complexiteit vormen mensen versimpelde mentale modellen van de werkelijkheid (Forrester, 1992).
Dit wordt het mentale model genoemd. Het is dit mentale model dat iemand vormt van een risico dat
de risicoperceptie (deels) kan verklaren. In het geval van risicoperceptie zijn de associaties die iemand
heeft met het risico (subjectief effect) en de kwantificering van de persoonlijke overtuiging
(subjectieve kans) van belang. Deze twee variabelen vormen samen de categorie eigenschappen van
het risico.

Eigenschappen van de persoon
Naast het mentale model zijn de eigenschappen van de persoon mogelijke verklarende variabelen van
de risicoperceptie. Het gaat in deze categorie om demografische kenmerken en om persoonlijke
ervaring met het risico (Botterill & Mazur, 2004). Van de vele demografische kenmerken die met
betrekking tot risicoperceptie onderzocht worden zijn er drie kenmerken waarvoor de sterkste
empirische ondersteuning bestaat. Dit zijn geslacht, opleidingsniveau en leeftijd (Boholm, 1998; Sund
et al., 2017). Vooral de invloed van geslacht op risicoperceptie, wordt in vele studie, voor vele risico’s,
opnieuw gevonden (Cummings et al., 2013; Henwood et al., 2008; Rowe & Wright, 2001; Slovic, 1999).

Eigenschappen van de context
De derde groep variabelen zijn de eigenschappen van de context. Deze groep bestaat uit twee
belangrijke risicoperceptie theorieën. De eerste theorie is de culturele grid/group theorie van Douglas
& Wildavsky (1982). Deze van oorsprong antropologische theorie stelt dat het wereldbeeld van een
individu invloed kan hebben op de risicoperceptie van deze individu. Er worden vier groepen
onderscheiden: egalitaristen, hiërarchisten, individualisten, fatalisten, die risico’s verschillend zouden
waarnemen. De tweede theorie is het Social Amplification of Risk Framework of SARF van Kasperson
et al. (1988). Deze theorie stelt dat de manier waarop er over een risico gecommuniceerd wordt de
risicoperceptie kan beïnvloeden.

Methodologie
Een aangepaste versie van de mental models approach van Morgan et al. (2002) is gehanteerd in dit
onderzoek om de risicoperceptie van burgers te onderzoeken. Omdat de wetenschappelijke literatuur
over risicoperceptie vooral gaat over fysieke veiligheid en milieu risico’s is het de vraag in hoeverre
deze inzichten toepasbaar zijn op het sociale risico verward gedrag. Om de vertaalslag te maken van
fysieke risico’s en milieu naar het sociale domein zijn interviews met deskundigen gehouden. In deze
interviews is onderzocht welke factoren uit het theoretisch kader op welke manier een invloed kunnen
hebben op de risicoperceptie van burgers. Op basis van de interviews en het theoretisch kader
tezamen is een enquête opgesteld die is voorgelegd aan burgers uit de onderzochte gemeenten. Deze
enquête is vervolgens uni, bi- en multivariaat geanalyseerd met behulp van descriptieve statistiek, Ttoetsen en ANOVAS, en regressieanalyses.

Resultaten
In de data worden verschillende significante verbanden gevonden. De variabelen van het mentale
model: associatie en Bayesiaanse kans hebben beide een significante en substantiële invloed op de
risicoperceptie. Hoe extremer de vorm van gedrag die iemand associeert met verward gedrag, en hoe
hoger de kansperceptie, hoe hoger de risicoperceptie. De meeste andere significante variabelen
beïnvloeden de risicoperceptie indirect via het mentaal model. Voor het SARF zijn vooral de frequentie
van communicatie en de mate waarin verward gedrag voorkomt volgens die communicatie van belang.
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Hoe vaker iemand hoort over verward gedrag, en hoe vaker verward gedrag voorkomt volgens
iemands informatiebron, hoe hoger de kansperceptie. De invloed van bekendheid is afhankelijk van
het soort gedrag waarmee iemand persoonlijke ervaring heeft. Personen die persoonlijke ervaring
hebben met dementerende bejaarden hebben een lagere associatie. Hiermee wordt bedoeld dat ze
minder extreme vormen van gedrag associëren met verward gedrag. Personen die persoonlijke
ervaring hebben met extremere vormen van gedrag, zoals personen in psychose, hebben een hogere
associatie. Verder heeft ook culturele theorie een significante invloed. Egalitaristen hebben een
significant lagere kansperceptie, associatie én risicoperceptie dan de andere culturele groepen. Het
valt op dat er geen significante invloed van demografische kenmerken wordt gevonden in deze studie.

Conclusie en aanbevelingen
Voor burgers’ risicoperceptie van personen met verward gedrag in de gemeenten Loon op Zand en
Oisterwijk kan de volgende conclusie getrokken worden. Het mentale model; het subjectieve beeld dat
een respondent heeft van de eigenschappen van het risico, is de belangrijkste verklarende factor voor
risicoperceptie. Ook laat dit onderzoek zien dat ieder risico uniek is en dat inzichten uit de
risicoperceptieliteratuur niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere risico’s.
Demografische kenmerken hebben in dit onderzoek namelijk, ondanks de grote empirische
ondersteuning in de wetenschappelijke literatuur, geen significante invloed. Dit betekent dat in elke
tijd, op elke plaats, voor elke groep, én voor elk risico andere mechanismes gelden. Het is daarom
belangrijk voor beleidsmakers en wetenschappers om kritisch te zijn wanneer inzichten voor een
bepaald risico, in een bepaalde context, overgedragen worden op andere risico’s en/of andere context.
Écht rationeel beleid kan alleen maar gebaseerd zijn op gedegen onderzoek voor de specifieke situatie
waarin het beleid toegepast gaat worden
Op basis van dit onderzoek worden drie aanbevelingen gedaan. Ten eerste moet de gemeente
terughoudend zijn in het communiceren over het risico. Communicatie over het risico heeft namelijk
een neveneffect, blijkt uit de data. Hoe meer communicatie, hoe meer mensen denken dat het risico
voorkomt. Ten tweede is de risicoperceptie te hoog vergeleken met het objectieve risico. Dit kan
onwenselijke gevolgen hebben. Daarom is het wel verstandig om te proberen de risicoperceptie te
dempen door te communiceren over hoe vaak verward gedrag voorkomt en wat het inhoudt. De
associaties die burgers hebben. komen niet overeen met wat verward gedrag volgens deskundigen
inhoudt (Rijksoverheid, z.d.). Een mogelijke tool om hierbij in te zetten zijn mental health first aid
trainingen (MHFA, z.d.). Met aanbeveling 1 in het achterhoofd moet risicocommunicatie zo efficiënt
mogelijk worden ingezet, om de neveneffecten ervan te beperken. Daarom is de derde aanbeveling:
focus risicocommunicatie op personen die in aanraking komen met de hevigere vormen van verward
gedrag. Door deze persoonlijke ervaring hebben deze personen vaak een hogere risicoperceptie. Het
is daarom verstandig om risicocommunicatie en tools ter demping van de associatie en kansperceptie
zoals MHFA trainingen te focussen op mensen die in aanraking komen met de extremere casussen.
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1. Introductie
1.1 Aanleiding
Tijdens de jaarlijkse dodenherkenning op 4 mei 2018 was op de dam in Amsterdam, vlak voor de rituele
twee minuten stilte, luid geschreeuw te horen (Algemeen Dagblad, 2018). De schreeuwende man werd
voor zijn verwarde gedrag opgepakt en overgedragen aan een hulpinstelling. Verward gedrag kan
gevaar opleveren voor het individu zelf, maar ook voor anderen. Zo is in een YouTube video van een
ander damschreeuw incident in 2010 te zien hoe er grote paniek uitbreekt in het publiek
(VandaagVoorheen, 2013). Door de paniek ontstond er een stormloop van mensen, waarin tientallen
aanwezigen (ernstig) gewond raakten. In 2018, bleef men daarentegen rustig en werd de schreeuwer
afgevoerd, zonder dat er gewonden vielen. Dit voorbeeld illustreert dat niet alleen het objectieve risico
van belang is, maar dat ook de subjectieve risicoperceptie kan leiden tot maatschappelijke onrust en
tot gevaarlijke situaties. Hetzelfde verwarde gedrag werd anders geïnterpreteerd en had daardoor
andere gevolgen. Eveneens kan risicoperceptie het welzijn van burgers aantasten wanneer zij zich
onveilig voelen (Pleysier & Vanderveen, 2012). Risicoperceptie is dus een abstract concept met
tastbare gevolgen. “If men if man define situations as real they are real in their consequences” luidt
het welbekende Thomas-theorema (Thomas, 1928).
Schreeuwen op de dam is niet de enige vorm van verward gedrag. Verward gedrag is een breed
begrip en kan gaan om een schreeuwer op straat, maar ook om een dementerende bejaarde die met
blote voeten op straat loopt (Rijksoverheid, z.d.). Slechts een klein deel van de personen met verward
gedrag heeft psychologische problemen. Vaak is er sprake van een combinatie van sociale problemen
zoals eenzaamheid, werkeloosheid, schulden, sociale isolatie etc. (Schakelteam, 2018, p. 5). Het is een
maatschappelijk thema waar veel aandacht voor is. Zo is er in 2018 een schakelteam ingesteld om,
door lokale en regionale samenwerking, zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag te
bevorderen (Rijksoverheid, z.d.). Het Schakelteam definieert personen met verward gedrag als mensen
die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, en daardoor het risico veroorzaken zichzelf of anderen
schade te berokkenen (Schakelteam, 2018, p. 5). In deze thesis wordt een bredere definitie
gehanteerd. Schade aan zichzelf of aan anderen is lastig te definiëren. Het is daardoor niet duidelijk of
gevallen als een schreeuwer op straat, of een dementerende oudere die op blote voeten de deur
uitgaat, onder de definitie van het schakelteam vallen. Een bredere definitie luidt: “mensen die de grip
op hun leven (dreigen te) verliezen, waarbij al dan niet het risico bestaat dat zij zichzelf of anderen
schade berokkenen” (RIVM, Trimbos-instituut, GGD regio Utrecht, GGD West-Brabant, & Praktijkindex,
2019, p. 23). In deze thesis wordt de bredere definitie van het RIVM et al. (2019) gehanteerd omdat
het hier gaat om de subjectieve risicoperceptie en daarvoor hoeft er geen reële kans op schade te zijn.
Het aantal geregistreerde meldingen van overlast door personen met verward gedrag stijgt al
jaren. Bij de politie worden deze meldingen E33 meldingen genoemd. In 2012 waren er 44.569 E33
meldingen in Nederland (politie, 2020). Sinds 2012 zijn er jaarlijks zeven- tot negenduizend
geregistreerde E33 meldingen bijgekomen, leidend tot 99.623 meldingen in 2019 (Politie, 2020). Dat
het aantal geregistreerde meldingen is toegenomen betekent niet perse dat verward gedrag ook vaker
voorkomt. Wanneer er meer aandacht wordt besteed aan een bepaald veiligheidsthema kan de
meldingsbereidheid van burgers toenemen, en worden gevallen beter geregistreerd (persoonlijke
communicatie, 27 mei 2020; persoonlijke communicatie 8 juni 2020; Pleysier & Vanderveen, 2012).
Hierdoor kan het aantal meldingen groeien terwijl het aantal daadwerkelijke incidenten gelijk blijft.
Het is daarom belangrijk om dergelijke cijfers kritisch te blijven bekijken. Toch zijn er ontwikkelingen
in het sociaal domein te herkennen die een bijdrage geleverd zouden kunnen hebben, aan een
eventuele toename in verward gedrag. In een onderzoek naar de stijging van het aantal E33 meldingen)
worden verschillende verklaringen onderzocht. Er worden positieve correlaties gevonden voor
verstedelijking, individualisering (eenzaamheid) en armoede (Zoeteman & Paenen, 2019). Andere
mogelijke oorzaken die worden genoemd zijn extramuralisering en bezuiniging in de GGZ.
Extramuralisering van de Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ) wordt vaker als mogelijke oorzaak
genoemd (VNG, 2019). Extramuralisering houdt in dit geval in, dat personen die geestelijke
gezondheidszorg behoeven, zoveel mogelijk in de eigen omgeving behandeld worden (Kroon et al.,
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2019). Dit, in plaats van behandeling in al dan niet gesloten zorginstellingen op afstand van de
maatschappij. Doordat personen met verward gedrag in de eigen omgeving behandeld worden,
kunnen buurtgenoten meer overlast ervaren (VNG, 2019). Daarbij is het aannemelijk dat er na het
schrijven van deze thesis in het voorjaar van 2020, nog meer incidenten met personen met verward
gedrag zullen zijn. In de, door het coronavirus, geïsoleerde samenleving kan verward gedrag toenemen
(Van Galen, 2020). Hulpverleners zijn door de nationale quarantaine minder in de wijk, hierdoor is er
minder controle, en kunnen personen met verward gedrag niet geholpen worden (Van Galen, 2020).
Het is dus niet evident dat een toename in het aantal E33 meldingen ook betekent dat er een
evenredige toename in verward gedrag is. Waarschijnlijk is er zowel een betere registratie, hogere
meldingsbereidheid als daadwerkelijke toename in verward gedrag (persoonlijke communicatie, 27
mei 2020; persoonlijke communicatie, 8 juni 2020). Wel kan het toegenomen aantal meldingen een
indicator zijn, voor de veiligheidsgevoelens van burgers gerelateerd aan verward gedrag. In deze thesis
staat burgers’ risicoperceptie van personen met verward gedrag centraal. Er wordt onderzocht welke
factoren de risicoperceptie kunnen beïnvloeden teneinde beter met de zorgen van burgers te kunnen
omgaan en eventuele discrepanties tussen de risicoperceptie en het objectieve risico te verminderen.
Onder risicoperceptie wordt de subjectieve beoordeling van een risico verstaan (Sjöberg, Moen,
Rundmo, 2004). In het theoretisch kader wordt dit concept verder uitgebreid.

1.2 Probleemstelling
Het doel van dit onderzoek is bijdragen aan de theorievorming over risicoperceptie en verward gedrag,
en om concrete handvatten te bieden voor beleidsmakers om met burgers’ risicoperceptie van
personen met verward gedrag om te gaan. De risicoperceptie wordt verklaard door vast te stellen
welke factoren erop van invloed zijn.
Dit wordt gedaan door de risicoperceptie van burgers in de gemeenten Loon op Zand en
Oisterwijk te onderzoeken en onderling te vergelijken. De gemeenten liggen beiden in midden Brabant
en zijn van vergelijkbare grootte (23.407 en 26.241 inwoners (CBS, 2020)). Daarnaast werken de
gemeenten nauw samen in de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant (HartvanBrabant, Z.D.).
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:
Doelstelling: Verklaren welke factoren burgers’ risicoperceptie over personen met verward gedrag
beïnvloeden in de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk.
Centrale vraag:
Welke factoren beïnvloeden burgers hun risicoperceptie van personen met verward gedrag?
Deze centrale vraag wordt ondersteun door vijf deelvragen die beantwoord moeten worden teneinde
de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Deelvragen:
• Welke factoren zijn volgens de wetenschappelijke literatuur van invloed op risicoperceptie?
• Welke algemene factoren die risicoperceptie beïnvloeden zijn toe te passen op burgers hun
risicoperceptie van personen met verward gedrag?
• Hoe kunnen de risicoperceptie, de verklarende factoren en de relatie ertussen zo valide en
betrouwbaar mogelijk gemeten en bepaald worden?
• Hoe kunnen verschillen in risicoperceptie verklaard worden door de onderzochte factoren?
• Hoe kunnen de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk de risicoperceptie van hun burgers
beïnvloeden?
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De eerste deelvraag is een theoretische deelvraag die beantwoord zal worden aan de hand van
literatuuronderzoek. Er wordt hier gekeken naar factoren die van invloed zijn op risicoperceptie in het
algemeen en niet specifiek voor personen met verward gedrag. De reden hiervoor is dat er geen
studies zijn gedaan voor dit risico. Er wordt daarom eerst gekeken naar de algemene literatuur over
risicoperceptie. Hierna zal moeten worden bepaald welke algemene factoren van invloed kunnen zijn
op burgers hun risicoperceptie van personen met verward gedrag. Hieruit volgt de tweede deelvraag.
Deze deelvraag zal worden beantwoord door de algemene factoren, die zijn gevonden in de
literatuurstudie, te beoordelen in interviews met deskundigen om tot de relevante factoren voor het
risico personen met verward gedrag te komen. De derde deelvraag is een methodologische deelvraag.
Er moet bepaald worden hoe de risicoperceptie van burgers zo valide en betrouwbaar mogelijk
gemeten kan worden.
De vierde deelvraag is empirisch en toetst welke factoren die in de tweede deelvraag
onderscheiden zijn, ook in de werkelijkheid een invloed uitoefenen op de risicoperceptie van burgers
in de onderzochte gemeenten. Deze deelvraag wordt beantwoord door op basis van de
wetenschappelijke literatuur en de interviews met deskundigen een publieksenquête op te stellen, en
de data die daaruit volgt te analyseren.
De vijfde deelvraag is een empirische vraag. Er wordt onderzocht hoe de gemeenten omgaan
met personen met verward gedrag en welk effect dit heeft op de risicoperceptie van inwoners. Op
basis van de antwoorden op deze vragen volgen concrete aanbevelingen voor de manier waarop de
gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk omgaan met hun inwoners’ risicoperceptie van personen met
verward gedrag.
Dit onderzoek is een verklarende studie waarin een survey wordt gebruikt die wordt
ondersteund door interviews. Er worden twee gemeenten onderzocht en met elkaar vergeleken om
te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het verklaren van de afhankelijke variabele. Eerst zal,
door middel van interviews met experts, onderzocht worden welke algemene factoren uit de
literatuur, op welke manier een rol kunnen spelen voor dit specifieke risico. Daarna worden de
resultaten van deze interviews kwantitatief getoetst met data die wordt verzameld door middel van
enquêtes.

1.3 Relevantie
De relevantie is te beoordelen vanuit maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief. Wat voegt dit
onderzoek toe aan het openbaar bestuur? Én wat voegt dit onderzoek toe aan de wetenschappelijke
literatuur?

1.3.1 Maatschappelijke relevantie
Hiervoor is met de damschreeuwvoorbeelden geïllustreerd, dat omgaan met risico’s meer behelst dan
enkel aandacht voor de objectieve aspecten ervan. De subjectieve risicoperceptie kan leiden tot
onveilige situaties, maar kan los daarvan ook een negatieve invloed op het welzijn van burgers hebben
(Pleysier & Vanderveen, 2012). Wanneer enkel wordt gekeken naar objectieve cijfers voor een bepaald
risico worden de zorgen van burgers niet geadresseerd (Fischhoff, 1994). Goed publiek
risicomanagement kan daarom niet zonder input van burgers plaatsvinden. Kennis over de
risicoperceptie van burgers is van belang om beleid het gewenste effect te laten hebben (Sund,
Svensson & Andersson, 2017). Een groter inzicht in de factoren die de risicoperceptie verklaren, kan
handvatten bieden aan beleidsmakers om de risicoperceptie van burgers te sturen. Ook kan het helpen
de eigen vooroordelen te herkennen (Lichtenstein, Slovic, Fischhoff, Layman & Combs, 1978). Het
erkennen en herkennen van de soms irrationele basis voor risicoperceptie, kan voorkomen dat
irrationaliteit leidt tot beleid (Lichtenstein et al., 1978). Een lagere risicoperceptie betekent dat burgers
zich veiliger voelen, en voorkomt maatschappelijke onrust. Onderzoek naar de factoren die
risicoperceptie verklaren kan in kaart brengen welke burgers, zich waarover, terecht of onterecht,
zorgen maken, en de risicocommunicatie daarover optimaliseren (Cummings, Berube & Lavelle, 2013).
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Niet alleen het subject van risicoperceptie (de percipiërende burger) maar ook het object
ervan (de persoon met verward gedrag) komt een lagere risicoperceptie ten goede. Het idee achter de
extramuralisering van de GGZ, was dat personen beter in hun eigen sociale omgeving behandeld
kunnen worden, dan in afzondering van de maatschappij (Kroon et al., 2019). Dit geldt niet enkel voor
mensen met psychologische problemen, maar is ook van toepassing op andere vormen van verward
gedrag. Een belangrijk aspect van de zorg voor personen met verward gedrag is namelijk de sociale
omgeving (Aanjaagteam Verwarde Personen, 2016; Schakelteam, 2018). In de oude GGZ werden
mensen fysiek geïsoleerd, maar door een hoge publieke risicoperceptie kunnen mensen met verward
gedrag sociaal geïsoleerd raken. Daardoor kan hun verwarde gedrag toenemen (Swaab, 2010). Het
frame dat in de media wordt neergezet van personen met verward gedrag kan bijdragen aan de sociale
isolatie (Gore, Siemer, Shanahan, Schuefele & Decker, 2005). Media en risicoperceptie hebben
namelijk een wederzijdse invloed op elkaar (Derriks, 2011). Hoe meer media-aandacht er voor een
bepaald risico is, hoe groter de publieke risicoperceptie van dat specifieke risico zal zijn (Mazur & Lee,
1993; Wahlberg & Sjöberg, 2000). In de media is een bepaald frame van personen met verward gedrag
dominant. Dit kan een indicator zijn voor de publieke risicoperceptie. Personen met verward gedrag,
worden vooral als gevaarlijk geschetst doordat er veel aandacht geschonken wordt aan de extreme
gevallen (persoonlijke communicatie, 2 juni 2020; Van Galen, 2020). Een artikel in het NRC over
personen met verward gedrag, begint met een anekdote over een man die, Allahu Akbar roepend,
mensen probeerde neer te steken (NRC, 2020). 1Limburg (2020) stelt dat situaties met een ‘verward
persoon’ meestal gaan om mensen met een psychose die agressief of ontwrichtend gedrag vertonen.
In een artikel van de NOS (2019) over de toename in E33 meldingen bij de politie wordt “toen iemand
zijn huis opblies door de gaskraan open te draaien” als voorbeeld genoemd. Dit is een onterecht beeld
aangezien de meeste personen met verward gedrag geen risico vormen voor anderen (Politie, 2019;
RIVM et al., 2019). Een bejaard persoon die op blote voeten over straat loopt, heeft minder
nieuwswaarde dan een opengedraaide gaskraan, maar hierdoor ontstaat wel een stereotype. Dit
stereotype beeld, van een persoon met verward gedrag, als gevaar voor anderen op straat klopt vaak
niet (RIVM et al., 2019, p. 14). Personen met verward gedrag zitten vooral thuis en zijn vooral een
gevaar voor zichzelf (RIVM et al., 2019). Slechts een relatief klein deel van deze personen pleegt
misdrijven (Schakelteam, 2018, p. 5). Het is ook niet terecht om de term verward op elk misdrijf toe te
passen (Van Galen, 2020).
Hoge risicoperceptie vergroot de objectieve risico’s van personen met verward gedrag.
Stigmatisering leidt namelijk tot sociale isolatie en een negatief zelfbeeld (Kroon et al., 2019;
Schakelteam, 2018; Swaab; 2010). Hierdoor kunnen de problemen van personen met verward gedrag
toenemen waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. In een inclusieve sociale omgeving voelen mensen
zich minder eenzaam en vinden ze de ondersteuning en de zorg die zij nodig hebben (Schakelteam,
2018, p. 8). Daarnaast kunnen signalen uit een inclusieve omgeving dienen als vroege waarschuwing
als de situatie dreigt te escaleren (Schakelteam, 2018, p. 13). Dan kan door preventief op te treden,
escalatie worden voorkomen. Om deze redenen is de inclusiviteit van de sociale omgeving gewenst en
dient stigmatisering met de bijbehorende sociale isolatie te worden tegengegaan. Door de
risicoperceptie van burgers te dempen waar deze te hoog is, kunnen de stigma’s die leiden tot sociale
isolatie worden verminderd. Het is hiervoor niet genoeg om eenzijdig vanuit experts te communiceren
naar burgers over de risico’s (Boase, White, Gaze & Redshaw, 2017; Fischhoff, 1994). Effectieve
risicocommunicatie dient rekening te houden met de specifieke zorgen en kennis van de burgers
(Boase et al., 2017). Kennis over de risicoperceptie van burgers, kan daarom leiden tot betere
risicocommunicatie en daardoor tot meer welzijn, voor zowel de percipiërende burger, als, via een
betere en meer inclusieve sociale omgeving, voor de gepercipieerde persoon met verward gedrag.

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie van deze studie heeft twee aspecten. Allereerst wordt onderzocht
hoe de risicoperceptie tussen individuen varieert. Daarnaast wordt er kennis verkregen over de
perceptie voor een specifiek risico waar nog niet veel over bekend is.
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Een belangrijke onderzoeksrichting in de risicoperceptieliteratuur is het psychometrisch
paradigma (Siegrist, Keller, Kiers, 2005; Sjöberg et al., 2004; Slovic, 2002). Het psychometrisch
paradigma heeft een zwak punt. Het psychometrisch paradigma is in staat om de verschillen in
gemiddelde risicoperceptie voor verschillende risico’s te verklaren (Hakes & Viscusi, 2004; Siegrist et
al., 2005; Sjöberg et al., 2004). Maar wanneer de inzichten uit het paradigma worden toegepast op een
specifiek risico is de verklaringskracht significant lager. Het paradigma is niet goed in staat om
verschillen in risicoperceptie van individuen voor één risico te verklaren, enkel die van groepen voor
verschillende risico’s (Siegrist et al., 2005; Sjöberg et al., 2004). Het verklaart de variantie tussen
risico’s, niet binnen een risico.
In deze studie wordt niet naar verschillende risico’s gekeken, maar word de variantie tussen
respondenten voor één specifiek risico onderzocht. Er wordt ruwe data per respondent gebruikt in
plaats van gemiddelden per risico. Hierdoor is er een grotere steekproef waardoor er meer
kwantitatief getoetst kan worden (Hakes & Viscusi, 2004). Er wordt kennis ontleend uit verschillende
theoretische perspectieven om de variantie tussen respondenten voor risicoperceptie over verward
gedrag te verklaren. Daarom kan het een bijdrage leveren aan het verklaren van verschillen in
risicoperceptie tussen individuen en het zwakke punt van het psychometrisch paradigma aanvullen.
Daarnaast geldt dat de meeste onderzochte risico’s in het fysieke domein vallen (Botterill &
Mazur, 2004; Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read & Combs, 1978; Slovic, 2002; Starr, 1969). Het gaat
dan vooral om risico’s van technologische ongevallen en chemische stoffen. Daarnaast is er veel
onderzoek naar gedaan naar risicoperceptie van milieurisico’s (Davidson & Freudenburg, 1996;
Douglas & Wildavsky, 1982; Mazur & Lee, 1993; Sundblad, Biel & Gärling, 2007). Er is veel minder
onderzoek gedaan naar risico’s in het sociale domein. Mogelijk omdat het in het sociale domein
moeilijker is om fenomenen te voorspellen op basis van modellen (Popper, 2002; Stewart, 2019). In
een chemische fabriek bijvoorbeeld, kan met faalfrequenties- en chemische blootstellingsmodellen
worden ingeschat, hoe groot de kans op, en de gevolgen van, een ongeval zullen zijn. In het sociale
domein is dit complexer. De sociale werkelijkheid laat zich minder goed voorspellen met modellen.
Sociale theorieën zijn van probabilistische en meer conditionele aard. Voor een complex concept als
menselijk gedrag zijn vele conflicterende theorieën die elk een overlappend deel van de variantie
verklaren. De sociale werkelijkheid is slechts beperkt te omvatten, beperkt kenbaar. Het is daarom niet
goed mogelijk om te spreken van objectief risico voor sociale risico’s. Dit wordt verder uitgewerkt in
het theoretisch kader. Het beperkte onderzoek dat is gedaan naar sociale risico’s omvat geen
onderzoek naar risicoperceptie voor het risico personen met verward gedrag of iets dergelijks. Voor
enkele, tot de verbeelding sprekende risico’s zoals criminaliteit en terrorisme, is wel enig onderzoek
verricht. Deze studie zal een aanzet geven door burgers’ risicoperceptie van personen met verward
gedrag te onderzoeken in twee gemeenten. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden
om hypothesen af te leiden die vervolgens in andere studies getoetst kunnen worden. Dit kan ertoe
leiden dat er ook voor het specifieke risico van verward gedrag kennis over risicopercepties gevormd
wordt.
Doordat er in deze studie een link wordt gelegd van algemene factoren naar een specifiek
risico, kan ook worden afgeleid in hoeverre factoren overdraagbaar zijn tussen verschillende risico’s.
In de literatuur over risicoperceptie wordt de verwachting genoemd dat factoren die van invloed zijn
op risicoperceptie enigszins constant zijn voor verschillende risico’s (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein,
1982, p. 88-89). Dit geldt echter voor risico’s in het fysieke veiligheidsdomein. Het is maar de vraag in
hoeverre deze kennis overdraagbaar is naar het sociale domein. Een kernramp en een chemisch
ongeval liggen dichter bij elkaar, dan een fabrieksongeval en een incident met een persoon met
verward gedrag. Het is derhalve interessant om te onderzoeken in hoeverre de algemene kennis over
risicoperceptie, die uit onderzoeken in het fysieke domein is ontstaan, over te dragen is naar risico’s in
het sociale domein.
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1.4 Leeswijzer
Ten eerste wordt in het theoretisch kader een overzicht geboden van de relevante literatuur over
risicoperceptie. Er worden drie categorieën variabelen onderscheiden, die de risicoperceptie kunnen
beïnvloeden. Dit zijn de eigenschappen van het risico, van de persoon en van de context. Daarna zal
het onderzoeksdesign worden uitgelegd en verklaard in het methodologisch kader. De algemene
factoren uit het theoretisch kader, die van invloed kunnen zijn op risicoperceptie, worden door middel
van deskundigeninterviews, gefilterd tot relevante variabelen voor verward gedrag. Deze inzichten zijn
iteratief verwerkt in het theoretisch kader. Het resultatenhoofdstuk gaat dus enkel om de
kwantitatieve data uit de enquêtes die onder burgers zijn verspreid. Hier is voor gekozen om de
structuur en het resultatenhoofdstuk overzichtelijk te houden. Ook kunnen er door de interviews in
het theoretisch kader te verwerken meer gerichte hypotheses opgesteld worden. Na het resultaten
hoofdstuk volgt de conclusie, en tot slot worden er aanbevelingen geformuleerd op basis van de
interviews en de data-analyse.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de wetenschappelijke literatuur over
risicoperceptie. Er wordt onderzocht welke factoren de risicoperceptie van burgers kunnen
beïnvloeden. Hierdoor zal de eerste deelvraag van de probleemstelling worden beantwoord. Eerst
wordt er gekeken naar risicoperceptie in het algemeen. Er wordt een kort historisch overzicht geboden
van theorieën over risicoperceptie. Dan worden relevante theorieën opgedeeld in drie categorieën.
De eigenschappen van het risico die de risicoperceptie kunnen beïnvloeden vormen de eerste
categorie. Vervolgens worden eigenschappen van de percipiërende persoon bekeken. Daarna worden
de eigenschappen van de context waarin de percipiërende persoon zich bevindt besproken. In de
literatuur wordt door verschillende auteurs getwist welke van deze groepen factoren doorslaggevend
is, in het verklaren van risicoperceptie. Maar zoals vaker het geval is in de sociale wetenschappen,
worden de beste resultaten waarschijnlijk behaald door de bereidheid om verschillende perspectieven
aan te nemen om een fenomeen te bekijken. Daarom worden er in deze thesis elementen uit
verschillende theorieën gecombineerd om een zo integraal mogelijk beeld te krijgen van de
risicoperceptie over personen met verward gedrag. De inzichten uit de wetenschappelijke literatuur
zijn in dit hoofdstuk aangevuld met inzichten uit zes expertinterviews. Deze expertinterviews helpen
om een vertaalslag te maken van algemene kennis over risicoperceptie naar de risicoperceptie over
personen met verward gedrag. Dit maakt het mogelijk om betere, gerichte hypothesen te formuleren
en geeft antwoord op de tweede deelvraag.

2.1 Risicoperceptie: een introductie
De manier waarop wij de wereld om ons heen waarnemen is niet altijd objectief. Er is een lange
intellectuele traditie, beginnend bij de presocraat Parmenides en de grot van Plato tot aan recentere
denkers zoals Descartes, waarin getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van onze waarneming
(Barnes, 1979, Gottlieb, 2016; 2017). In de moderne wetenschap wordt het scepticisme van deze
klassieke denkers empirisch bevestigd. De homo economicus is gesneuveld en er heeft een gestalt
switch (Kuhn, 2013) plaatsgevonden in de sociale wetenschap. De manier waarop wij de wereld om
ons heen waarnemen en interpreteren is vol van vooroordelen, fouten en beperkingen (Alemanno &
Spina, 2014, p. 434; Kahneman, 2011; Simon, 1956). Ook de manier waarop wij risico’s waarnemen
ontsnapt niet aan de limitaties van de menselijke psyche. Wetenschappelijk onderzoek naar
risicoperceptie toont aan dat mensen vaak geen rationeel beeld hebben van risico’s (Boholm, 1996;
Oltedal, Moen, Klempe & Rundmo, 2004; Sjöberg, 2003). Deze thesis gaat over risicoperceptie.
Risicoperceptie is de subjectieve beoordeling van een risico (Sjöberg et al., 2004). Het is de mate waarin
men zich zorgen maakt om een bepaald risico. Onderzoek naar risicoperceptie is op te delen in twee
categorieën (Sund et al., 2017). Enerzijds is er onderzoek naar de cognitieve (voor)oordelen waardoor
risicoperceptie afwijkt van objectievere maten voor risico. Deze tak van onderzoek toont aan dat
burgers hun risicoperceptie anders tot stand komt dan die van experts en dat deze ook meer afwijkt
van de werkelijkheid (Rowe & Wright, 2001). Anderzijds wordt er onderzocht welke factoren invloed
hebben op risicoperceptie. Deze thesis valt in de tweede categorie.
Risicoperceptie is een complex begrip dat uit verschillende onderdelen bestaat. Er zijn drie
categorieën van factoren te onderscheiden die de risicoperceptie beïnvloeden (Botterill & Mazur,
2004; Weber, 2001; Whyte, 1982). Ten eerste zijn er de eigenschappen van het risico. De tweede
categorie zijn de eigenschappen van de persoon die het risico waarneemt. Dit heeft twee aspecten.
Het gaat het om demografische kenmerken, zoals geslacht en opleidingsniveau, maar ook om de
cognitieve eigenschappen van die persoon. Dit zijn de factoren waarop het psychometrisch paradigma
focust. De derde categorie is de sociaal-culturele context. Variabelen op het groepsniveau en culturele
niveau oefenen ook invloed uit op de risicoperceptie (Weber, 2001).
Risicoperceptie is sinds de jaren ’60 een belangrijk concept voor beleidsmakers (Sjöberg,
2003). Nieuwe technologieën in die periode, brachten allerlei baten met zich mee, maar vormden
tegelijkertijd nieuwe risico’s. Een belangrijke ontwikkeling, waar veel onderzoek naar risicoperceptie
uit is voortgekomen, is kernenergie. Door de negatieve publieke reacties hierop kwam er steeds meer
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aandacht voor risicoperceptie als determinant voor deze tegenstand (Sjöberg, 2003). Al snel kwamen
onderzoekers en beleidsmaker erachter dat de risicoperceptie van burgers niet altijd rationeel is
(Boholm, 1996; Oltedal, Moen et al., 2004; Sjöberg, 2003). De meest rationele manier om risico’s te
beoordelen is de axiomatisch benadering (Weber, 2001). Axiomatische risicoperceptie wordt bepaald
door objectieve cijfers die de kans op en de effecten van een bepaald risico uitdrukken (Weber, 2001).
Als risicoperceptie axiomatisch tot stand komt zou het informeren van burgers met de juiste cijfers
effectieve risicocommunicatie zijn. Om de risicoperceptie van burgers te beïnvloeden bleek het delen
van objectieve cijfers echter niet genoeg (Fischhoff, 1995). Ook is het voor veel risico’s de vraag in
hoeverre de objectieve eigenschappen van het risico kenbaar zijn. Ook objectieve modellen, zoals
scheikundige LNT-modellen, zijn namelijk niet altijd valide (Helsloot, Pieterman & Hanekamp, 2010).
Een andere strategie om de risicoperceptie van burgers te beïnvloeden kan het vergelijken van risico’s
zijn. Als een nieuw risico minder risicovol is dan een bekend en geaccepteerd risico, kan dat mogelijk
de risicoperceptie dempen. Door kernenergie te vergelijken met roken probeerden onderzoekers de
acceptatie van kernenergie te vergroten (Sowby, 1965). Ook dit bleek echter geen effectief beleid te
zijn (Sowby, 1965). Het vergelijken van de objectieve cijfers van risico’s negeert alle andere aspecten
die invloed hebben op de risicoperceptie (Fischhoff, 1994). Dit kan de burgers vervreemden van het
openbaar bestuur omdat er niet wordt ingegaan op de specifieke zorgen van de burgers (Boase et al.,
2017; Fischhoff, 1994). Een keerpunt was het werk van Starr (1969). Starr gaf namelijk de aanzet om
voorbij het axiomatisch paradigma te stappen en te onderzoeken welke factoren, anders dan
objectieve eigenschappen, de risicoperceptie beïnvloeden. Starr (1969) onderzocht onder meer de
invloed van vrijwilligheid op risico acceptatie. Hij vond dat men een ongeveer 1000x groter risico
accepteert voor een vrijwillig risico zoals skiën ten opzichte van een onvrijwillig risico zoals
voedingsadditieven, ook wanneer de baten van de risico’s gelijk zijn (Starr, 1969). Op het werk van
Starr werk werd voortgebouwd door Fischhoff et al. (1978). Zij onderzochten risicoperceptie vanuit
een psychometrische benadering. Ze probeerden te achterhalen welke cognitieve kenmerken van
invloed zijn op risicoperceptie. Daarmee wilden ze verklaren waarom mensen zich om sommige risico’s
meer zorgen maken dan om andere (Gustafson, 1998). Vanuit de sociale wetenschap, en de
antropologische hoek in het bijzonder, werd gereageerd op deze benaderingen. Volgens deze
wetenschappers kan risicoperceptie niet los van de sociale context gezien worden (Boholm, 1996;
Douglas & Wildavsky, 1982). De invloed van de sociale context op risicoperceptie wordt beschreven in
de culturele theorie van Douglas & Wildavsky (1982). Deze theorie probeert de invloed van de culturele
groep waartoe iemand behoort en het bijbehorende wereldbeeld, op risicoperceptie te beschrijven.
Een andere invloedrijke theorie die de invloed van de sociale context is het social amplification of risk
framework (Kasperson, Renn, Slovic, Brown, Emele, Goble, Kasperson & Ratick, 1988). Deze theorie
focust op de manier waarop gecommuniceerd wordt over een risico, en hoe risicoperceptie daaruit
volgt. Een meer holistische visie op risicoperceptie werd later geïntroduceerd door Fischhoff (1994). In
deze tak van onderzoek wordt vanuit een tabula rasa, een blanco beeld, gekeken hoe de respondent
zelf dit beeld van een bepaald risico invult. Onderzoekers die deze benadering toepassen benadrukken
dat onderzoekers hun eigen ideeën te veel opleggen aan respondenten (Morgan, Fischhoff, Bostram
& Atman, 2002). Deze onderzoekers proberen te achterhalen welke associaties iemand heeft met een
bepaald risico. Hierbij wordt geprobeerd om de respondenten zo min mogelijk te sturen, om het
daadwerkelijke mentale model van de respondent te achterhalen.
Deze benaderingen worden ingedeeld in de drie categorieën van factoren die eerder zijn
genoemd (Botterill & Mazur, 2004; Weber, 2001; Whyte, 1982). Axiomatische perceptievorming en
mentale modellen zijn theorieën die gaan om de eigenschappen van het risico. Axiomatisch zijn dit de
objectieve eigenschappen, en bij mentale modellen de subjectieve eigenschappen die iemand toedicht
aan het risico. Het psychometrisch paradigma, en onderzoeken naar de invloed van demografische
kenmerken, vallen onder de eigenschappen van de persoon. En tot slot vallen de culturele theorie
(Douglas & Wildavsky, 1982) en de sociale amplificatie theorie (Kasperson et al., 1988) onder de
eigenschappen van de context.
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2.2 Eigenschappen van het risico
Weber (2001) noemt de objectieve eigenschappen van het risico als een van de groepen factoren die
de risicoperceptie bepalen. In deze paragraaf zal duidelijk worden gemaakt dat zeker in het sociaal
domein geen sprake kan zijn van objectieve eigenschappen. De objectieve eigenschappen van een
sociaal risico zijn namelijk afhankelijk van perspectief of zijn niet kenbaar. In plaats daarvan beïnvloedt
het mentale beeld dat men vormt van een risico de risicoperceptie.
In this view, risk does not exist “out there", independent of our minds and cultures, waiting to be
measured. Instead, human beings have invented the concept risk to help them understand and cope
with the dangers and uncertainties of life. Although these dangers are real, there is no such thing as
"real risk. (Slovic, 1999, p. 6)
Het begrip risico laat zich moeilijk definiëren (Botterill & Mazur, 2004, p. 1-2). Er heerst wel consensus
in de literatuur dat risico iets is met kans en iets met negatieve effecten (Botterill & Mazur, 2004;
Breakwell, 2015; Oltedal et al., 2004; Raynor & Cantor, 1987). Klassiek wordt risico gedefinieerd als de
kans maal het schadelijk effect (Harding, 1998). In het axiomatisch paradigma wordt de risicoperceptie
bepaald door deze kans en dit effect (Weber, 2001). Dit is de meest rationele en objectieve vorm van
risicoperceptie. Risicoperceptie is in het axiomatisch paradigma namelijk enkel afhankelijk van het
objectieve risico. Volgens veel auteurs is dat de manier waarop in het bijzonder experts risico’s
waarnemen (Paek & Hove, 2017; Rowe & Wright, 2001; Slovic, 1997). Dit is echter problematisch voor
sommige risico’s. Wanneer er nader gekeken wordt naar de klassieke definitie van risico blijkt dat kans
en schadelijk effect soms niet objectief te definiëren zijn. Zeker in het sociaal domein geldt namelijk
dat de gevolgen van en kansen op een gebeurtenis niet objectief kenbaar zijn. Dat zou betekenen dat
niet de objectieve eigenschappen van het risico van belang zijn maar dat het subjectieve beeld dat
men hiervan heeft de risicoperceptie bepaald. Effect is namelijk afhankelijk van perspectief en kans is
voor eenmalige gebeurtenissen niet goed te definiëren en te bepalen.
In het axiomatisch paradigma is het mogelijke schadelijk effect van een risico een van de
factoren die de risicoperceptie bepalen (Weber, 2001). Maar wat is een schadelijk effect? Dit kan
gedefinieerd worden als het verlies van iets waardevols (Botterill & Mazur, 2004). Dat roept echter een
nieuwe vraag op. Wie of wat bepaalt wat waardevol is? Er is geen objectieve standaard waaraan
waarde afgeleid kan worden. Waarde (en schade daaraan) is daarom een kwestie van perspectief
(Breakwell, 2015). Een mooie voorzet is een gevaar voor de keeper, maar een kans voor de aanvallende
voetbalploeg. Een zakkende beurskoers is een gevaar voor aandeelhouders, maar is positief voor
handelaars met short posities. Over sommige gevaren bestaat meer consensus. Bijna iedereen zal het
erover eens zijn dat het coronavirus een gevaar is. Toch is zelfs hier perspectief van belang. Waar de
een gevaren ziet voor de volksgezondheid, ziet de ander vooral gevaren voor de economie op de
langere termijn (Mudde, 2020). Tegelijkertijd vermindert het coronavirus de uitstoot van
broeikasgassen (Mooney, Muyskens, Dennis & Friedman, 2020). Ook stellen sommigen dat het
coronavirus de zwaktes van het mondiale kapitalistische systeem blootlegt (NRC Vandaag, 2020).
Beurshandelaren kunnen door de gezakte beurskoersen goedkoper aandelen kopen dan voor de
coronacrisis. Vanuit deze perspectieven kan het coronavirus door sommigen als kans gezien worden.
De manier waarop een risico gepercipieerd wordt is dus afhankelijk van het perspectief dat iemand
aanneemt. Dit perspectief bepaalt welk schadelijk effect iemand ziet. Men kan verward gedrag vanuit
verschillende hoeken bekijkt. Ziet men verward gedrag als bedreiging voor de persoon met verward
gedrag? Of ziet iemand verward gedrag als bedreiging voor zichzelf? Perspectief is dus van belang voor
risicoperceptie.
Naast dat het effect van een gebeurtenis niet objectief te waarderen is geldt ook dat de kans
op een gebeurtenis in het sociale domein niet objectief te bepalen is. Voor eenmalige gebeurtenissen
is kans namelijk moeilijk te definiëren. De frequentistische definitie, waarin kans de proportie keren is
dat een bepaalde gebeurtenis voorkomt in een reeks waarin N (de totale hoeveelheid gebeurtenissen)
oneindig nadert, is niet toepasbaar op eenmalige gebeurtenissen (Stewart, 2019). In plaats daarvan
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wordt voor dergelijke gebeurtenissen kans Bayesiaans gedefinieerd. Kans wordt door deze school
gezien als de mate waarin iemand gelooft dat een gebeurtenis gaat voorkomen (Andersson, 2011; Liu
& Hsieh, 1995; Stewart, 2019). Hierdoor wordt ook kans een subjectieve eigenschap.
Omdat risico een kwestie van perspectief is (Breakwell, 2015), en het niet mogelijk is kans
objectief vast te stellen in het sociaal domein (Andersson, 2011; Liu & Hsieh, 1995; Stewart, 2019) zijn
de eigenschappen van het risico personen met verward gedrag, niet objectief kenbaar. Het zijn dus
niet de objectieve eigenschappen van een risico die de risicoperceptie beïnvloeden maar het gaat om
het subjectieve beeld dat iemand van de eigenschappen van het risico heeft. Naast dat de
eigenschappen van een risico niet objectief kenbaar zijn, blijkt dat de risicoperceptie van meer afhangt
dan enkel de invulling die iemand geeft aan de kans op en het effect van een risico. Risicoperceptie is
dus meer dan alleen kans en effect. Maar de perceptie die iemand heeft van de kans en het effect is
wel een factor die de risicoperceptie beïnvloedt. Het subjectieve beeld dat iemand van de
eigenschappen van een risico heeft wordt het mentale model genoemd.

2.2.1 Mentaal model
De (sociale) wereld is complex. Het is wat wiskundigen een non-lineair dynamisch systeem noemen
(Stewart, 2019). Dit wil zeggen dat er ontelbare variabelen zijn met ontelbare interacties daartussen.
Het menselijke brein is niet in staat om deze overvloed aan informatie te verwerken (Alemanno &
Spina, 2014, p. 434; Forrester, 1992; Kahneman, 2011; Simon, 1956). Om deze complexiteit toch
enigszins te begrijpen vormen mensen versimpelde mentale modellen (Forrester, 1992). De mentale
modellen theorie kan worden gebruikt om risicoperceptie te verklaren (Breakwell, 2015; Doyle & Ford,
1998, p. 12, Morgan et al., 2002).
Er zijn vele verschillende definities voor mentale modellen in de wetenschappelijke literatuur
(Doyle & Ford, 1998). Om complexe systemen enigszins te begrijpen selecteren mensen een beperkt
aantal concepten en de relaties daartussen om het gehele systeem te representeren, stelt Forrester
(1971). Vennix (1990) noemt mentale modellen impliciete modellen omdat deze niet direct
waarneembaar zijn voor derden. Mentale modellen bevatten volgens hem “alle ideeën, meningen,
assumpties etc. met betrekking tot een bepaald beleidsprobleem en gerelateerde kwesties” (Vennix,
1990). De definitie van Vennix komt overeen met die van Morgan et al. (2002). Zij definiëren het
mentale beeld als het geheel aan losse ideeën, associaties, oordelen en prioriteiten gerelateerd aan
een bepaald risico die onze interpretatie ervan bepalen (Morgan et al., 2002). Sommige
wetenschappers zien mentale modellen als vaste overtuigingen; “Mental Models are deeply ingrained
assumptions, generalizations, or even pictures of images that influence how we understand the world
and how we take action” (Senge, 1990, p. 8). Anderen zien mentale modellen als dynamisch en
instabiel (Forrester, 1971).
Burgers’ risicoperceptie komt tot stand ten gevolge van een mentaal model (Morgan et al.,
2002). Het mentale model is het beeld dat iemand heeft van de eigenschappen van het risico. Het gaat
dus om zowel het effect van verward gedrag en de kans erop. Het beeld dat iemand van de kans heeft
is de eerder besproken Bayesiaanse kans: de kwantificering van de persoonlijke overtuiging (De Finetti,
1974). De Bayesiaanse kans wordt in deze thesis de kansperceptie genoemd. Voor het effect is de
associatie die iemand heeft met personen met verward gedrag van belang. De een zal denken aan een
dementerende oudere en de ander zal verward gedrag interpreteren als gewelddadig gedrag. Morgan
et al. (2002) leggen in een handleiding die ze hebben geschreven uit hoe mentale modellen onderzocht
kunnen worden. Het is van belang dat de onderzoekers niet hun eigen ideeën opleggen aan de
respondenten (Morgan et al., 2002). Daarom moeten er eerst open interviews gedaan worden
alvorens er gerichte hypothesen worden geformuleerd over de associaties (mentale modellen) van
burgers en de invloed daarvan op risicoperceptie en de mate waarin burgers menen dat verward
gedrag voorkomt (Morgan et al., 2002). In interviews met experts zijn de mogelijke mentale modellen
van burgers exploratief onderzocht. De geïnterviewde experts werken vanuit verschillende
perspectieven met verward gedrag. Er zijn beleidsmakers, politieagenten en GGZ-medewerkers
geïnterviewd. Het eerste dat opvalt is dat verward gedrag een zeer brede term is waaronder de experts
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zelf veel verschillende vormen van gedrag garen. Dit loopt uiteen van geluidsoverlast, een dronken
persoon op straat en mensen die niet zo goed met hun emoties kunnen omgaan, tot opengedraaide
gaskranen en agressieve personen met waanbeelden. De extremere gevallen komen wel minder voor
volgens een geïnterviewde beleidsmaker (persoonlijke communicatie, 8 juni 2020). Ook voor het beeld
dat burgers hebben van personen met verward met verward gedrag, noemen de experts veel
verschillende vormen van gedrag. (Geluids-)overlast wordt veel genoemd (persoonlijke communicatie,
20, 27, 28 mei 2020), maar ook agressief gedrag (persoonlijke communicatie, 27 mei 2020) en moord
worden genoemd (persoonlijke communicatie, 2 juni 2020). Er is als het ware een bandbreedte van
vormen van gedrag van onschuldig tot extreem te onderscheiden:
“Verward gedrag loop van “bandbreedte 1 tot en met 10. Waarvan volgens mij het verwarde
gedrag van bandbreedte 1 tot en met 5 echt heel veel voorkomt. Dan gaat het inderdaad echt
over die mensen die verdwaald zijn met dementie … Heb je het echt over de 6+ zeg maar, dan
heb ik het echt over mensen die schizofreen, met waanbeelden en echt een gevaar zijn voor
zichzelf en voor de omgeving” (persoonlijke communicatie, 8 juni 2020).
Het soort gedrag dat een burger associeert met verward gedrag kan de risicoperceptie beïnvloeden.
“Ik denk dat de zorgen die iemand heeft over een demente opa totaal van andere aard is… Voor de
demente verwarde opa zal men tolerant zijn en voor de psychiatrische patiënt … daar zal men eerder
bang voor zijn” (persoonlijke communicatie, 27 mei 2020). Dus hoe hoger iemands associatie op de
bandbreedte van onschuldig tot extreem zit, hoe hoger de risicoperceptie. In de operationalisatie van
de enquêtes zal een rangorde gemaakt worden van ‘onschuldige associatie’ zoals een dementerende
oudere tot een ‘extremere associatie’ zoals iemand in psychose die anderen kwaad kan doen. Voor nu
volgen uit de theorie over mentale modellen in combinatie met de interviews de volgende hypothesen.
Onder extreem wordt hier dus verstaan hoger op de genoemde bandbreedte die loopt van een
demente oudere tot aan iemand in psychose die anderen kwaad kan doen.
Hypothese 1: Hoe extremer de associatie, hoe hoger de risicoperceptie
Hypothese 2: Hoe hoger de kansperceptie, hoe hoger de risicoperceptie.

2.3 Eigenschappen van de persoon
De tweede set factoren die invloed uit kunnen oefenen op de risicoperceptie zijn de eigenschappen
van de persoon. Dit kunnen demografische kenmerken zijn maar ook cognitieve eigenschappen van de
persoon (Botterill & Mazur, 2004).

2.3.1 Het psychometrisch paradigma: vrees en bekendheid
Een van de vroegste en belangrijkste onderzoeksrichtingen in de risicoperceptie is het psychometrisch
paradigma. Het psychometrisch paradigma onderzoekt hoe groepen personen verschillende risico’s
waarnemen (Boholm, 1998; Siegrist et al., 2005; Sjöberg et al., 2004). Het paradigma wordt als zeer
succesvol gezien in het verklaren van risicoperceptie (Sjöberg, 2003). Fischhoff et al. publiceerden in
1978 een belangrijk onderzoek dat de basis zou leggen voor dit paradigma (Sjöberg, 2003). De
bevindingen zijn in andere psychometrische studies, in verschillende landen bevestigd (Boholm, 1998;
Sjöberg, 2003). Deze onderzoeken volgen de grofweg het volgende stappenplan. Onderzoekers vragen
respondenten om verschillende risico’s in te delen aan de hand van verschillende kenmerken.
Vervolgens vragen de onderzoekers naar de risicopercepties van dezelfde (groep) respondenten over
de ingedeelde risico’s. Risicoperceptie wordt hier geoperationaliseerd als de mate waarin mensen zich
zorgen maken om een risico. Dan nemen ze gemiddelde percepties voor de respondenten en kijken ze
welke kenmerken van het risico correleren met de risicoperceptie. Meestal wordt door een
componenten analyse vastgesteld welke gestelde vragen te groeperen zijn. Daaruit blijkt dat een groot
deel van de variantie verklaard kan worden door twee factoren: vrees, of hoe eng mensen een risico
vinden, en de bekendheid van een risico (Fischhoff et al., 1978; Siegrist et al., 2005, Sjöberg et al., 2004;
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Slovic, 2002). Vrees gaat om een angstgevoel dat men ervaart bij een bepaald risico. Voorbeelden van
factoren die dat angstgevoel veroorzaken zijn onder andere oncontroleerbaarheid, catastrofale
omvang, potentie tot dodelijke slachtoffers en gevaren voor toekomstige generaties (Slovic, 2002).
Bekendheid hangt samen met onder meer zichtbaarheid, uitgestelde effecten en onzekerheid van een
risico (Slovic, 2002). De twee factoren vrees en bekendheid zijn in staat om meer dan 70% van de
variantie te bepalen van de risicoperceptie van groepen mensen voor verschillende risico’s (Siegrist et
al., 2005; Sjöberg et al., 2004). Hierbij worden de risico’s als onderzoekseenheden genomen, de
gemiddelde percepties zijn de afhankelijke variabele en de psychometrische factoren de
onafhankelijke variabelen (Sjöberg, 2003). De onderzoekers in het psychometrisch paradigma gaan er
dan vanuit dat dezelfde factoren de variantie tussen respondenten verklaren. Wanneer hier nader naar
gekeken wordt blijkt dit problematisch te zijn (Siegrist et al., 2005, Sjöberg et al, 2004). Als individuen
de onderzoekseenheden zijn, hun risicopercepties de afhankelijke variabele en de psychometrische
factoren de onafhankelijke variabelen veranderen de resultaten (Sjöberg, 2003). Slechts een klein deel
van de variantie tussen de respondenten kan worden verklaard door dread en bekendheid. Wat geldt
voor de gemiddelde risicopercepties van een populatie geldt dus niet zomaar voor het individu. Een
ander belangrijk kritiekpunt op het paradigma is dat de verklarende variabele vrees, mogelijk geen
oorzaak van risicoperceptie is maar een gevolg ervan (Sjöberg et al., 2004). De factor vrees is daarom
niet relevant voor dit onderzoek. Een hoge risicoperceptie leidt waarschijnlijk tot vrees en niet
andersom. De factor bekendheid is mogelijk wel relevant ondanks dat de verklaringskracht
waarschijnlijk lager is dan in psychometrische studies gevonden wordt. Het is aannemelijk dat mensen
die bekend zijn met personen met verward gedrag een ander mentaal model dan zij die dat niet zijn.
De literatuur toont ten slotte aan dat experts wegens hun betere informatiepositie een ander mentaal
model hebben dan burgers (Boase et al., 2017; Morgan et al., 2002). In de interviews met deskundigen
is onderzocht welke rol bekendheid zou kunnen spelen bij de risicoperceptie van burgers. Volgens de
meeste geïnterviewde deskundigen is persoonlijke ervaring, een belangrijke voorspeller van de
risicoperceptie (persoonlijke communicatie, 20, 27, 28 mei 2020). Personen met verward gedrag zijn
vooral een gevaar voor zichzelf, meestal niet voor de omgeving (persoonlijke communicatie, 28 mei
2020; Politie, 2019; RIVM et al., 2019). Daarom zal persoonlijke ervaring waarschijnlijk meestal
dempend werken op de risicoperceptie. Omdat de persoonlijke ervaring de associatie kan beïnvloeden
(persoonlijke communicatie, 28 mei 2020) zullen degenen die in aanraking zijn geweest met heftigere
gevallen, hoger op de gevaarlijk gedrag bandbreedte, juist een hogere risicoperceptie hebben. Het
effect van persoonlijke ervaring op risicoperceptie loopt dus via het mentale model. Persoonlijke
ervaring met een bepaald soort gedrag, beïnvloedt de associatie en de associatie beïnvloedt de
risicoperceptie.
“kijk als jij iemand bent die in die zin vrij weinig van de wereld heeft meegemaakt … dan is het nogal
snel eng en veel. Terwijl als jij dat wel hebt meegemaakt …. dan is je tolerantie ook gewoon heel anders.
Dan vindt je het niet zo snel meer raar. Dan is er denk ik ook veel meer begrip.” (persoonlijke
communicatie, 28 mei 2020).
Hypothese 3: Hoe extremer de vorm van verward gedrag waarmee iemand persoonlijke ervaring heeft,
hoe extremer de associatie.
‘Verhoogt’ wil hier zeggen dat de associatie hoger wordt op de bandbreedte van onschuldig gedrag tot
extreem gedrag.

2.3.2 Demografische kenmerken
In deze paragraaf wordt de invloed van een select aantal variabelen besproken. Dit zijn geslacht,
inkomen, opleidingsniveau, en leeftijd. Dit betekent niet dat geslacht, inkomen, opleidingsniveau en
leeftijd de enige eigenschappen van de persoon zijn die invloed kunnen hebben op risicoperceptie.
Andere variabelen die in de literatuur genoemd worden zijn bijvoorbeeld de gezinsgrootte en etnische
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achtergrond (Boholm, 1998; Dosman et al., 2001). De variabelen die in review studies consistent
genoemd worden en waar de meeste consistente empirische ondersteuning voor is, zijn echter
geslacht, inkomen, opleidingsniveau en leeftijd (Boholm, 1998; Sund et al., 2017). Daarom is er op deze
variabelen gefocust. De meeste deskundigen die zijn geïnterviewd konden over demografische
kenmerken niet veel zeggen. Waar wel op gewezen is door verschillende deskundigen, is dat mensen
met een lagere sociaaleconomische status vaak meer persoonlijke ervaring hebben met personen met
verward gedrag (persoonlijke communicatie, 2 juni 2020). Verward gedrag kan namelijk meer
voorkomen in wijken met veel sociale huurwoningen waar veel kwetsbare groepen wonen
(persoonlijke communicatie, 27 mei 2020; 2 juni 2020). Volgens de deskundigen zijn het niet zozeer de
demografische kenmerken die de risicoperceptie beïnvloeden maar gaat het vooral om de bekendheid
met personen met verward gedrag. “Volgens mij doen leeftijd, geslacht, achtergrond, sociale positie,
niet zo heel erg veel eigenlijk”, stelde een van de deskundigen bijvoorbeeld (persoonlijke
communicatie, 27 mei 2020). In deze paragraaf zullen we zien dat er uit wetenschappelijk onderzoek
naar andere risico’s blijkt dat demografische kenmerken voor die risico’s wel een belangrijke rol spelen.
In het resultaten hoofdstuk zal uit de data-analyse blijken in hoeverre de assumpties van de
geïnterviewde deskundigen voor het risico personen met verward gedrag correct zijn.
Geslacht
In onderzoek naar demografische kenmerken en risicoperceptie is er voor de meeste kenmerken
weinig systematisch bewijs voor de samenhang ertussen (Henwood, Parkhill & Pidgeon, 2008). Een
uitzondering daarop is geslacht (Cummings et al., 2013; Henwood, Parkhill & Pidgeon, 2008; Slovic,
1999). Gender is waarschijnlijk de demografische variabele waar de sterkste empirische ondersteuning
voor bestaat als het gaat om het verklaren van de risicoperceptie (Rowe & Wright, 2001).
Dat mannen en vrouwen bepaalde risico’s verschillend percipiëren, dat zij verschillende risico’s
prioriteren en dat zij risico’s anders interpreteren is veelvuldig aangetoond voor verschillende risico’s
(Andersson, 2011; Gustafson, 1998; Henwood et al., 2008). Percipiëren gaat om de mate waarin zij zich
zorgen maken om een risico. Interpreteren gaat om de associaties die ze hebben met een bepaald
risico. Kwantitatieve studies tonen vooral het eerste aan. Er wordt voor verschillende risico’s
consistent aangetoond, dat vrouwen een hogere risicoperceptie dan mannen hebben (Andersson,
2011; Dosman, Adamowicz & Hrudey, 2001; Gustafson, 1998; Kraus et al., 1992; Liu & Hsieh, 1995;
Öhman, 2017; Savage, 1993, Sundblad et al., 2007). Dit geldt zelfs voor risico’s die voor mannen groter
zijn (Sund et al., 2015). Dit geldt niet alleen voor leken, want ook vrouwelijke experts schatten risico’s
hoger in dan mannelijke experts (Barke, Jenkins-Smith & Slovic, 1997). Dit geldt ook niet alleen voor
volwassenen. Deze verschillen zijn namelijk al bij jonge kinderen te onderscheiden (Hillier &
Morrongiello, 1998; Morrongiello & Rennie, 1998).
In de bovengenoemde kwantitatieve studies wordt voor een specifieke bepaald risico de
risicoperceptie van respondenten onderzocht. Bij een andere onderzoeksbenadering is er geen risico
van tevoren vastgesteld om te onderzoeken. Door middel van open interviews wordt in deze
kwalitatieve studies achterhaald over welke risico’s de respondenten zich het meeste zorgen maken.
Een dergelijke studie is uitgevoerd in Zweden (Jakobsen & Karlsson, 1996, in Gustafson, 1998). Hieruit
bleek dat vrouwen zich meer druk maken om risico’s in de sociale omgeving, zoals huisbranden.
Mannen maken zich meer zorgen om werk gerelateerde risico’s, zoals werkloosheid en de macroeconomische situatie (Gustafson, 1998). Dit kan niet worden toegeschreven aan een verschil in
arbeidsparticipatie omdat deze in Zweden voor mannen en vrouwen minimaal verschilt van elkaar
(Gustafson, 1998). Soortgelijke bevindingen zijn herhaald in andere kwalitatieve studies (Gustafson,
1998).
Niet alleen maken mannen en vrouwen zich om verschillende risico’s zorgen ook
interpreteren ze risico’s op andere manieren (Gustafson, 1998). De betekenis die zij geven aan een
bepaald risico verschilt van elkaar (Gustafson, 1998). In de paragraaf over mentale modellen werd
benoemd dat de manier waarop een risico geïnterpreteerd wordt van belang is voor de risicoperceptie
(Fischhoff, 1994). Hierbij zijn de gepercipieerde kans en de associaties met het risico van belang. Dat
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vrouwen risico’s anders interpreteren betekent dat ze andere associaties hebben bij risico’s. Een
voorbeeld van de verschillen in betekenisgeving voor mannen en vrouwen is de rol die het risico van
verkrachting speelt bij het interpreteren van andere criminaliteitsrisico’s (Warr,1985). Criminologen
tonen aan dat vrouwen ook voor criminaliteit significant hogere risicoperceptie hebben dan mannen
(Lagrange & Ferraro, 1989). Daarnaast wordt aangetoond dat vrouwen zich met name meer zorgen
maken om seksuele delicten (Lagrange & Ferraro, 1989). Hierdoor interpreteren vrouwen andere
soorten criminaliteit ook anders dan mannen (Warr, 1985). Andere soorten criminaliteit zoals inbraak,
en geweldpleging worden anders geïnterpreteerd door vrouwen omdat ze gepaard gaan met een risico
op verkrachting (Warr, 1985). Wanneer mannen en vrouwen dus gevraagd worden naar hun
risicoperceptie voor inbraak zullen zij verschillende betekenissen geven aan inbraak. De gemiddelde
man zal zich meer zorgen maken om het economische verlies (Gustafson, 1998), terwijl de gemiddelde
vrouw inbraak meer dan de man associeert met gevaren voor de sociale omgeving (Gustafson, 1998),
en voor de eigen lichamelijke integriteit (Warr, 1985). Dit betekent dus dat geslacht invloed kan
hebben op de associaties die iemand heeft met een bepaald risico.
Al met al zijn er dus drie manieren waarop de risicoperceptie van mannen en vrouwen kunnen
verschillen (Gustafson, 1998). Ten eerste hebben vrouwen een hogere risicoperceptie dan mannen
(Andersson, 2011; Dosman, Adamowicz & Hrudey, 2001; Gustafson, 1998; Kraus et al., 1992; Liu &
Hsieh, 1995; Savage, 1993, Sundblad et al., 2007). Ten tweede verschillen mannen en vrouwen wat
betreft de prioritering van risico’s; de categorieën risico’s waarover ze zich zorgen maken (Jakobsen &
Karlsson, 1996, in Gustafson, 1998). Ten derde verschilt de betekenisgeving die mannen en vrouwen
aan een risico geven (Warr, 1985). De mentale modellen die zij vormen van een risico kunnen dus
verschillend zijn doordat vrouwen andere associaties hebben bij een bepaald risico dan mannen.
Ondanks dat er veelvoudig aangetoond wordt dat vrouwen een hogere risicoperceptie hebben
dan mannen zijn er ook studies die het tegenovergestelde aantonen (Hakes & Viscusi, 2004; (Lazo,
Kinnel & Fisher, 2000). De invloed van de eigenschappen van de persoon varieert per risicocategorie
(Blais & Weber, 2006; Cummings et al., 2013). Het is daarom van belang om voor elk risico afzonderlijk
onderzoek te doen en niet te snel algemene kennis toepassen op het specifieke.
Uit het voorgaande volgen de volgende hypothesen:
Hypothese 4A: Vrouwen hebben een hogere risicoperceptie dan mannen.
Hypothese 4B: Geslacht heeft een invloed op het mentale model dat men vormt over personen met
verward gedrag.
Voor hypothese 4B is het niet mogelijk om een gerichte hypothese te formuleren op grond van de
theorie en de interviews met deskundigen. Daarom is de hypothese algemeen geformuleerd. Er wordt
een statistisch significant verschil verwacht in de associaties van mannen en van vrouwen.
Inkomen en opleidingsniveau
Ook het inkomen en het opleidingsniveau van een individu kunnen invloed hebben op de
risicoperceptie (Andersson, 2011; Boholm, 1998; Cummings et al., 2013; Hakes & Viscusi, 2004). De
relaties tussen opleidingsniveau en risicoperceptie, en inkomen en risicoperceptie zijn echter niet zo
duidelijk als het geval is bij geslacht (Cummings et al., 2013). Voor geslacht werd al gezien dat het effect
ervan verschilt per risicocategorie (Cummings et al., 2013). Deze variatie lijkt voor de variabele
inkomen en opleidingsniveau nog groter te zijn. Voor sommige risico’s heeft het opleidingsniveau een
positief effect op de risicoperceptie, voor andere risico’s is er geen effect en weer voor andere risico’s
is er een negatief effect (Cummings et al., 2013). Zo werd er in een studie naar risicoperceptie voor
milieurisico’s gevonden dat inkomen een zwak positief effect heeft op risicoperceptie (Lazo et al.,
2000). In dezelfde studie werd geen significante invloed gevonden van het opleidingsniveau (Lazo et.,
2000). In andere studies, voor andere risico’s, wordt gevonden dat opleidingsniveau een negatieve
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invloed heeft op risicoperceptie (Boholm, 1998; Davidson & Freudenberg, 1996; Dosman et al., 2001;
Hakes & Viscusi, 2004; Kraus et al., 1992; Savage, 1993; Sund et al., 2017).
Een mogelijke verklaring voor het effect dat opleidingsniveau op risicoperceptie kan hebben
wordt gegeven door Sundblad et al. (2007). Zij stellen dat een hogere opleiding gepaard gaat met een
groter gevoel van controle en daarom kan leiden tot een lagere risicoperceptie (Sundblad et al., 2007).
Dit verklaart echter niet waarom het effect voor sommige risico’s positief is en voor anderen negatief.
Een andere verklaring stelt dat mensen met een hogere opleiding een accuratere risicoperceptie
hebben (Dosman et al., 2001; Sund et al., 2017). Hoe hoger de opleiding, hoe kleiner het verschil is
tussen risicoperceptie en meer objectieve maten voor risico (Hakes & Viscusi, 2004). Dit wordt
ondersteund door onderzoeken naar de risicoperceptie van roken. Mensen met een hoger
opleidingsniveau hebben een hogere, en meer correcte, risicoperceptie van roken (Liu & Hsieh, 1995;
Rovira, Viscusi., Antoñanzas, Costa, Hart & Carvalho, 2000). Risico’s met een kleine kans van
voorkomen worden over het algemeen te hoog ingeschat, en risico’s met een grote kans van
voorkomen worden over het algemeen te laag ingeschat (Liu & Hsieh, 1995). Het effect van het
opleidingsniveau, als hogere opleidingen leiden tot accuratere risicopercepties, is voor de eerste
categorie (risico’s met een kleine kans) daarom negatief en voor de tweede categorie (risico’s met een
hoge kans) positief (Hakes & Viscusi, 2004, Liu & Hsieh, 1995, Rovira et al., 2000; Sund et al., 2017).
In dit onderzoek wordt verwacht dat het effect van opleidingsniveau op de risicoperceptie
negatief is. In de inleiding is al besproken dat verward gedrag meestal gaat om gedrag dat vooral
risico’s oplevert voor de persoon zelf en niet zozeer voor anderen. Toch heerst er een bepaald beeld
in de media van personen met verward gedrag als agressief en als grote gevaren voor de samenleving
(1Limburg, 2020; NOS, 2019; NRC, 2020). Als individuen met een hoger opleidingsniveau een
accuratere risicoperceptie hebben zal die in dit geval dus waarschijnlijk lager zijn.
De invloed van inkomen op risicoperceptie wordt minder ondersteund door empirisch
onderzoek. In verschillende studies waarin het opleidingsniveau een significante en substantiële
invloed had, werd of geen statistisch significante of een zeer zwakke invloed van inkomen gevonden
(Cummings et al., 2013; Dosman et al., 2001). Wanneer er een significante invloed wordt gevonden
van inkomen op risicoperceptie is deze meestal negatief (Andersson, 2011; Savage, 1993; Sund et al.,
2017). Wel zijn net als bij geslacht ook op die regel uitzonderingen te vinden (Sund et al., 2017).
Inkomen en opleidingsniveau zijn sterk gecorreleerd met elkaar (CBS, 2011). Hierdoor zijn de
variabelen moeilijk samen mee te nemen in het model. Wegen multicollineariteit zal een van de twee
waarschijnlijk weggelaten moeten worden. Daarnaast is inkomen een vrij gevoelig onderwerp.
Mogelijk zouden respondenten afhaken van de enquête of onwaarheden invullen als naar hun
inkomen gevraagd wordt. Om deze redenen, en omdat er weinig empirische ondersteuning is voor de
invloed van inkomen gecontroleerd voor opleidingsniveau, wordt deze variabele niet meegenomen in
dit onderzoek.
Al met al kan voor opleidingsniveau dezelfde conclusie worden getrokken als voor geslacht.
Er is een bepaalde mate van overdraagbaarheid van kennis van risicoperceptie tussen verschillende
risico’s (Slovic et al., 1982). Maar door de variatie tussen verschillende risico’s is er toch de noodzaak
om de invloed van determinanten op risicoperceptie voor elk risico apart te onderzoeken. Wanneer
de invloed van een bepaalde variabele voor het ene risico wordt aangetoond, betekent dat niet altijd
dat dit ook geldt voor andere risico’s. Uit het voorgaande volgt de volgende hypothese.
Hypothese 5: Een hoger opleidingsniveau zorgt voor een lagere risicoperceptie
Leeftijd
De laatste demografische determinant is leeftijd. Voor leeftijd geldt weer hetzelfde als voor de andere
demografische kenmerken. In de meeste studies, waarin leeftijd wordt onderzocht als determinant
voor risicoperceptie, wordt een statistisch significant verband gevonden. De richting van het verband
varieert echter (Bonem, Ellsworth & Gonzales, 2015), zelfs voor hetzelfde risico, voor dezelfde
populatie, worden verschillende resultaten gevonden in verschillende studies (Sund et al., 2017). Ook
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zijn er studies waarin geen significant verband is gevonden (Boholm, 1998). Het is dus ook voor leeftijd
noodzakelijk om per risico te onderzoeken welke invloed het heeft. Voor bijvoorbeeld de perceptie
van bepaalde milieurisico’s heeft leeftijd een zwak positief effect (Lazo et al., 2000). Voor roken heeft
leeftijd een negatief effect op de risicoperceptie (Liu & Hsieh, 1995; Antonanzas et al., 2000). Voor
crimineel gedrag is de invloed van leeftijd op risicoperceptie niet duidelijk. In veel verschillende studies
is een positief verband gevonden maar volgens Lagrange en Ferraro (1989) zijn gevonden verbanden
vooral te wijten aan methodologische fouten. In een kwantitatief onderzoek van Savage (1993) werd
gevonden dat leeftijd voor alle onderzochte risico’s een negatief effect had op de risicoperceptie,
behalve voor ouderdomsziektes. Naarmate mensen ouder worden neemt het objectieve risico van
dergelijke ziektes, samen met de risicoperceptie ervan, toe (Savage, 1993). Dit is een geval waarin
risicoperceptie axiomatisch wordt bepaald. De hiervoor genoemde studies gaan met name om het
fysieke veiligheids- en gezondheidsdomein. Er heerst een bepaald stereotype waarin oudere mensen
een hogere risicoperceptie hebben. Door naar verschillende risicodomeinen te kijken blijkt dit niet te
kloppen (Bonem et al., 2015). Een voorbeeld hiervan is de risicoperceptie van pubers. In het
gezondheidsdomein hebben pubers een lagere risicoperceptie waardoor ze bijvoorbeeld meer gaan
drinken (Bonem et al., 2015). Hierdoor bestaat het stereotype dat pubers een lagere risicoperceptie
hebben. Als er echter naar sociale risicoperceptie wordt gekeken blijft dat stereotype niet overeind.
Pubers zijn erg conservatief en durven vaak niet af te wijken van de meningen en modetrends van hun
groep (Bonem et al., 2015). Voor dergelijke sociale risico’s geldt dat leeftijd een negatieve invloed op
risicoperceptie heeft (Bonem et al., 2015). Bonem et al. (2015) onderzoeken de invloed van leeftijd op
risicoperceptie voor verschillende risicodomeinen waaronder sociale risico’s. Hiervoor gebruiken ze
een model waarin vijf risicodomeinen worden onderscheiden (Blais & Weber, 2006; Weber & Blais,
2005). In de studie van Bonem et al. (2015) wordt bevestigd dat de invloed van leeftijd op
risicoperceptie domein-specifiek is. De categorieën die worden onderzocht worden echter niet
duidelijk omschreven (Bonem et al., 2015). Ook niet in de bronnen waarop Bonem et al. (2015) hun
model baseren (Blais & Weber, 2006; Weber & Blais, 2005). Daarom is het niet mogelijk om personen
met verward gedrag in een van de categorieën in te delen om gerichte hypothesen te vormen over de
risicoperceptie. Wel kan een statistisch significante invloed verwacht worden. En daarom luidt de
volgende hypothese:
Hypothese 6: leeftijd heeft invloed op risicoperceptie.

2.4 Eigenschappen van de context: grid, group en sociale amplificatie
Naast de associaties, persoonlijke ervaringen en demografische kenmerken van een respondent kan
ook de sociaal-culturele context invloed uitoefenen op de risicoperceptie (Botterill & Mazur, 2004;
Weber, 2001; Whyte, 1982). In de sociale wetenschap is alle kennis contextgevoelig (Flyvbjerg, 2006).
Mensen staat continu in contact met andere mensen en oefenen bewust en onbewust invloed op
elkaar uit. Aristoteles (350BCE/2011) noemde de mens dan ook een zoön politikon. De mens is een
sociaal wezen en menselijk gedrag kan niet los van de sociale context gezien worden (Boholm, 1996).
Daarom is het van belang om de sociale context mee te nemen in een onderzoek naar risicoperceptie.
Twee theorieën over risicoperceptie worden in deze paragraaf beschreven. De eerste theorie
is de culturele theorie van Douglas & Wildavsky (1982). Dit is samen met het psychometrisch
paradigma een van de meest toegepaste theorieën in onderzoek naar risicoperceptie (Rippl, 2002).
Waar psychometrische theorie risicoperceptie psychologisch benadert bekijkt de culturele theorie het
vanuit een antropologisch perspectief (Rippl, 2002). Het psychometrisch paradigma is niet in staat om
te verklaren waarom risico’s in de ene sociale context anders worden gepercipieerd dan in een andere
sociale context (Rippl, 2002). Culturele theorie kan dit wel. De theorie beschrijft namelijk het verband
tussen de culturele groep waartoe een individu behoort en diens risicoperceptie. Culturele theorie
stelt dat risicoperceptie een sociaal proces is (Douglas & Wildavsky, 1982, p. 6). De tweede theorie is
de social amplification theorie van Kasperson et al. (1988). Deze theorie legt uit hoe risicoperceptie
door communicatieprocessen geïntensiveerd of gedempt kan worden.
23

2.4.1 Culturele theorie: grid en group
De theorieën die tot nu toe zijn besproken zijn niet in staat om te verklaren waarom dezelfde risico’s,
door personen met dezelfde demografische kenmerken in verschillende (sub)culturen, anders worden
gepercipieerd (Rippl, 2002). Deze variantie kan wel worden verklaard met behulp van de culturele gridgroup theorie. De culturele theorie van Douglas (1973; 1978; 1982) is een invloedrijke, en van
oorsprong antropologische theorie. Door verschillende ideaaltypes te beschrijven wilde zij
antropologen een hulpmiddel geven om hun bevindingen meer betekenis te geven (Hoppe, 2007;
Mamadouh, 1999). De theorie is niet alleen door antropologen maar door vele wetenschappers in
uiteenlopende onderzoeksgebieden toegepast (Hoppe, 2007; Mamadouh, 1999). Culturele theorie is
op verschillende niveaus toe te passen. Het kan ook gebruikt worden om verschillende samenlevingen
te vergelijken, maar ook om verschillende subgroepen in een pluriforme samenleving te
onderscheiden (Hoppe, 2007; Brenot, Bonnefous & Marris, 1998). Volgen sommige auteurs is aandacht
voor deze culturele subgroepen zelfs essentieel om beleid te kunnen maken en analyseren (Hoppe,
2007). Douglas zelf heeft, samen met de politicoloog Wildavsky, de culturele theorie toegepast op
risicoperceptie in hun boek Risk and Culture (Douglas & Wildavsky, 1982). Daarin wordt geprobeerd
om te verklaren waarom verschillende groepen mensen risico’s verschillend waarnemen. In de theorie
is de culturele groep waartoe iemand behoort synoniem aan het wereldbeeld dat iemand heeft
(Boholm, 1996). De theorie van Douglas & Wildavsky (1982) bestaat uit drie centrale claims
(Mamadouh, 1999).
De eerste claim is dat cultuur ertoe doet (Mamadouh, 1999; Wildavsky, 1987). Cultuur geeft
betekenis en richting aan menselijk handelen. Douglas & Wildavsky (1982) stellen dat risico niet los
van de sociale omgeving gezien kan worden. Het wereldbeeld van individuen geeft betekenis aan de
wereld die zij om hen heen waarnemen (Douglas & Wildavsky, 1982). Betekenisgeving gaat om
interpretatie. Mogelijk heeft culturele theorie daarom invloed op het mentale model. De tweede claim
is dat het mogelijk is culturen te categoriseren in verschillende types (Mamadouh, 1999; Wildavsky,
1987). De culturele theorie gebruikt twee dimensies om culturele groepen in te delen. De invulling van
deze dimensies is onderhevig aan continue sociale en politieke onderhandelingen waardoor cultuur
over tijd kan veranderen (Hoppe, 2007). De derde claim is dat de typologie universeel is en op elke
groep mensen in elke tijd toepasbaar is (Mamadouh, 1999). Het zou dus voor ieder risico moeten
gelden, ook voor verward gedrag.
De twee dimensies waarlangs groepen mensen ingedeeld worden door Douglas & Wildavsky
(1982) zijn group en grid. De invulling van deze begrippen, is in opeenvolgende versies van Douglas
haar werk verschillend geweest (Spickard, 1989). Spickard (1989) heeft een handleiding geschreven
om de drie versies te kunnen begrijpen en te onderscheiden. De derde versie die Douglas (1978) in
haar boek the Cultural Bias beschrijft is de versie die volgens Spickard (1989), is toegepast op
risicoperceptie door Douglas & Wildavsky (1982) (Spickard, 1989). Deze is daarom de meest relevante
versie voor deze thesis.
In het model van Douglas & Wildavsky heeft elke dimensie waarlangs groepen worden
ingedeeld twee uiteinden. Op de horizontale as staat group (tabel 1). De group dimensie gaat om de
mate waarin iemand zich onderdeel van de sociale groep voelt (Douglas & Wildavsky, 1982: Hoppe,
2007). Group gaat om identiteit, het is het antwoord op de vraag: “wie ben ik?” (Wildavsky, 1987). Aan
het ene uiteinde zijn groepen zwak en hebben ze weinig invloed op de individuen die er deel van
uitmaken (Wildavsky, 1987). Voor mensen aan deze kant van het model staan de waardigheid en de
vrijheid van ieder individu centraal (Fukuyama, 2018). Aan het andere uiteinde zijn groepen sterk,
hebben ze duidelijke grenzen, en kunnen ze bindende besluiten nemen voor de leden van de groep
(Douglas, 1982; Wildavsky, 1987). Hier staat de groep, met de waarden die daarbij horen, centraal
(Fukuyama, 2018).
Op de verticale as van het model staat grid (tabel 1). Grid is moeilijk te definiëren. Er is in de
literatuur veel discussie over de definitie en over de manier waarop het geoperationaliseerd moet
worden om empirisch te toetsen of toe te passen (Mamadouh, 1999). Grid heeft te maken met
voorschriften voor gedrag, sociaal bindende regels die van buiten de groep worden opgelegd (Hoppe,
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2007; Wildavsky, 1987). Grid is het geheel aan regels dat het vrije gedrag van een individu beperkt
(Douglas, 1982: Douglas & Wildavsky, 1982; Hoppe, 2007). Het is het antwoord op de vraag: “hoe moet
ik mij gedragen?” (Wildavsky, 1987). Er zijn ofwel vele verschillende voorschriften die de vrijheid van
individuen beperken, of er zijn slechts weinig regels die individuen vrij laten zich de eigen gedragsregels
voor te schrijven (Wildavsky, 1987). De twee dimensies, die ieder hoog of laag kunnen zijn, leiden tot
vier ideaaltype groepsculturen. Deze ideaaltypes correleren met de politieke voorkeuren van een
individu (Wildavsky & Dake, 1990). Invidualisten zijn liberaler terwijl egalitaristen socialer zijn.
Culturele theorie is echter in staat om meer variantie in risicoperceptie te verklaren dan een linksrechts politieke dichotomie (Wildavsky & Dake, 1990). Daarom wordt in deze thesis voor de culturele
theorie gekozen als determinant voor risicoperceptie in plaats van de politieke voorkeur ondanks het
feit dat politieke voorkeur beter meetbaar is.
Tabel 1
Culturele ideaaltypes (Douglas & Wildavsky, 1982)

Elk ideaaltype gaat gepaard met culturele vooroordelen die invloed uitoefenen op de manier
waarop individuen uit dat ideaaltype de wereld om zich heen percipiëren (Hoppe, 2007). Uit het gridgroup model volgen vier soorten mensen. Egalitaristen worden gekenmerkt door een sterk
groepsgevoel maar met beperkte interne hiërarchie (Rippl, 2002). Voor deze groep zijn er weinig
sociale regels die het gedrag ten aanzien van elkaar vastleggen. De manier van omgang ontstaat uit
een gezamenlijke deliberatie (Rippl, 2002). Egalitaristen zijn politiek links-sociaal ingesteld (Oltedal et
al., 2014). Egalitaristen voelen zich sterk verboden met de groep maar houden niet van asymmetrische
sociale verhoudingen binnen hun groep (Rippl, 2002). Gelijkheid is een belangrijk concept voor
egalitaristen (Manzi, 2006). De volgende groep zijn de individualisten. Individualisten voelen zich geen
doel van een groep en voelen zich ook niet beperkt door hiërarchische structuren (Manzi; 2006; Rippl,
2002). Individualisten zijn politiek rechts-liberaal ingesteld (Oltedal et al., 2014). Centrale begrippen
voor individualisten zijn vrijheid, keuze (Manzi, 2006) en eigen verantwoordelijkheid (Tansey &
O’Riordan, 1999). Fatalisten daarentegen voelen zich geen deel van een groep maar worden wel
beperkt door sociale regels (Rippl, 2002). Hiërarchisten voelen zich onderdeel van een groep en
ervaren veel regels die hen voorschrijven hoe te leven (Rippl, 2002). Ook vinden ze dat iedereen zich
aan de sociale regels moet houden (Manzi; 2006). Er is nog een vijfde groep die door sommige
wetenschappers wordt onderscheiden. Dit is de hermit, deze groep mensen zou zich bewust
onttrekken aan de andere groepen (Hoppe, 2007) en zich afzetten van de wereldbeelden van de
andere culturele groepen (Oltedal et al., 2014). Het bestaan van deze groep is echter een controverse
in de wetenschappelijke literatuur (Mamadouh, 1999) en in empirisch onderzoek wordt de groep
meestal niet meegenomen (Brenot et al., 1998). In deze studie wordt deze vijfde groep daarom ook
niet onderzocht.
Culturele theorie komt per groep met duidelijke hypothesen over hun risicoperceptie (Rippl,
2002). Hiërarchisten hebben een groot vertrouwen in autoriteit en volgen daarom de risicoperceptie
van de overheid en van experts (Rippl, 2002). Egalitaristen focussen zich op risico’s die gevaar
opleveren voor veel mensen of voor toekomstige generaties (Rippl, 2002). Ze denken vooral in termen
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van groepen en hebben in tegenstelling tot de hiërarchisten weinig vertrouwen in autoriteit (Tansey &
O’ Riordan, 1999; Rippl, 2002). Fatalisten laten risico over zich heen komen omdat ze geloven dat er
toch niets aan gedaan gaat of kan worden (Rippl, 2002). Tot slot bekijken individualisten risico vanuit
hun eigen belangen. Technologische risico’s kunnen door hen daarom vaak als kans gezien worden
(Rippl, 2002). Wel maken ze zich zorgen om risico’s die hun vrijheid dreigen te beperken (Oltedal et al.,
2014; Rippl, 2002; Wildavsky & Dake, 1990). Hieruit is niet af te leiden welk effect de culturele groep
heeft op de risicoperceptie van verward gedrag. Het werk van Douglas & Wildavsky (1982) was
namelijk gericht op het verklaren van verschillen in risicoperceptie voor milieurisico’s. Het is daarom
de vraag hoe de inzichten toepasbaar zijn op de risicoperceptie over personen met verward gedrag.
Net als alle andere theorieën die zijn besproken in dit hoofdstuk ontkomt ook de culturele gridgroup theorie van Douglas & Wildavsky (1982) niet aan kritiek. De empirische ondersteuning voor
culturele theorie is gering (Boholm, 1996; Oltedal et al., 2014). In veel studies wordt de statistische
significantie aangetoond maar is de effectgrootte aan de kleine kant (Brenot et al., 1998; Oltedal et al.,
2014). Slechts in een beperkt aantal studies werd gevonden dat culturele theorie beter in staat is om
risicoperceptie te verklaren dan alternatieve theorieën (Wildavsky & Dake, 1990). Er zijn twee
verklaringen voor de lage verklaringskracht (Oltedal et al., 2014). De eerste mogelijkheid is dat de
culturele groep waartoe iemand behoort inderdaad niet veel invloed heeft op risicoperceptie (Oltedal
et al., 2014). De tweede verklaring is dat de vragenlijsten waarmee de culturele theorie
geoperationaliseerd wordt niet valide zijn (Oltedal et al., 2014; Verweij, Luan & Nowacki, 2011). De
standaard vragenlijst is ontwikkeld door Wildavsky en Dake (1990). De vragen kunnen echter op
verschillende manieren geïnterpreteerd worden (Verweij et al., 2011). Ook de definities van grid en
group zijn niet consistent, niet duidelijk en worden weinig ondersteund door andere wetenschappers
(Boholm, 1996).
Ook voor culturele theorie is een groot deel van het onderzoek gericht om fysieke en
milieurisico’s (Douglas & Wildavsky, 1982: Wildavsky & Dake, 1990). Mogelijk speelt de sociale context
in het sociale domein een grotere rol bij de totstandkoming van risicoperceptie. Ondanks het geringe
empirische bewijs wordt de culturele theorie daarom toch meegenomen in deze thesis. Daarnaast
wordt de theorie in de praktijk veel toegepast, bijvoorbeeld om risicocommunicatie te ontwikkelen
(Boholm, 1996). Daarom is het ook relevant om aan te tonen dat de theorie geen of slechts een geringe
rol speelt voor de risicoperceptie over personen met verward gedrag. De culturele theorie stelt dat de
manier waarop iemand een risico interpreteert afhangt van de culturele groep. Dit betekent dus dat
de invloed van culturele theorie zou verlopen via het mentale model. Er is vanuit de literatuur geen
verwachting voor de richting voor het verband te noemen. Dat leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 7: het wereldbeeld van respondenten ingedeeld volgens de grip/group theorie heeft
invloed op de risicoperceptie via het mentale model.

2.4.2 Sociale amplificatie theorie
Een andere theorie die beschrijft hoe risicoperceptie tot stand komt is het social amplification of risk
framework (SARF) (Kasperson et al., 1988). Het SARF stelt dat risico’s interacteren met psychologische,
sociale, institutionele en culturele processen en dat daardoor publieke perceptie gedempt of vergroot
kan worden (Kasperson et al., 1988). Het SARF stelt dat de publieke respons op een risico wordt
bepaald door de manier waarop het risico communicatiestations passeert (Kasperson et al., 1988). In
deze communicatiestations, ook amplificatiestations genoemd, wordt het risico geamplificeerd (Renn
et al., 1992). Amplificatie is een metafoor uit het elektromagnetisme. Net als in elektromagnetisme
kan amplificatie in het SARF zowel intensivering als demping betekenen (Renn et al., 1992).
SARF beschrijft verschillende stappen die worden doorlopen door een risico waarna de
risicoperceptie gevormd wordt. De eerste stap is de waarneming van een risico (Renn et al., 1992).
Waarneming gaat altijd gepaard met interpretatie ook wanneer de waarneming plaatsvindt door
wetenschappers of andere instituties (Renn et al., 1992). Een bioloog die klimaatverandering ontdekt
zal dit anders interpreteren en rapporteren dan een chemicus of een andere wetenschapper. Ook
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zullen twee wetenschappers uit hetzelfde vakgebied de waarneming anders kunnen interpreteren.
Interpretatie is namelijk afhankelijk van zowel institutionele waarden en regels, als persoonlijke
waarden (Renn et al., 1992). De tweede stap is het doorgeven van de informatie aan een volgend
amplificatiestation (Renn et al., 1992). Dit amplificatiestation doet hetzelfde als de originele
waarnemer. Afhankelijk van persoonlijke en institutionele perceptiefilters wordt een bepaalde
interpretatie gevormd (Renn et al., 1992). Door deze interpretatie kan de risicoperceptie worden
gedempt of geïntensiveerd (Renn et al., 1992). Als de informatie resoneert met de waarden van het
amplificatiestation wordt het signaal geïntensiveerd (Ho, Brossard & Scheufele, 2008; Renn et al.,
1992). En als de informatie in strijd is met de waarden van het amplificatiestation wordt het signaal
gedempt (Renn et al., 1992) De amplificatiestations kunnen zowel natuurlijke personen of organisaties
zijn (Kasperson et al., 1988).
Een mogelijk belangrijk amplificatiestation is de media. Liu en Hsieh (1995) stellen dat de
media een belangrijke rol kunnen spelen bij de totstandkoming van de risicoperceptie. Cummings et
al. (2013) benadrukken de invloed van media op risicoperceptie in de sociale amplificatie van risico. In
empirische studies wordt aangetoond dat mediaconsumptie inderdaad een invloed heeft op
risicoperceptie (Coleman, 1993; Ho et al., 2008). Het onderzoek naar de invloed van media op
risicoperceptie is beperkt (Wahlberg & Sjöberg, 2000). Sommige auteurs stellen dat niet zozeer de
inhoud van de berichtgeving, maar de hoeveelheid aandacht in de media risicoperceptie vergroot
(Mazur & Lee, 1993). Anderen tonen, voor andere risico’s, aan dat juist de manier waarop een risico
geframed wordt van belang is (Gore et al., 2005). Wanneer het risico als klein en acceptabel wordt
neergezet in de media kan de risicoperceptie afnemen (Gore et al., 2005). Ook kan de invloed van
media verschillen per mediatype (Vyncke, Perko & Gorp, 2017). In deze thesis wordt verwacht dat de
invloed van het SARF via het mentale model verloopt. In communicatie over een risico gaat het vaak
over de eigenschappen van het risico. Er wordt vaak een bepaalde vorm van gedrag uitgelicht en iets
gezegd over hoeveel het voorkomt (1Limburg, 2020; NOS, 2019).
Het SARF is een erg brede theorie. Dit is ook meteen het zwakke punt ervan (Wahlberg &
Sjöberg, 2000). Er wordt niet concreet voorgeschreven hoe het onderzocht kan worden en welke
variabelen van belang zijn. In dit onderzoek is er daarom voor gekozen om voor dit aspect van de
risicoperceptie dezelfde strategie aan te houden als voor mentale modellen. In open interviews is
verkend hoe respondenten geïnformeerd worden over personen met verward gedrag. Hierbij is er in
het bijzonder aandacht voor communicatie vanuit de gemeente en de invloed vanuit de media. Onder
media wordt hier nieuwsmedia verstaan. Door deze strategie is het mogelijk om gerichte hypotheses
op te stellen uit de combinatie van literatuur en interviews. De deskundigen in de interviews waren
vrij unaniem over de rol van de media. Alleen in interview vijf werd benoemd dat de media niet altijd
negatief bericht over personen met verward gedrag (Persoonlijke communicatie, 5 juni 2020). In alle
andere interviews werd benadrukt dat in de media vooral sensationele excessen belichten worden en
burgers daardoor een hogere risicoperceptie krijgen (persoonlijke communicatie, 8 juni 2020). Ook
wordt verwacht door de deskundigen dat de media het beeld dat burgers hebben van verward gedrag
beïnvloeden (persoonlijke communicatie, 28 mei 2020).
Andere mogelijke bronnen van informatie zijn volgens de geïnterviewde respondenten de
gemeente en de GGZ (Persoonlijke communicatie, 20 mei 2020). Of informatie van andere burgers die
persoonlijke ervaringen hebben of wat hebben gehoord van personen met verward gedrag
(Persoonlijke communicatie, 28 mei 2002). Al met al wordt verwacht dat de manier waarop personen
met verward gedrag beschreven worden, of het frame (Gore et al., 2005), de kwantiteit van informatie
(Mazur & Lee, 1993, en het type amplificatiestation (Kasperson et al., 1988; Vyncke et al., 2017) invloed
kunnen uitoefenen op de risicoperceptie via het mentale model. Het mentale model is het beeld dat
iemand heeft van de eigenschappen van het risico. De informatie die tot iemand komt kan dit beeld
veranderen. Het frame is daarom net als het mentaal model tweeledig. Enerzijds gaat het om het soort
gedrag dat wordt uitgelicht. Anderzijds om hoe vaak verward gedrag volgens het amplificatiestation
voorkomt. Het voorgaande leidt tot deze hypotheses:
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Hypothese 8: een grotere blootstelling aan informatie over personen met verward gedrag leidt tot een
hogere risicoperceptie via het mentale model.
Hypothese 9A: Hoe extremere het verwarde gedrag dat door een amplificatiestation wordt uitgelicht
hoe extremere de associatie van de ontvangers.
Hypothese 9B: Hoe meer verward gedrag voorkomt volgens een amplificatiestation, hoe hoger de
kansperceptie van ontvangers van deze informatie.
Hypothese 10: Het soort amplificatiestation waar iemand informatie vandaan haalt heeft invloed op
het mentaal model.

2.5 Conceptueel model
Het model van dit onderzoek bestaat dus uit drie categorieën variabelen: de eigenschappen van het
risico, de persoon en de context. In het sociale domein is het niet mogelijk om kansen en effecten
objectief te bepalen. De eigenschappen van het risico zoals ze subjectief gepercipieerd worden hebben
invloed op de risicoperceptie. Dit wordt het mentale model van de respondent genoemd. De tweede
categorie zijn de eigenschappen van de persoon. Hier gaat het om de demografische variabelen
geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Voor geslacht laat de literatuur zien dat geslacht een directe
invloed heeft op risicoperceptie, maar ook invloed heeft op de associaties van een persoon met een
bepaald risico en dus op het mentale model (Gustafson, 1998; Lagrange & Ferraro, 1989). En tot slot
zijn er de eigenschappen van de context. Hier zijn twee theorieën uitgewerkt die beschrijven hoe
respectievelijk het wereldbeeld van een individu en de mediaconsumptie invloed kunnen hebben op
de risicoperceptie. Het mentale model van de respondent kan gestuurd worden door middel van
risicocommunicatie om de risicoperceptie te beïnvloeden. Dit is daarom de belangrijkste variabele
voor beleidsmakers. Het wereldbeeld en de demografische kenmerken van de respondent zijn de
controlevariabelen van dit onderzoek. Inzichten in demografische kenmerken kunnen ook helpen om
risicocommunicatie te richten op groepen met een hogere risicoperceptie.
De variabelen uit de hypothesen die zijn gevormd uit de wetenschappelijke literatuur in
combinatie met de interviews worden grafisch weergegeven in het onderstaande conceptueel model.
De pijlen geven aan dat er een verband tussen variabelen wordt verwacht. Voor de meeste
demografische variabelen geldt dat het niet bekend is via welke mechanismen het leidt tot een
verandering in de risicoperceptie. Voor gender wordt echter in de wetenschappelijke literatuur
uitgelegd dat er zowel een directe invloed kan zijn als en invloed door verschillen in interpretatie
(Gustafson, 1998). Daarom loopt er zowel een directe pijl naar risicoperceptie als eentje via mentale
modellen. Sociale amplificatie en culturele theorie gaan expliciet over interpretatie (Douglas &
Wildavsky, 1982; Renn et al., 1992). Daarom wordt verwacht dat de invloed daarvan via het mentale
model verloopt.
De hypothesen die in dit hoofdstuk genoemd zijn samengevoegd:
Mentaal model
Hypothese 1: Hoe extremer de associatie, hoe hoger de risicoperceptie
Hypothese 2: Hoe hoger de kansperceptie, hoe hoger de risicoperceptie.
Bekendheid
Hypothese 3: Hoe extremer de vorm van verward gedrag waarmee iemand persoonlijke ervaring heeft,
hoe extremer de associatie.
Demografische kenmerken
Hypothese 4A: Vrouwen hebben een hogere risicoperceptie dan mannen.
Hypothese 4B: Geslacht heeft een invloed op het mentale model dat men vormt over personen met
verward gedrag.
Hypothese 5: Een hoger opleidingsniveau zorgt voor een lagere risicoperceptie
Hypothese 6: leeftijd heeft invloed op risicoperceptie.
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Culturele theorie
Hypothese 7: het wereldbeeld van respondenten ingedeeld volgens de grip/group theorie heeft
invloed op de risicoperceptie via het mentale model.
Sociale amplificatie
Hypothese 8: een grotere blootstelling aan informatie over personen met verward gedrag (SARF:
frequentie) leidt tot een hogere risicoperceptie via het mentale model.
Hypothese 9A: Hoe extremere het verwarde gedrag dat door een amplificatiestation wordt uitgelicht
(SARF: amplitude) hoe extremere de associatie van de ontvangers.
Hypothese 9B: Hoe meer verward gedrag voorkomt volgens een amplificatiestation (SARF: kans), hoe
hoger de kansperceptie van ontvangers van deze informatie.
Hypothese 10: Het soort amplificatiestation waar iemand informatie vandaan haalt (SARF: bron) heeft
invloed op het mentaal model.

Figuur 1
Conceptueel model van dit onderzoek

Richting is niet te voorspellen op basis van de literatuur en interviews
Negatieve invloed
Positieve invloed
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3. Methodologisch kader
In dit hoofdstuk worden de gehanteerde methoden van dit onderzoek uitgelegd en verklaard. Als
eerste zal de onderzoeksopzet worden besproken. Hierna wordt uitgelegd welke cases onderzocht
worden om welke redenen. Daarna worden de variabelen uit het conceptueel model
geoperationaliseerd. Na de operationalisatie wordt uitgelegd hoe de data verzameld en geanalyseerd
wordt. Tot slot zal worden ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek en zullen
de assumpties voor de statistische analyses getoetst worden.

3.1 Onderzoeksstrategie
Risicoperceptie is een wetenschappelijk veld waarin veel onderzoek is gedaan voor vele verschillende
risico’s. Wetenschappers uit het veld richten zich voornamelijk op risico’s uit het fysieke
veiligheidsdomein. Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan naar risico’s uit de natuur en risico’s
voor de natuur. Het onderzoek naar risico’s uit het sociale domein is beperkt en er zijn geen studies
gevonden die specifiek kijken naar het risico verward gedrag. Dit onderzoek is daarom een exploratieve
studie waarin een eerste stap wordt gezet om de risicoperceptie van burgers over personen met
verward gedrag te onderzoeken. Er wordt onderzocht in hoeverre kennis uit de algemene
risicoperceptieliteratuur van toepassing is op dit specifieke risico.
In het theoretisch kader is beschreven welke factoren volgens de theorie een invloed kunnen
uitoefenen op risicoperceptie. Dit wordt onderzocht door middel van een enquête. Bij het in kaart
brengen van het mentaal model moet de onderzoeker voorzichtig tewerk gaan om het mentale model
niet te beïnvloeden tijdens het onderzoeken ervan (Morgan et al., 2002). Indien bijvoorbeeld in een
gesloten enquête gevraagd wordt met welk soort gedrag mensen verward gedrag associëren zullen de
antwoordcategorieën invloed uitoefenen op het mentale model van de respondent. Mogelijk zal
daardoor het mentale model van de respondent door de beschikbare antwoorden worden ingevuld.
Als er meteen een gesloten vragenlijst wordt uitgezet zullen respondenten te veel beïnvloed worden
door de visie de onderzoeker en de wetenschappelijke literatuur, door de manier waarop de vragen
gesteld worden (Morgan et al., 2002).
Er is een meer open aanpak nodig om mentale modellen in kaart te brengen. In deze thesis
wordt daarom een aangepaste variant van de onderzoeksstrategie van Morgan et al. (2002)
gehanteerd. In de methode van Morgan et al. (2002) worden burgers geinterviewd om te achterhalen
welke mentale modellen zij van een risico hebben. In deze studie wordt ervoor gekozen om experts te
interviewen en hen te vragen naar de mentale modellen die burgers, volgens hen kunnen hebben. De
assumpties van de geinterviewde experts worden dan getoets door middel van een survey onder
burgers. Door experts te interviewen in plaats van burgers kan een gevarieerder beeld van de mentale
modellen van burgers ontstaan met minder interviews. Een expert kan vanuit de ervaring ten slotte
verschillende mentale modellen van burgers beschrijven. Een burger kan meestal alleen het eigen
mentale model beschrijven. Om een zo gevarieerd mogelijk beeld te krijgen is ervoor gekozen om
experts uit verschillende sectoren, organisaties, en gemeentes te interviewen (bijlage 1). Er zijn
beleidsadviseurs uit het socale domein geïnterviewd, een wijkagent, een GGZ manager die ambulante
zorgteams aanstuurt en een GGZ manager van de crisisdienst. Ook is een psychiatrisch
praktijkondersteuner bij de huisarts geïnterviewd. Deze respondent heeft ook ervaring in andere delen
van de zorgketen zoals de verslavingszorg. De resultaten van deze interviews zijn in het theoretisch
kader opgenomen. Hier is voor gekozen omdat er zo gerichtere hypothesen geformuleerd kunnen
worden voor de theoretische concepten. Alternatief was geweest om de resultaten van de interviews
en de survey in aparte hoofdstukken te doen. Maar op deze manier is het voor de lezer meteen
duidelijk in het theoretisch kader welke hypothesen getoetst gaan worden. Door de resultaten van de
interviews te trianguleren in enquêtes wordt een betrouwbaarder beeld van het mentale model van
burgers gevormd. De studie heeft dus zowel deductieve als inductieve elementenen. Sommige
hypothesen worden afgeleid uit de literatuur en getoetst in de enquête (demografische kenmerken en
wereldbeeld). Voor andere aspecten (Mentaal model en sociale amplificatie) worden een meer
inductieve benadering toegepast omdat de hypthesen (deels) volgen uit de interviews.
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3.2 Caseselectie
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerstage bij de gemeente Loon op Zand.
Daarnaast is de gemeente Oisterwijk onderzocht. De gemeente Oisterwijk is gekozen omdat deze op
veel vlakken lijkt op de gemeente Loon op Zand. Hierdoor wordt de generaliseerbaarheid van het
onderzoek vergroot. Loon op Zand heeft namelijk 23.407 inwoners en Oisterwijk heeft er 26.241. Beide
gemeentes liggen in Midden-Brabant en er wordt nauw samengewerkt in de gemeenschappelijke
regeling Hart van Brabant (HartvanBrabant, Z.D.). Toch zijn er ook verschillen. “Oisterwijk is een dorp
van uitersten, dus echt van miljardairs tot echt armoede” aldus een interview respondent Oisterwijk
(persoonlijke communicatie, 8 juni 2020). Proportioneel wonen er minder middelbaar opgeleide
mensen en meer laagopgeleiden en hoogopgeleiden (Oisterwijk, 2017). Ook is Oisterwijk een
gemeente met veel miljonairs ten opzichte van de rest van Nederland (CBS, 2017). In Oisterwijk was,
op 1 januari 2015, 3.6% van de inwoners miljonair (in de gemeente Loon op Zand 1.9%) (CBS, 2017).
Juist omdat de twee gemeenten verder zoveel gemeen hebben kunnen de verschillen interessant zijn
(Bleijenbergh, 2015). Indien er grote verschillen tussen de gemeenten gevonden worden kunnen de
grote verschillen in grote sociaaleconomische status in de gemeente een mogelijke verklaring zijn.

3.2 Operationalisatie
Risicoperceptie
Risicoperceptie is de subjectieve beoordeling van een risico (Sjöberg et al., 2004). Het is van belang om
een duidelijk onderscheid te maken tussen het mentale model en de risicoperceptie van een
respondent. Risicoperceptie is de mate waarin men zich zorgen maakt om een bepaald risico. Het
mentale model is het beeld dat mensen hebben van de eigenschappen van het risico. Daarbij gaat het
om het soort geassocieerde gedrag en de kansperceptie. Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst
te vergroten wordt risicoperceptie gemeten met verschillende vragen. Daarbij wordt bekeken of
mensen zich in verschillende maten zorgen maken over de veiligheid in hun wijk en in hun gemeente
met betrekking tot personen met verward gedrag. Ook wordt er een vraag negatief gepoold. Dit zorgt
ervoor dat er getoetst kan worden in hoeverre respondenten de vragen aandachtig lezen en serieus
beantwoorden. Als de interne consistentie te laag blijkt te zijn kunnen er respondenten worden
uitgehaald die het probleem veroorzaken. Om de verkregen informatie verder te verrijken wordt ook
gevraagd voor wie de respondenten denken dat personen met verward gedrag een risico kunnen zijn,
voor de verwarde persoon zelf, voor iedereen, of voor kinderen. Een beter begrip van de specifieke
zorgen kan namelijk leiden tot gerichtere en daarmee betere risicocommunicatie vanuit de gemeente
(Fischhoff, 1994).
De risicoperceptie is geoperationaliseerd door middel van vier stellingen waarop respondenten
kunnen reageren met een Likertschaal. De risicoperceptie is de gemiddelde waarde op deze
Likertschaal na ompoling van de negatief gepoolde vraag. De interne consistentie van deze vragen is
onderzocht aan de hand van Cronbach’s alpha. Hier wordt in de paragraaf betrouwbaarheid verder op
ingegaan.
Eigenschappen van het risico: het mentale model
Het mentale model is het beeld dat respondenten hebben van de eigenschappen van het risico. Dat
heeft twee aspecten. Enerzijds is er de Bayesiaanse kans, de mate van persoonlijke overtuiging. Hoe
groot schat iemand de kans in om in aanraking te komen met personen met verward gedrag?
Anderzijds is er het effect van het risico. Welk soort gedrag associeert iemand met verward gedrag en
wat denkt iemand dat de gevolgen daarvan kunnen zijn? In de open interviews zijn potentiële mentale
modellen van burgers in kaart gebracht. De verschillende associaties die burgers kunnen hebben
volgens de geïnterviewde deskundigen zijn in de enquête voorgelegd aan respondenten. De
respondenten zijn gevraagd om de zes vormen van verward gedrag te rangschikken op basis van hun
associaties bij de term verward gedrag. De zes vormen van verward gedrag zijn:
• X1: Een dementerende bejaarde
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•
•
•
•
•

X2: Iemand schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
X3: Iemand die zijn eigen huis overhoophaalt en spullen het huis uitgooit
X4: Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
X5: Iemand die thuis de gaskraan opendraait
X6: Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen

Het begint bij de dementerende bejaarde waarbij het risico miniem is en escaleert via overlast en
gevaar voor de verwarde persoon zelf tot gevaar voor anderen. In principe is dit een ordinale variabele.
Uit de rangschikking van de respondenten wordt echter een interval variabele berekend. Het soort
gedrag is ordinaal maar de rangschikking kan wel als interval gezien worden. Hierbij wordt de
assumptie gedaan dat de afstand tussen elke stap van de rangschikking gelijk is. Dit is een soortgelijke
assumptie als vaak bij Likertschalen gedaan wordt. De interval variabele wordt als volgt berekend. De
extremere vormen van gedrag krijgen een zwaarder gewicht door ze met een hogere constante te
vermenigvuldigen. Dan worden alle verkregen waarden bij elkaar opgeteld en vervolgens geïnverteerd
door 1 te delen door de som van de gewogen rangen. De variabele wordt tot slot vermenigvuldigd met
100 om een getal te krijgen in dezelfde orde van grootte als de andere interval variabelen. De formule
ziet er dan als volgt uit:
Associatie = 100/(RX1+2RX2+3RX3+4RX4+5RX5+6RX6) =

100
∑6𝑖=1 𝑖𝑅𝑥𝑖

Hierbij geldt: Rxi= het rangnummer dat een respondent de vorm van verward in gedrag in kwestie
gegeven heeft. Dit loopt van 1-6. Uit deze formule volgt een getal dat aangeeft hoe extreem de
associatie van een respondent is. Hoe hoger de score hoe extremer de associatie.
De kans variabele wordt uit verschillende likert-items berekend. Er wordt gevraagd hoe groot iemand
de kans inschat om met personen met verward gedrag in aanraking te komen. Dit is echter niet genoeg
om de kans in het mentale model in te vullen. Risicoperceptie gaat niet alleen om de respondent zelf,
de respondent kan risico ook interpreteren als risico’s voor anderen, voor personen met verward
gedrag zelf, of voor de maatschappij als geheel. Daarnaast is data uit Likertschalen beter als interval
variabele te behandelen als data uit losse likertitems (Carifio & Perla, 2007). Daarom wordt de data uit
deze vraag verder aangevuld door voor elke hiervoor genoemde vorm van verward gedrag te vragen
hoe vaak deze vorm voorkomt. Uit de variabelen algemene kans om in aanraking te komen en de mate
van voorkomen van elke vorm van gedrag wordt de kans berekend. Hierbij is het van belang om
rekening te houden met de rangorde die de respondent aangeeft bij de associatie. Neem een
respondent A. Respondent A geeft bij de vraag over associaties aan dat zij een persoon in psychose
het meest associeert met verward gedrag en een bejaarde met dementie het minst. Als deze persoon
vervolgens aangeeft dat zij denkt dat personen in psychose zeer zelden voorkomen en dementerende
bejaarden zeer vaak, moet de zeer zelden van psychose zwaarder wegen voor de kans in het mentale
model. Het gaat namelijk om het mentale model van verward gedrag. En als een respondent aangeeft
een bepaalde vorm van gedrag meer te associëren met verward gedrag, moet de mate waarin de
respondent denkt dat die specifieke vorm van gedrag voorkomt zwaarder wegen dan de mate waarin
de iets minder geassocieerde vorm van gedrag voorkomt. Daarom wordt de mate waarin iemand denkt
dat verward gedrag voorkomt vermenigvuldigd met 1/rangorde. Hierdoor wegen de als belangrijkst
genoemde vormen van gedrag zwaarder. De variabele die wordt berekend hieruit wordt opgeteld bij
de algemene kans en gedeeld door twee om het gemiddelde hiervan te verkrijgen. De weging van de
algemene kans is in deze formule is even zwaar als de wegingen van de vormen van verward gedrag
samen. Hierdoor komt er uit de berekening een waarde tussen de 0 en de 5. Net als bij de likert-items
die de input vormen van de variabele.
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Voor elke vorm van verward gedrag is er een variabele die aangeeft hoe vaak desbetreffende
respondent denkt dat de vorm van verward gedrag voorkomt op een schaal van 1-5 (zeer zelden – zeer
vaak). Deze variabelen heten Yi met Y1 is de mate van voorkomen van de dementerende bejaarde en
Y6 van de persoon in psychose die anderen kwaad kan doen.
Hieruit volgt de volgende formule. De constante

1
2,45

zorgt ervoor dat de weging van kans even zwaar

is in het gemiddelde, als de weging van de mate waarin specifieke vormen van gedrag voorkomen. Dit
zorgt ervoor dat er een waarde tussen 0 en 5 uit de berekening volgt.
1

𝑌

Kans = (2,45 (𝑅 1 +
𝑥1

𝑌2
𝑅𝑥2

𝑌

𝑌

𝑌

𝑌

+ 𝑅 3 + 𝑅 4 + 𝑅 5 + 𝑅 6 ) + 𝐾𝐴𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛 )/2
𝑥3

𝑥4

1

𝑥5

𝑥6

𝑌

In elegantere vorm wordt dit: ((2,45 ∑6𝑖=1 𝑅 𝑖 ) + 𝐾𝐴𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛 )/2
𝑥𝑖

Met 𝑅𝑥𝑖 is de rangplaats van de vorm van verward gedrag ⅈ
En 𝑌𝑖 is de mate waarin de vorm van verward gedrag ⅈ voorkomt volgens de respondent
KAlgemeen is de kans die de respondent inschat om in aanraking te komen met een persoon met
verward gedrag.
Eigenschappen van de persoon
In de vragenlijst wordt gevraagd naar de leeftijd van de respondenten in een open vraag. Het
meetniveau van deze variabele is ratio. Voor geslacht kunnen respondenten kiezen tussen man of
vrouw. Dit is een categorische variabele. Voor de variabele opleidingsniveau wordt gevraagd naar de
hoogst voltooide of huidige opleiding. In veel enquêtes wordt enkel naar het hoogst voltooide
opleidingsniveau gevraagd. Er wordt hier bewust voor gekozen om ook het huidige opleidingsniveau
te operationaliseren als opleidingsniveau. Hieronder ligt de assumptie dat het grootste deel van de
studenten op een bepaald opleidingsniveau al dusdanig gevormd zijn door dat opleidingsniveau dat ze
tot die groep gerekend kunnen worden. Door enkel naar het hoogst voltooide opleidingsniveau te
vragen worden veel masterstudenten in de VWO groep gerekend, terwijl het aannemelijk is dat de
mechanismes die gelden voor net afgestudeerden ook voor hen gelden. Respondenten kunnen kiezen
uit de volgende antwoordcategorieën: basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo niveau 1-2-3-4, HBO,
WO. De opleidingen worden nadat de data is verzameld ingedeeld in de categorieën laag
(basisonderwijs, vmbo, mbo 1), middelbaar (havo, vwo, mbo 2-3-4) en hoog (HBO, WO). Deze indeling
is gebaseerd op de Standaard Onderwijsindeling van het CBS (2017). De variabele is dan van een
ordinaal meetniveau. Voor de bekendheid wordt gevraagd of respondenten persoonlijke ervaring
hebben met personen met verward gedrag (nominale variabele) en met welk soort gedrag ze ervaring
hebben (ordinaal van dementerende bejaarde tot persoon in psychose die anderen kwaad kan doen).
Eigenschappen van de context
Een bekend probleem van culturele theorie is dat het moeilijk te operationaliseren is voor empirisch
onderzoek (Oltedal et al., 2014; Verweij et al., 2011). De standaard vragenlijst van Wildasky & Dake
(1990) is door verschillende onderzoekers uitgebreid (Swedlow, Ripberger, Liu, Silva & Jenkins-Smith,
2016). In deze vragenlijsten worden verschillende vragen gesteld die corresponderen met een
culturele groep. Het nadeel van deze methode is dat er erg lange vragenlijsten uit volgen en de
validiteit van de methode discutabel is. Een andere mogelijkheid is om niet de culturele groepen maar
de dimensies grid en group te meten (Swedlow et al., 2016). Aan de hand daarvan kunnen de
respondenten worden ingedeeld in culturele groepen. Ook voor deze methode geldt dat de validiteit
ter discussie te stellen is. Het voordeel ervan is echter dat met minder vragen de culturele theorie
geoperationaliseerd kan worden (Swedlow et al., 2016). Respondenten kunnen voor de volgende
stellingen aangeven of ze het meer eens of meer oneens zijn met de stelling. Hierbij zitten ook negatief
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gepoolde stellingen die voor de analyse omgedraaid moeten worden. Uit de drie vragen wordt bepaald
of iemand hoge of lage grid/group heeft. Daarmee worden respondenten ingedeeld in de ideealtype
groepen van de culturele theorie.

Grid:
•
•
•

In mijn familie nemen we besluiten samen (-)
Ik heb veel autonomie op mijn werk (-)
Burgers hebben weinig invloed op besluiten van de overheid (+)

Group:
• Ik vind dat er een sterk wij-gevoel bestaat in mijn familie (+)
• Ik voel me niet erg betrokken bij mijn gemeente (-)
• De overheid en andere machtshebbers proberen vooral het collectieve belang te dienen (+)

Respondenten kunnen kiezen uit de antwoorden meer eens of meer oneens. Respondenten die op
twee of drie grid vragen meer eens beantwoorden (of meer oneens op een negatief gepoolde vraag)
worden aangeduid als hoge grid. Dezelfde methode wordt voor group toegepast. Vervolgens kunnen
de respondenten worden ingedeeld in de vier categorieën van de culturele theorie.
Het tweede onderdeel van de eigenschappen van de context is het social amplification of risk
framework. Hier zijn vier aspecten van belang. Ten eerste kan het type amplificatiestation van belang
zijn. Van wie ontvangt de burger informatie over personen met verward gedrag. Deze variabele, SARF
bron, heeft een nominaal meetniveau. Verder kan de hoeveelheid communicatie over een risico
invloed hebben op de risicoperceptie (Mazur & Lee, 1993). Om in de signalen en systemen metafoor
van het SARF te blijven wordt deze variabele de frequentie genoemd. Dit is een interval variabele uit
een Likertitem (zeer zelden – zeer vaak). Daarnaast kan de manier waarop het risico geframed wordt
van belang zijn (Gore et al., 2005). Het frame gaat zowel om het soort gedrag dat geassocieerd wordt
met verward gedrag als de mate waarin het voortkomt. Kort gezegd is het frame het mentale model
dat in de communicatie gedeeld wordt. Dit leidt tot 4 dimensies van sociale amplificatie:
amplificatiestation, frequentie en frame uitgezet in geaccocieerd gedrag en mate van voorkomen
daarvan. Het geaccosieerde gedrag wordt, weer in de signalen en systemen metafoor, amplitude
genoemd en is een ordinale variabele. De mate van voorkomen is de SARF kans en is een interval
variabele, weer uit een likertitem (zeer zelden – zeer vaak).
Dit leidt tot de volgende operationalisatietabel:
Tabel 2
Operationalisatie
Variabele
Risicoperceptie

Definitie
De mate waarin iemand zich
zorgen maakt om een risico
(Sjöberg et al., 2004).

Dimensies

Indicatoren

Interview
Vraag 10, 12,
13

Enquête
Vraag 5
Stelling 1-4

Waarde (enquête)
Zeer oneens, zeer
eens

Mentaal model

Het subjectieve beeld dat iemand
heeft van de eigenschappen van
het risico (Fischhoff, 1994).

1 Associaties: welk
soort gedrag?

Het soort gedrag
wat iemand
typerend vindt
voor verward
gedrag

Vraag 7, 9

Vraag 7

Volgorde 1- 6:
Verschillende
vormen van
verward gedrag

2 Bayesiaanse
kans:

De mate waarin
iemand verwacht

Vraag 8, 9

Vraag 8, 9

Vraag 8: Zeer
zelden – Zeer vaak

34

kwantificering van
persoonlijke
overtuiging (De
Finetti, 1974;
Stewart, 2019)

in aanraking te
komen met
personen met
verward gedrag

Vraag 9: Zeer klein,
Zeer groot

Geslacht

Het geslacht van de respondent

-

Zelfrapportage in
de enquête

Vraag 12

Vraag 2

Man – vrouw

Leeftijd

De leeftijd van de respondent

-

Zelfrapportage in
de enquête

Vraag 12

Vraag 3

18-100

Opleidingsniveau

Hoogst voltooide of huidige
opleidingsniveau

Zelfrapportage in
de enquête

Vraag 12

Vraag 4

Basisonderwijs –
VMBO- HAVO –
VWO- MBO 1-2-3-4
– HBO- WO

Het soort gedrag
waarmee iemand
in aanraking is
geweest

Vraag 14, 15

Vraag 14

Verschillende
vormen van
verward gedrag

-

Bekendheid

Persoonlijke ervaring met
personen met verward gedrag

Wereldbeeld

De culturele groep waartoe
iemand behoort met het
bijbehorende wereldbeeld
(Douglas & Wildavsky, 1982).

Sociale
Amplificatie

De manier waarop risicoperceptie
gedempt of geïntensiveerd wordt
in de informatie-uitwisseling van
verschillende actoren (Kasperson
et al., 1988).

Grid

De mate waarin
iemand zich in
verschillende
facetten van het
leven beperkt
voelt door regels
die door anderen
worden opgelegd.

Vraag 15
Stelling 1, 2, 3 (-)

Laag-Hoog

Group

De mate waarin
iemand zich
onderdeel voelt
van verschillende
sociale groepen.

Vraag 15
Stelling 4, 5 (-), 6

Laag-Hoog

Amplificatiestation

De actor waarvan
iemand
informatie
ontvangt over
personen met
verward gedrag

Vraag 10

Frequentie (Mazur
& Lee, 1993)

De hoeveelheid
informatie die de
respondent
ontvangt over
personen met
verward gedrag.

Nieuwsmedia,
sociale media,
gesprekken met
anderen,
communicatie
vanuit de GGZ of
gemeente, anders
namelijk…
Zeer zelden – Zeer
vaak, weet ik niet

Frame (Gore et al.,
2005): SARF kans
& amplitude

Vraag 16, 24

Vraag 11
Stelling 1

Het soort gedrag
dat wordt
geassocieerd met
personen met
verward gedrag in
de informatie die
de respondent
ontvangt.

Vraag 18, 21,
22

Vraag 12

Verschillende
vormen van
verward gedrag

De mate waarin
verward gedrag
voorkomt volgens
de informatie die
de respondent
ontvangt.

Vraag 19, 21

Vraag 11
Stelling 2

Zeer zelden – Zeer
vaak, weet ik niet
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3.4 Dataverzameling
De data zijn in dit onderzoek verzameld doormiddel van interviews en enquêtes. De interviews zijn
halfgestructureerd. Vragen zijn van tevoren voorbereid en op de antwoorden van respondenten kan
worden doorgevraagd. Er zijn experts geïnterviewd die in hun werkzaamheden bezig zijn met personen
met verward gedrag. Er is voor gekozen om variërende experts te interviewen om een variërend beeld
te krijgen van de mentale modellen van burgers. Er zijn beleidsmakers, wijkagenten, en GGZmedewerkers en andere medisch-psychologische professionals uit het GGZ veld geïnterviewd. Onderin
bijlage 1 is een lijst opgenomen van de geïnterviewde respondenten met relevante informatie over
hen. De interviews zijn anoniem afgenomen dus namen van de respondenten worden niet gedeeld. In
de interviews zijn met name drie aspecten van de risicoperceptie onderzocht. Ten eerste is onderzocht
welke associaties burgers hebben met verward gedrag en de mate waarin burgers denken dat verward
voorkomt. Daarnaast is er aandacht geweest voor de manier waarop mensen geïnformeerd worden
vanuit de media, het openbaar bestuur en andere amplificatiestations. Het derde aspect dat in de
interviews wordt onderzocht is de invloed van bekendheid. Het interviewprotocol is iteratief
ontwikkeld. Inzichten uit eerdere interviews die relevant kunnen zijn voor het onderzoek, zijn in latere
interviews ook bevraagd om een completer beeld te krijgen. Doordat de interviews
semigestructureerd zijn kunnen ze goed met elkaar vergeleken worden maar zijn er ook mogelijkheden
geweest tot doorvragen.
Na de interviews is een enquête opgesteld waarin de resultaten uit de interviews getoetst
worden en het wereldbeeld van respondenten ook wordt meegenomen. In de enquête wordt
geprobeerd burgers zo min mogelijk te beïnvloeden. Daarom wordt er eerst gevraagd naar de mate
waarin burgers zich zorgen maken om hun eigen veiligheid en die van anderen als het gaat om
personen met verward gedrag. Daarna wordt pas gevraagd naar de associaties die zij hebben met
verward gedrag. Dit voortkomt dat de mogelijke associaties die de experts in de interviews genoemd
hebben invloed uitoefenen op de risicopercepties van de burgers. Ook wordt er bewust voor gekozen
om in de enquêtes de term verwarde personen te gebruiken in plaats van de term personen met
verward gedrag. Verwarde personen is de term die meestal in de media gebruikt wordt en waarmee
burgers waarschijnlijk bekend zijn. De enquête is verspreid door middel van de website en sociale
media van de gemeente Loon op Zand, medewerkers van de gemeente Loon op Zand en de gemeente
Oisterwijk en via lokale nieuwsorganisaties in Loon op Zand en Oisterwijk (LoonOpZandNieuws, 2020;
OisterwijkNieuws, 2020). Er hebben uiteindelijk 202 personen gereageerd op de oproep en de enquête
ingevuld. De grootte van de steekproef levert enkele problemen op voor subcategorieën van
variabelen. Bijvoorbeeld sommige groepen van de culturele theorie zijn erg klein geworden. In de
discussie wordt hier verder op ingegaan.

3.5 Analysemethoden
De interviews worden geanalyseerd aan de hand van codes. Door codes toe te brengen wordt
informatie geduid en kunnen de interviews beter met elkaar vergeleken worden. De codes zijn
opgesteld op basis van het conceptueel model dat volgde uit het theoretisch kader. De variabelen,
dimensies en indicatoren uit tabel 2 zijn hiervoor gebruikt. Ook is er aandacht geweest voor informatie
die niet perse in het coneptueel model past, maar die wel relevant kan zijn voor het onderzoek of voor
de aanbevelingen. Dit is in drie stappen gedaan. De eerste stap is het open coderen. In deze stap zijn
tekstfragmenten voorzien van een code die het thema van het fragment weergeeft. De volgende stap
is het axiaal coderen. In deze fase zijn de fragmenten binnen elk thema met elkaar vergeleken. En in
de derde stap is gekeken hoe de informatie uit de interviews het theoretisch kader aanvult.
De resultaten van de interviews bestaan grofweg uit twee soorten informatie. Enerzijds zijn er
inzichten die nodig zijn geweest om in het theoretisch kader vanuit algemene wetenschappelijke
kennis over, risicoperceptie hypothesen voor verward gedrag op te stellen. Daarnaast is er een grote
hoeveelheid extra achtergrondinformatie verkregen om een beter beeld te krijgen over het
beleidsdomein waar dit onderzoek over gaat. Dit als alternatief voor het initieële plan om mee te lopen
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met verschillende deskundigen tijdens hun werk. Door het coronavirus moest hiervan worden
afgeweken.
Voor de enquête worden kwanitatieve analysemethoden toegepast. De Likertschalen
waarmee verschillende variabelen gemeten zijn, worden als een interval meetniveau beschouwd.
Hierover is veel discussie in de wetenschappelijke literatuur (Subedi, 2016). Maar om pragmatische
redenen wordt vaak geaccepteerd dat likert data als interval meetniveau wordt beschouwd (Subedi,
2016). Zeker wanneer likert items samen worden gebundeld tot een likert schaal kan de schaal als
interval meetniveau beschouwd worden (Carifio & Perla, 2007). Voor de afhankelijke variabele
risicoperceptie is dit het geval in deze thesis. Ook de variabele kans wordt samengesteld uit
verschillende likertitems en kan daarom met meer zekerheid als interval variabele beschouwd worden.
De interne consistentie van de likertschaal waarmee risicoperceptie gemeten wordt is aan de
hand van Cronbach’s alpha getoetst. Onder de paragraaf betrouwbaarheid wordt deze toets verder
besproken. Daarna zijn voor alle variabelen descriptieve statistieken gegenereerd om een beeld te
krijgen van de data. Hierbij wordt gekeken naar gemiddeldes en standaarddeviaties. Hierna zijn de
verbanden tussen de variabelen onderzocht. Eerst wordt dit bivariaat gedaan door correlaties en
groepsgemiddeldes te bekijken. Voor interval variabelen worden Pearson’s r correlaties berekend.
Voor ordinale variabelen Spearman’s ρ. Voor de nominale variabelen wordt gekeken of de
groepsgemiddeldes van elkaar afwijken. Voor variabelen met twee groepen zijn hiervoor T-toetsen
gebruikt. Voor variabelen met meerdere groepen variantieanalyse. De assumptie van gelijke varianties
wordt getoetst voor deze variantieanalyses. Uit de Levene’s toets voor gelijke varianties blijkt dat deze
assumptie gedaan mag worden. Daarom kan de post-hoc analyse Tukey gebruikt worden om te
bekijken tussen welke groepen verschillen bestaan. De correlaties, T-toetsen en ANOVA’s geven een
beeld van hoe de variabelen uit het conceptueel model samenhangen. Op basis hiervan kunnen echter
nog geen conclusies getrokken worden. Bivariate toetsen zijn niet in staat om interactieverbanden
zoals mediatie aan te tonen. Hiervoor zijn multivariate methodes nodig die verbanden toetsen onder
controle van andere voorspellers. Om de verbanden op dergelijke wijze te isoleren zijn
regressieanalyses ingezet. Er wordt vanuit het theoretisch kader een model verwacht, waarbij
verschillende verklarende variabelen risicoperceptie indirect via het mentale model beïnvloeden. Bij
de regressiemodellen worden de nominale en ordinale variabelen als dummy variabelen meegenomen
in het model. Voor een variabele met K categorieën worden K-1 dummy variabelen gebruikt om te
voorkomen dat er multicollineariteit optreedt. De overgebleven variabele is dan de referentiegroep.
In de regressietabellen in bijlage 3 zijn geslacht, bekendheid en alle variabelen met (D) erachter
dummyvariabelen. Het type regressiemodel is gekozen op basis van het toetsen van de assumpties van
regressieanalyse. De gestandaardiseerde residuen worden in de volgende paragraaf uitgezet tegen de
gestandaardiseerde voorspelde waarden. Op basis hiervan is gekozen voor een OLS-regressie. De
datawolk waaiert namelijk niet uit naarmate de gestandaardiseerde residuen toenemen. Omdat de
afstand van de datawolk tot y=0 ongeveer gelijk blijft aan de uiteinden van de x-as voldoen de
kwadraten van een OLS en is het niet nodig om met absolute waarden te werken (Bijlage 3 tabel O).

3.6 Assumpties van de regressieanalyse
Er worden drie verschillende regressies uitgevoerd. De regressie met risicoperceptie als afhankelijke
variabele is het hoofdmodel. Om indirecte verbanden te onderzoeken die via het mentale model lopen
worden er ook regressies uitgevoerd met kans en associatie als afhankelijke variabelen. Er zijn vier
assumpties voor regressieanalyse getoetst. Dit zijn de assumptie van lineariteit, assumptie van
onafhankelijke errortermen, assumptie van homoscedasticiteit en de assumptie van normaal
verdeelde residuen.
Eerst is onderzocht of er sprake is van multicollineariteit. In het model met risicoperceptie als
afhankelijke variabele worden geen aanwijzingen voor multicollineariteit gevonden. Ondanks dat
enkele variabelen vrij sterk met elkaar correleren (tabel 9-10) is er geen VIF-waarde van boven de 4 in
het model. De assumptie van lineariteit is getoetst door in het regressiemodel partiële plots aan te
vragen voor iedere voorspellende variabele. In bijlage 3 zijn deze tabellen (Tabel J – Tabel N) te zien.
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In de datawolken zijn lineaire trends te onderscheiden. Er is in ieder geval geen sprake van parabolische
of exponentiele verbanden. Aan de assumptie van lineariteit wordt dus voldaan. De tweede assumptie
is de assumptie van onafhankelijke errortermen. Dit is getest door middel van een Durbin Watson test.
Deze ligt met een waarde van 1,843 tussen 1 en 3 (Bijlage 3 Tabel R-1A) dus is er geen reden om aan
te nemen dat de assumptie van onafhankelijke errortermen geschonden wordt. De derde assumptie
is de assumptie van homoscedasticiteit. In Tabel O (Bijlage 3) is te zien dat aan deze voorwaarde wordt
voldaan. De datawolk ligt gelijk verdeeld rondom de Y=0 as. En in tabel P (Bijlage 3) is te zien dat er
ook wordt voldaan aan de assumptie van normaal verdeelde residuen.
Het tweede regressiemodel met associatie als afhankelijke variabele voldoet ook aan de
assumpties van regressieanalyse. Er zijn geen VIF-waardes van boven 4, en de Durbin-Watson test
geeft 1,978) (Bijlage 3 Tabel R-2B). De assumpties zijn op dezelfde manier getoetst als voor het andere
model. Alle relevante plots staan in bijlage 3 Tabel R-2A.
Hetzelfde geldt voor het derde regressiemodel met kans als afhankelijke variabele (Bijlage 3
Tabel R-3A). Er zijn geen VIF waardes van boven 4 en de Durbin-Watson test geeft 1,840 (Bijlage 3
Tabel R-3B). Ook aan de andere assumpties wordt voldaan (Bijlage 3 Tabel R-3A). De plots laten lineaire
verbanden zien. De regressie gestandaardiseerde residuen – voorspelde waarden datawolk is
homoscedastisch verdeeld en de residuen zijn normaal verdeeld. In alle drie de modellen kan de OLSregressie dus uitgevoerd worden

3.7 Betrouwbaarheid en validiteit
In deze paragraaf worden de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gemeten. Eerst wordt
de betrouwbaarheid besproken. Hier gaat het om de consistentie van de resultaten. In hoeverre is het
onderzoek herhaalbaar met dezelfde resultaten? Daarna wordt de validiteit besproken. In hoeverre is
het onderzoek geschikt om de gestelde vragen te beantwoorden en in hoeverre kunnen inzichten
gegeneraliseerd worden?
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten worden resultaten uit de interviews getoetst
door middel van een enquête. Op de enquête hebben 202 respondenten gereageerd. Ook de
vragenlijst en het interviewprotocol worden opgenomen in de bijlagen. Dit betekent dat het onderzoek
goed herhaalbaar is. Wegens privacy redenen worden geen transcripten van de interviews in de
bijlagen toegevoegd. In de vragenlijst wordt de interne consistentie gecontroleerd door het construct
risicoperceptie met verschillende vragen te meten. Er wordt een vraag negatief gepoold zodat getoetst
kan worden of de respondent de vragenlijst serieus invult en goed leest. Door middel van een
Cronbach’s Alpha toets is na de dataverzameling de interne betrouwbaarheid van de meting van
risicoperceptie getoetst. Hieruit komt een waarde van 0,823 wat wijst op een goede interne
betrouwbaarheid. De vragen die gebruikt zijn om de risicoperceptie te meten hangen dus sterk samen
en meten hetzelfde concept. Ondanks dat er een vraag negatief gepoold is Cronbach’s Alpha hoog. Dit
wijst erop dat de respondenten de vragen in het algemeen aandachtig gelezen hebben en niet zomaar
antwoorden hebben aangeklikt.
Tabel 3
Interne consistentie van het gemeten construct risicoperceptie
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Interne validiteit
De interne validiteit van dit onderzoek heeft sterke en minder sterke kanten. Een sterke kant van dit
onderzoek is de manier waarop de mentale modellen in kaart worden gebracht. De gehanteerde
methode van Morgan et al. (2002) voorkomt dat de biases van de onderzoeker, van de
wetenschappelijke literatuur en van experts invloed uitoefenen op de respondent. Door de open
benadering wordt het beeld van de respondenten achterhaald zonder deze te beïnvloeden. Bij andere
onderzoeksmethoden worden respondenten als het ware genugded tot bepaalde antwoorden. Omdat
bij de onderzoeksmethode van Morgan et al. (2002) de keuzearchitectuur gebaseerd is op de inbreng
van de open interviews bestaat dit nadeel niet. Voor deze variabele wordt dus goed gemeten wat
gemeten moet worden. Door deze ingebouwde triangulatie is de interne validiteit verhoogd.
Een minder sterke kant van dit onderzoek is de operationalisatie van de eigenschappen van de
context. Zowel social amplification of risk als culturele theorie zijn moeilijk te operationaliseren
theorieën (Oltedal et al., 2014; Verweij et al., 2011; Wahlberg & Sjöberg, 2000). Het social amplification
of risk framework is een erg brede theorie met weinig concrete aanknopingspunten om deze te
operationaliseren (Wahlberg & Sjöberg, 2000). De manier waarop het in deze studie
geoperationaliseerd wordt is afhankelijk van zelfrapportage van respondenten. Het is alom bekend dat
het geheugen van mensen niet altijd valide is (Gleaves, Smith, Butler & Spiegel, 2006). Mensen kunnen
foute herinneringen creëren. Als iemand meent in de krant te hebben gelezen dat verward gedrag vaak
gepaard gaat met geweld is het dus niet zeker of dat klopt. Mogelijk associeert deze persoon verward
gedrag zelf met geweld en wordt er een valse herinnering gecreëerd over een krantenartikel. Het is
geen leugen omdat deze persoon het zich echt kan herinneren. Of de herinnering ook daadwerkelijk
heeft plaatsgevonden is echter de vraag.
Ook de culturele grid/group theorie is een theorie die moeilijk te operationaliseren is. In de
wetenschappelijke literatuur wordt zelfs gesteld dat de moeilijke operationalisatie een mogelijke
verklaring is voor het gebrek aan empirische ondersteuning van de theorie (Oltedal et al., 2014; Verweij
et al., 2011). Er is in deze thesis gekozen voor een operationalisatie die uit een beperkt aantal vragen
bestaat. Het voordeel hiervan is dat de respondenten gefocust blijven. Dit is voordelig voor de interne
validiteit. Een vragenlijst van 30 vragen om het wereldbeeld vast te stellen zou de respondenten te
veel afleiden van de rest van de enquête. Ook zouden waarschijnlijk veel respondenten afhaken. Het
nadeel van deze methode is dat er niet direct wordt gevraagd naar het wereldbeeld van respondenten
(Swedlow et al., 2016). Er wordt vanuit gegaan dat het wereldbeeld volgt vanuit de mate van grid en
group die iemand ervaart zoals de culturele theorie beweert. In andere operationalisatiemethoden
(Wildavsky & Dake, 1990) wordt direct gevraagd naar het wereldbeeld waardoor de assumpties van
de culturele theorie beter getoetst kunnen worden.
Ondanks dat deze theoretische concepten moeilijk te operationaliseren zijn worden ze toch
meegenomen in het onderzoek. De brede theoretische basis van dit onderzoek is een sterk punt wat
betreft de validiteit van het onderzoek.
Externe validiteit
De externe validiteit van dit onderzoek is laag als het gaat om het toepassen van inzichten uit de
onderzochte gemeenten op de rest van Nederland. Het is een studie waarin slechts twee gemeenten
onderzocht worden. Resultaten uit deze studie zijn niet zomaar te extrapoleren naar andere
gemeenten. Onderzoek in gemeenten van andere groottes, en in meer stedelijke gemeenten kan
andere resultaten geven. Bijvoorbeeld omdat grote randstadgemeenten individualistischer zijn dan
kleinere gemeentes in midden-Brabant. Deze studie is een exploratieve studie waarin een eerste stap
gezet wordt om kennis te genereren over risicoperceptie en personen met verward gedrag. Het is niet
het doel van deze studie om een algemene theorie te formuleren. Resultaten van deze thesis kunnen
wel gebruikt worden om hypotheses te formuleren ter toetsing in andere cases. Met vervolgonderzoek
kan de externe validiteit van de resultaten getoets worden. In de sociale wetenschap is alle kennis
echter contextgevoelig (Flyvbjerg, 2006). Het is daarom de vraag in hoeverre externe validiteit een
doel op zich moet zijn. De theoretische generaliseerbaarheid is voor dit onderzoek laag. In het
theoretisch kader is meermaals benoemd dat inzichten voor een bepaald risico niet zomaar
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overdraagbaar zijn naar andere risico’s. Kennis over risicoperceptie is afhankelijk is van de context
zoals het specifieke risico, de tijd en de plaats. Het is dus van belang om voor elk aparte risico waarin
men inzichten wilt onderzoek uit te voeren.
De representativiteit van het onderzoek is onderzocht aan de hand van chi-kwadraat toetsen.
Voor geslacht geldt (na het weghalen van één missende waarde “zeg ik liever niet”) dat 41,3% van de
respondenten mannen zijn geweest en 58,7% vrouwen. Voor elke 100 vrouwen zijn er in de gemeenten
Oisterwijk en Loon op Zand 97,5 mannen (CBS, 2018). De chi-kwadraat toets geeft een significante van
0,020. De steekproef is dus wat geslacht betreft niet representatief. Ook wat betreft het
opleidingsniveau is de steekproef niet significant. Maar liefst 54,5% van de respondenten is
hoogopgeleid (HBO & WO). In Nederland als geheel is 33% van de bevolking hoogopgeleid. Dit beeld
wordt bevestigd door de chi-kwadraat toets die een significantie geeft van 0,000. Opvallend is dat de
proportie middelbaar opgeleiden (HAVO, VWO, MBO2-3-4), wel overeenkomt met die van Nederland
als geheel. Vooral de lager opgeleide groep is dus niet bereikt met de enquête. Mogelijk is deze groep
minder goed bereikbaar doordat ze het lokale nieuws en de gemeente minder goed volgen en
daardoor de oproep voor de enquête niet hebben gezien. Door het coronavirus is het niet mogelijk
geweest om het initieële plan van straatinterviews uit te voeren. Daarom zal er bij de interpretatie van
de resultaten rekening gehouden moeten worden met de niet-representatieve steekproef. Ook voor
leeftijd is de representativiteit onderzocht. De gemiddelde leeftijd in Nederland in 2019 was 42. In de
steekproef is dit 42,3 jaar. Voor leeftijd is de steekproef dus wel representatief.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquêtes besproken. Eerst wordt univariaat gekeken
doormiddel van descriptieve statistiek per variabele. Daarna worden bivariate analyses uitgevoerd om
inzichten te verkrijgen in de samenhang van de variabelen. Vervolgens worden multivariate analyses
uitgevoerd om de invloed van variabelen onder controle van andere variabelen geïsoleerd te kunnen
analyseren.

4.1 Descriptieve statistiek
In deze paragraaf wordt de verzamelde data per groep variabelen besproken. Het gaat hier om de
variabelen op zichzelf en nog niet om de verbanden ertussen. De demografische kenmerken zijn in het
vorige hoofdstuk beschreven bij de bespreking van de representativiteit en worden daarom niet
opnieuw besproken.

4.1.1 Risicoperceptie
De risicoperceptie is onderzocht door middel van een Likertschaal bestaande uit vier vragen. De
gemiddelde score hierop is de risicoperceptie. Deze Likertschaal wordt als interval variabele
beschouwd om pragmatische redenen. Hieruit volgt een gemiddelde risicoperceptie van 3,3 met een
standaarddeviatie van 0,86. De variabele is ongeveer normaal verdeeld (Bijlage 3 Tabel A).

4.1.2 Mentaal model
De respondenten zijn gevraagd om de zes voorbeelden van gedrag te rangschikken op basis van hun
associaties met verward gedrag. De rangschikking liep van sterkste associatie naar zwakste associatie.
Dus hoe lager de gemiddelde score voor een vorm van verward gedrag hoe sterker de gemiddelde
associatie. In tabel 5 is te zien dat de volgende gemiddelde rangschikking gemaakt kan worden van
meest geassocieerd tot minst geassocieerd:
1. Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen
2. Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
3. Iemand die thuis de gaskraan opendraait
4. Iemand die schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
5. Iemand die zijn eigen huis overhoophaalt en spullen het huis uitgooit
6. Een dementerende bejaarde
Hieruit blijkt dus dat met name de extremere, risicovollere vormen van gedrag geassocieerd worden
met verward gedrag. Wanneer respondenten gevraagd worden welke vorm van gedrag het meest
voorkomt (tabel 6), is een ander beeld te zien. De dementerende bejaarde verschuift van de laatste
plaats naar de eerste plaats. Het lijkt erop dat respondenten wel inzien dat de extremere vormen van
gedrag zoals een gaskraan opendraaien en anderen bewust kwaad doen relatief zeldzaam zijn. Toch
zijn dit de voorbeelden die samen met de persoon die zichzelf kwaad kan doen het sterkst geassocieerd
worden met verward gedrag. Uit deze rangschikking is een waarde berekend die een maat is voor hoe
extreem de associatie is.
In het methodologisch kader is uitgelegd hoe er uit de rangschikking van respondenten een interval
variabele wordt berekend.
Associatie=

Deze interval variabele maakt het mogelijk om meer statistische analysemethoden toe te passen dan
wanneer associatie als categorische variabele wordt gemeten. De uitkomst van de formule is als
interval variabele te beschouwen onder de assumptie dat de afstand tussen de rangordes gelijk is.
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Hieruit komt een gemiddelde waarde van 1,5112 met een standaarddeviatie van 0,20. De variabele
heeft een bereik van een minimum van 1,10 tot een maximum van 1,79.
Naast de associaties, is ook de Bayesiaanse kans (de kwantificering van de persoonlijke
overtuiging van de waarschijnlijkheid om geconfronteerd te worden met het risico) onderdeel van het
mentale model. In het methodologisch kader is uitgelegd hoe de berekende variabele bestaat uit de
algemene kans die iemand inschat om in aanraking te komen met personen met verward gedrag en
de mate waarin de persoon denkt dat specifieke vormen van verward gedrag voorkomen.
1

𝑌

De variabele kans is berekend volgens deze formule: ((2,45 ∑6𝑖=1 𝑅 𝑖 ) + 𝐾𝐴𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛 )/2
𝑥𝑖

In tabel 5 is te zien dat de gemiddelde waarde 3,0374 is met een standaarddeviatie van 0,79. Het bereik
loopt van 1 tot 5 en het gemiddelde ligt daar dus bijna exact tussenin. De berekende variabele is
ongeveer normaal verdeeld (Bijlage 3 Tabel C).

Tabel 5
Descriptieve statistiek mentaal model: gemiddelde rangordes en de berekende variabelen kans &
associatie.

Tabel 6
Kansperceptie per vorm van verward gedrag: hoeveel (1: zeer zelden – 5: zeer vaak) komt elke vorm
van verward gedrag voor?

4.1.3 Bekendheid
Voor de bekendheid zijn drie vragen gesteld. Ten eerste of er persoonlijke ervaring is met personen
met verward gedrag. Daarnaast is gevraagd wat voor soort gedrag het om ging en wat de relatie tot
de persoon met verward gedrag is geweest. Met name het soort verwarde gedrag waarmee iemand
persoonlijke ervaring heeft kan van belang zijn, omdat het de associatie kan beïnvloeden. Alle
variabelen over bekendheid zijn categorische variabelen. Bekendheid als in het al dan niet persoonlijke
ervaring hebben met personen met verward gedrag is nominaal en de relatie tot de persoon met
verward gedrag ook. Het soort verwarde gedrag is ordinaal en loopt van onschuldig (dementerende
bejaarde) tot extreem (persoon in psychose die anderen kwaad kan doen). 67,8% van de respondenten
geeft aan persoonlijke ervaring te hebben met personen met verward gedrag. Veel van deze
ervaringen zijn met familie of buren die verward gedrag vertonen (beiden 25,2%). Het grootste deel
van de ervaringen (31,3%) gaan om onbekenden op straat die verward gedrag vertonen. In tabel 6 is
te zien met welke vormen van verward gedrag respondenten aangeven persoonlijke ervaring te
hebben. Dit komt vrij goed overeen met tabel 6 waarvoor aan respondenten gevraagd werd hoeveel
zij denken dat verward gedrag voorkomt. In tabel 7 wordt de indruk gewekt dat de heftigere vormen
van verward gedrag vaker voorkomen dan deskundigen denken (Persoonlijke communicatie, 8 juni
2020; Rijksoverheid, z.d.). Hier zijn echter alternatieve verklaren voor te bedenken. Mogelijk reageren
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mensen die heftigere ervaringen hebben vaker op de enquête. Ook is het mogelijk dat burgers een
persoon die bijvoorbeeld schreeuwt interpreteren als iemand die anderen kwaad kan doen.
Tabel 7
Descriptieve statistiek bekendheid: met welke vorm van verward gedrag zijn respondenten in
aanraking gekomen?

4.1.4 Sociale amplificatie
Er zijn drie dimensies die van belang kunnen zijn voor de invloed van sociale amplificatie op
risicoperceptie. Dit zijn de bron van de informatie, de frequentie van de informatie en de inhoud van
de informatie. De inhoud van de informatie bestaat uit twee aspecten. Het soort verwarde gedrag dat
omschreven wordt hier de amplitude genoemd, en de mate waarin verward gedrag voorkomt volgens
de informatiebron wordt SARF-kans genoemd. De bron van de informatie is een nominale variabele.
Op basis van de vele anders namelijk… “werkzaam in de zorg” antwoorden is een antwoordcategorie/
dummyvariabele werk (zorg) toegevoegd aan de data. De frequentie en SARF-kans zijn interval
variabelen uit likertitems. De amplitude, het soort verward gedrag in de communicatie, is een ordinale
variabele. Voor de bron geldt dat 45,2% van de respondenten informatie vooral via nieuwsmedia
ontvangt. Sociale media (24,5%), gesprekken met anderen (16,5%), werk gerelateerde informatie (8,5)
en communicatie vanuit de gemeente of GGZ (5,3%) volgen daarop. 21,3% van de respondenten geeft
aan ooit geïnformeerd te zijn over personen met verward gedrag vanuit de gemeente, GGZ of politie.
In deze gevallen ging het nagenoeg even vaak over specifieke incidenten in de buurt of over personen
met verward gedrag in het algemeen. Voor deze groep variabelen valt vooral op dat met name de
meest extreme vorm van verward gedrag (iemand in psychose die anderen kwaad kan doen) veel
voorkomt in communicatie over verward gedrag (tabel 7). Dit komt overeen met hetgeen in de meeste
interviews gezegd is over de rol van de media: “Nu worden vooral de excessen er heel zwaar uitgelicht
in de media” (persoonlijke communicatie, 27 mei 2020).
Tabel 8
Descriptieve statistiek SARF: amplitude
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4.1.5 Culturele theorie
In de enquête zijn zes vragen gesteld waarmee respondenten ingedeeld kunnen worden in het schema
van (Douglas & Wildavsky, 1982) (tabel 1). Hieruit volgt dat er in de steekproef 123 egalitaristen zijn,
19 hiërarchisten, 39 individualisten en 14 fatalisten. Door het hoge aantal egalitaristen zijn er niet veel
respondenten overgebleven voor de andere groepen. Mogelijk is het hoge aantal egalitaristen wel
typerend voor Nederland, en voor kleinere gemeentes zoals Loon op Zand en Oisterwijk in het
bijzonder. Omdat hier geen algemene cijfers van zijn is de representativiteit niet toetsbaar.
In bijlage 3 tabel Q zijn alle genoemde variabelen en met de meetniveaus daarvan overzichtelijk in te
zien.

4.2 Correlaties en groepgemiddeldes
Om een eerste beeld te verkrijgen van de verbanden tussen de verschillende variabelen worden de
correlaties tussen variabelen bekeken. Voor de continue variabelen onderling zijn Pearson correlaties
berekend. In tabel 9 onder deze paragraaf zijn deze correlatiecoëfficiënten weergegeven. Er wordt een
significantieniveau van 0,05 aangehouden. De continue variabelen in deze tabel zijn de risicoperceptie,
de kans, de associatie, leeftijd, frequentie van communicatie (SARF-frequentie) en benoemde mate
van voorkomen van verward gedrag in de communicatie (SARF kans). Alle gevonden correlaties zijn
positief. Risicoperceptie correleert significant met alle andere continue variabelen. Kans correleert met
alle andere variabelen behalve associatie. Daarnaast correleren de elementen van het SARF onderling
en met leeftijd. Het is vooral opvallend dat associatie niet correleert met de elementen van het SARF
maar dat deze wel correleren met de risicoperceptie. Mogelijk wijst dit op een directe invloed van het
SARF op de risicoperceptie in plaats van via het mentale model. Of mogelijk alleen een invloed via het
kans gedeelte van het mentale model. Verdere analyse zal dit moeten uitwijzen. De grootte van de
effecten worden afgewogen aan de hand van de benchmark richtlijnen van Cohen (1988). Alle
gevonden significante correlaties zijn op basis hiervan, op enkele uitschieters na, van middelmatige
sterkte. De uitschieters zijn de correlaties tussen SARF-frequentie en SARF kans (r=0,719), SARF kans
en kans (r=0,549) en tot slot kans en SARF frequentie (0,532). Deze correlaties zijn sterk. De correlatie
tussen SARF-frequentie en kans (r=0,495) is onderscheidend genoeg ten opzichte van de andere
correlaties en dichtbij genoeg de richtlijn van Cohen (r=0,5) om ook sterk genoemd te worden.
Hetzelfde geldt voor de correlatie tussen risicoperceptie en kans (r=0,460).
Voor de ordinale variabelen zijn de correlaties onderzocht door middel van Spearman’s ρ
correlaties. Weer wordt gekeken naar de correlaties tussen de verklarende variabelen
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(opleidingsniveau, bekendheid soort gedrag, de SARF-amplitude) en de afhankelijke variabele
(risicoperceptie) en de mediërende mentaal model variabelen (associatie en kans). De Spearman
correlaties zijn weergegeven in tabel 10. De correlaties tussen de continue variabelen onderling zijn
hieruit weggelaten omdat deze correlaties al zijn weergegeven in tabel 9 als Pearson correlaties.
Risicoperceptie correleert significant met opleidingsniveau, SARF-amplitude en het soort gedrag
waarmee iemand in aanraking is gekomen (bekendheid situatie). Deze correlaties zijn van
middelmatige grootte (Cohen, 1988) en de correlatie met opleidingsniveau is negatief. Hoe hoger het
opleidingsniveau, hoe lager de risicoperceptie. Kans en opleidingsniveau correleren negatief met
elkaar en de correlatie is van middelmatige grootte. Kans en SARF-amplitude correleren positief. Deze
correlatie is ook van middelmatige grootte, hetzij aanzienlijk zwakker dan kans en opleidingsniveau.
De associatie is significant gecorreleerd met SARF-amplitude en bekendheid situatie. Dit zijn positieve
correlaties van middelmatige grootte. Verder is er een significante correlatie tussen bekendheid
situatie en SARF-amplitude. Opvallend is dat deze correlatie relatief sterk is (ρ=0,476). Het soort gedrag
waar iemand over leest en hoort is dus vrij sterk gecorreleerd met het soort gedrag waarmee iemand
persoonlijke ervaring heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat personen die persoonlijke ervaring
hebben met een bepaalde soort van gedrag, informatie over deze vorm van gedrag opzoeken of
bewuster registreren. Deze correlatie belicht het feit dat data uit zelfrapportage altijd kritisch bekeken
moet worden omdat de menselijke herinnering aan fouten onderhevig is (Gleaves et al., 2006).
Voor de nominale variabelen is het niet mogelijk om correlaties te berekenen hiervoor wordt
daarom gekeken of de groepsgemiddeldes significant van elkaar afwijken. Hiervoor kunnen T-toetsen
gebruikt worden. Voor culturele theorie en SARF-bron zijn er meer dan twee groepen. Hier kan een Ttoets dus niet gebruikt worden. In plaats daarvan wordt variantieanalyse (ANOVA) gedaan. Voor zowel
de T-toets als de ANOVA moet worden voldaan aan de assumptie van normaal verdeelde
steekproefgemiddelden. De centrale limietstelling stelt dat voor grote steekproeven deze verdeling
altijd normaal is. Hierbij wordt vaak een richtlijn van N=30 aangehouden. Met N=202 gaat deze data
daar ruim overheen en kan de verdeling van steekproefgemiddelden als normaal beschouwd worden.
De T-toets en ANOVA zijn daarom gepast. Voor culturele theorie is dit mogelijk wel iets problematisch.
Door het grote aantal egalitaristen zijn de andere groepen aan de kleine kant. In de discussie wordt
hier verder op ingegaan.
Ook voor deze toetsen is het vanuit het conceptueel model vooral interessant om te bekijken
hoe de afhankelijke variabele (risicoperceptie) en het mediërende mentaal model (associatie & kans)
per groep wel of niet verschillen. Voor geslacht zijn er geen significante verschillen gevonden voor
risicoperceptie, kans en associatie (Bijlage 3 Tabel D). Voor bekendheid wordt alleen een significant
verschil gevonden (p=0,001) voor kans. Voor culturele theorie zijn de groepsgemiddelden door middel
van een ANOVA onderzocht. Door middel van een Levene’s toets voor gelijke varianties is vastgesteld
dat gelijke varianties aangenomen mogen worden (p>0,05). De verschillen zijn verder geanalyseerd
door middel van post-hoc toets Tukey. Hieruit volgt dat de groepen significant van elkaar verschillen
(Bijlage 3 Tabel F). De resultaten van de post-hoc toets zijn weergegeven in tabel G in bijlage 3.
Egalitaristen hebben een lagere risicoperceptie dan hiërarchisten en individualisten en een lagere
Bayesiaanse kans dan alle andere groepen. Voor associatie zijn geen significante verschillen gevonden.
Hierna is gekeken hoe de risicoperceptie, kans en associaties van groepen respondenten die
hun informatie uit verschillende amplificatiestations ontvangen verschillen. Uit de Levene’s test blijkt
dat gelijke varianties aangenomen kunnen worden. Voor kans en risicoperceptie zijn er significant
verschillende groepen te onderscheiden (Bijlage 3 Tabel H). In de post-hoc analyse Tukey worden
echter geen significante verschillen gevonden. Er kan daarom geconcludeerd worden dat er wel
significante verschillen zijn maar het niet mogelijk is om op basis van deze data te noemen welke
groepen significant verschillen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de groepen te klein zijn. In een
grotere steekproef kunnen de verschillen mogelijk wel worden genoemd.
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Tabel 9
Pearson’s r correlaties

Tabel 10
Spearman’s Rho correlaties
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4.3 Regressieanalyse
In de vorige paragraaf is een eerste beeld geschept van de relaties tussen variabelen. Nu wordt er
onderzocht hoe de variabelen samenhangen onder controle van andere variabelen. Er zijn drie
verschillende regressieanalyses uitgevoerd. Het eerste model is het hoofdmodel en heeft
risicoperceptie als afhankelijke variabele. Daarna is onderzocht of er sprake is van indirecte verbanden
die via het mentaal model lopen. Als dit het geval is zouden er significante regressie coëfficiënten
moeten zijn vanuit het mentale model naar de risicoperceptie en vanuit bekendheid, sociale
amplificatie, wereldbeeld en geslacht naar het mentaal model. Het mentaal model bestaat uit twee
variabelen: associatie en kans. Daarom hebben regressiemodel 2 en 3 respectievelijk associatie en kans
als afhankelijke variabele. Uit deze drie modellen moet dus blijken in hoeverre risicoperceptie
verklaard kan worden door variabelen die direct of indirect invloed uitoefenen.
4.3.1 Drie modellen

4.3.1 Drie modellen
Model 1: risicoperceptie
Eerst wordt een regressie uitgevoerd met risicoperceptie als afhankelijke variabel. De nominale en
ordinale variabelen worden als dummyvariabelen toegevoegd aan het model. Hieruit komt een
significant model (p=0,000) met een aangepaste R2 van 0,429. Dit model staat in bijlage 3 Tabel R-1. In
de tabel staan twee modellen. Een complete en een overzichtelijke met alleen de significante
correlaties. Uit dit het model blijkt dat geen van de demografische kenmerken een significante invloed
heeft op de risicoperceptie. Kans en associatie zijn beide significant p=0,002 & p=0,000 en hebben een
positieve invloed. Hoe hoger de kansperceptie en associatie, hoe hoger de risicoperceptie. Van het
sociale amplificatie framework zijn SARF-frequentie en SARF kans (hoeveel er gecommuniceerd wordt
en hoeveel verward gedrag voorkomt volgens die communicatie) niet significant. Voor de amplitude
geldt dat alleen respondenten die aangeven iets gelezen of gehoord te hebben over iemand die de
gaskraan opendraait een hogere risicoperceptie hebben. Voor het amplificatiestation geldt dat
personen die werken in de zorg en via hun werk aan informatie over verward gedrag komen een
significant lagere risicoperceptie hebben. Voor bekendheid geldt dat alleen de risicoperceptie van
personen die in aanraking zijn gekomen met iemand in psychose die anderen kwaad wil doen
significant hoger is. En tot slot hebben egalitaristen een significant lagere risicoperceptie dan de
referentiegroep individualisten. Voor de andere groepen zijn geen verbanden gevonden. De sterktes
van de verbanden worden afgelezen aan de gestandaardiseerde Beta coëfficiënten. Deze liggen allen
rond de (-)2,00 +/- 0,60 (tabel R-1C). De ongestandaardiseerde coëfficiënten variëren van +/- [0,21,13]. De variabele risicoperceptie heeft een gemiddelde van 3,3 met een standaarddeviatie van 0,86.
De invloed van de statistisch significante onafhankelijke variabelen is dus substantieel.
Model 2: associatie
In een tweede regressiemodel, met associatie als afhankelijke variabele, wordt onderzocht in hoeverre
er sprake kan zijn van een indirect invloed van onafhankelijke variabelen op de risicoperceptie via het
mentale model (Tabel R-2B). In het model worden dezelfde onafhankelijke variabelen meegenomen
als in het eerste regressiemodel. Het model is significant (p=0,003) en heeft een verklaringskracht
(aangepaste R2) van 0.133. De verklaringskracht is dus vrij laag. Uit dit model volgt dat bekendheid de
associatie gemiddeld significant dempt. Dit geldt echter niet voor persoonlijke ervaring met
geschreeuw, en ervaring met mensen in psychose die zichzelf of anderen kwaad kunnen doen. Deze
vormen van bekendheid verhogen de associatie juist. Ervaring met de referentiegroep van deze
dummy variabelen, dementerende bejaarden, verlaagt dus de associatie. Daarnaast blijkt dat
egalitaristen een significant lagere associatie hebben. De verbanden zijn in dezelfde orde van grootte
en variëren van [0,197- 0,302]. De niet gestandaardiseerde coëfficiënten hebben een orde van grootte
[0,1-0,2]. Kijkend naar de range (1,10-1,79) en standaarddeviatie (0,20) van de variabele associatie
betekent dit dat de verbanden niet alleen statistisch significant zijn maar ook substantieel.
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Model 3: kans
En tot slot is een derde regressie uitgevoerd met kans als afhankelijke variabele (Bijlage 3 Tabel R-3A).
Dit model is statistisch significant (p=0,000) en heeft een verklaringskracht van 0,436. De kansperceptie
van respondenten wordt significant vergroot door SARF: Frequentie (p=0,021) en door SARF: Kans
(p=0,000). Hoe meer respondenten horen of lezen over verward gedrag en hoe meer verward gedrag
voorkomt volgens de informatie die zij ontvangen, hoe hoger de kansperceptie. Mogelijk leidt veel
communicatie tot een hogere kansperceptie. Een alternatieve verklaring is echter dat individuen met
een hogere kansperceptie meer communicatie over verward gedrag opzoeken. Individuen die aan
informatie over verward gedrag komen via nieuwsmedia (p=0,006) en leden van de culturele groep
egalitaristen (p=0,003) hebben een lagere kansperceptie. De gestandaardiseerde coëfficiënten laten
zien dat SARF: kans de grootste invloed heeft [0,368] en SARF-frequentie de kleinste [0,203].
In tabel 11 zijn de significante regressiecoëfficiënten overzichtelijk weergegeven met de
bijbehorende gestandaardiseerde regressie coëfficiënten. Hieruit dat voor de dummy variabele
egalitaristen van een mediatieverband gesproken kan worden. Mogelijk waren er ook verbanden
gevonden voor de andere groepen indien deze groot genoeg waren geweest. De invloed van
bekendheid loopt vooral via de associatie maar er is ook een directe invloed van persoonlijk ervaring
met de extremere soorten verward gedrag (iemand in psychose die anderen kwaad kan doen) naar
risicoperceptie. Het soort verward gedrag waarmee iemand ervaring heeft loopt als een quasimediatie effect direct naar risicoperceptie en indirect via het associatie gedeelte van het mentaal
model. In het volgende hoofdstuk worden conclusies getrokken uit deze data. Maar eerst wordt er nog
bekeken wat de resultaten betekenen voor de opgestelde hypothesen en of de twee onderzochte
gemeenten significant van elkaar verschillen.
Tabel 11
Overzicht significante regressiecoëfficiënten
Afhankelijke variabele
Risicoperceptie

Mentaal model
Kans (0,254)
Associatie (0,260)

Demografisch
-

Associatie

-

-

Kans

-

-

SARF
Amplitude: gaskraan
(0,184)
Bron: werk (zorg) (0,180)
-

Bekendheid
Situatie: Kan anderen kwaad doen
0,191)

Cultuur
Egalitaristen
(-0,155)

Bekendheid (-0,241)
Situatie: Geschreeuw (0,302)
Situatie: Kan zichzelf kwaad doen
(0,219)
Situatie: Kan anderen kwaad doen
(0,274)

Egalitaristen
(-0,197)

Frequentie (0,203)
Kans (0,368)
Bron: Nieuwsmedia
(-0,206)

Egalitaristen
(-0,221)

4.3.2 De hypothesen nader bekeken
Op basis van tabel 11 kan worden vastgesteld wat de verzamelde data betekent voor de hypothesen
uit het theoretisch kader.
Mentaal model
Hypothese 1: Hoe extremer de associatie, hoe hoger de risicoperceptie
Deze hypothese wordt ondersteund door de data. Associatie heeft een significante én substantiële
invloed op risicoperceptie.
Hypothese 2: Hoe hoger de kansperceptie, hoe hoger de risicoperceptie.
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Hetzelfde geldt voor hypothese twee. Kans heeft een ongeveer even grote invloed als de associatie.
Een regressie is niet genoeg om causaliteit aan te tonen. Het toont de samenhang van variabelen van
maar dit betekent niet altijd dat de variabelen ook in causaal verband tot elkaar staan. In combinatie
met theorie kan regressie echter wel ondersteuning bieden voor causale hypotheses. In dit geval
sluiten de empirie en theorie bij elkaar aan.
Bekendheid
Op basis van inzichten uit het psychometrisch paradigma en de interviews is hypothese 3 opgesteld.
Volgens de meeste geïnterviewde deskundigen is bekendheid, of persoonlijke ervaring, namelijk een
belangrijke voorspeller van de risicoperceptie. “Ja ik denk echt dat ligt aan de ervaringen van de burger
zelf. De een denkt aan geluidsoverlast omdat ze dat zelf mee hebben gemaakt.” Stelde een van de
geïnterviewde deskundigen (persoonlijke communicatie, 20 mei 2020).
Hypothese 3: Hoe extremer de vorm van verward gedrag waarmee iemand persoonlijke ervaring heeft,
hoe extremer de associatie.
Dit wordt ondersteund door de data. Bekendheid heeft wel invloed op de associatie maar niet direct
op de risicoperceptie. Alleen één specifieke vorm van bekendheid heeft directe invloed op de
risicoperceptie. Het gaat hier om persoonlijke ervaring met iemand in psychose die anderen kwaad
kan doen. Mogelijk is deze vorm van persoonlijke ervaring zo ingrijpend dat niet alleen de associatie
erdoor wordt beïnvloed maar dat ook de zorgen om verwarde personen in het algemeen worden
vergroot. Ook hebben respondenten die persoonlijke ervaring hebben met demente ouderen een
lagere associatie dan respondenten die ervaring hebben met hevigere vormen van verward gedrag.
Demografische kenmerken
Hypothese 4A: Vrouwen hebben een hogere risicoperceptie dan mannen.
Hypothese 4B: Geslacht heeft een invloed op het mentale model dat men vormt over personen met
verward gedrag.
Hypothese 5: Een hoger opleidingsniveau zorgt voor een lagere risicoperceptie
Hypothese 6: leeftijd heeft invloed op risicoperceptie.
Geen van deze hypothesen wordt ondersteund door de data. Dit werd al verwacht door verschillende
deskundigen die zijn geïnterviewd. Het is opvallend dat de data in dit onderzoek geen invloed van
demografische kenmerken laat zien. Zeker voor de invloed van geslacht is er een grote hoeveelheid
empirische ondersteuning in de risicoperceptieliteratuur. Dit laat weer zien dat deductie in de
risicoperceptiewetenschap niet onvoorwaardelijk is. Een mogelijke verklaring voor de afwijking van dit
onderzoek van de literatuur is het soort risico waar het over gaat. De meeste onderzoeken in de
risicoperceptieliteratuur gaan namelijk over risico’s uit het fysieke domein.
Een van de deskundigen noemde dat niet zozeer het opleidingsniveau, maar vooral het type
opleiding invloed zou hebben op de risicoperceptie (persoonlijke communicatie, 28 mei 2020). De
deskundige sprak de verwachting uit dat individuen met een medische opleiding een andere
risicoperceptie zouden hebben (persoonlijke communicatie, 28 mei 2020). Dit wordt wel ondersteund
door de data. Respondenten die bij amplificatiestation “anders namelijk...” iets in de trant van
werkzaam in de zorg of medische opleiding hebben genoemd zijn samengebundeld in een dummy
variabele. In tabel 11 is te zien dat deze groep een significant lagere risicoperceptie heeft dan personen
die op andere manieren aan hun informatie komen.

Culturele theorie
Hypothese 7: het wereldbeeld van respondenten ingedeeld volgens de grip/group theorie heeft
invloed op de risicoperceptie via het mentale model.
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Deze hypothese wordt gedeeltelijk ondersteund door de data. Alleen voor de groep egalitaristen zijn
significante invloeden gevonden op risicoperceptie, associatie en kans (tabel 11). Deze invloeden zijn
consistent negatief en hebben een substantiële effectsterkte. Een mogelijke verklaring hiervoor is de
grootte van de groepen in de dataset. Veruit de grootste groep zijn de egalitaristen. Mogelijk zijn de
andere groepen te klein geweest. Bij een kleine steekproef is de kans groter dat het
steekproefgemiddelde verder afwijkt van het populatiegemiddelde dan bij een grotere steekproef.
Ook zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat werkelijk alleen egalitaristen een andere risicoperceptie,
associatie en Bayesiaanse kans hebben.
Sociale amplificatie
Hypothese 8: een grotere blootstelling aan informatie over personen met verward gedrag leidt tot een
hogere risicoperceptie via het mentale model.
Hypothese 9A: Hoe extremere het verwarde gedrag dat door een amplificatiestation wordt uitgelicht
hoe extremere de associatie van de ontvangers.
Hypothese 9B: Hoe meer verward gedrag voorkomt volgens een amplificatiestation, hoe hoger de
kansperceptie van ontvangers van deze informatie.
Hypothese 10: Het soort amplificatiestation waar iemand informatie vandaan haalt heeft invloed op
het mentaal model.
Hypothese 8 wordt ondersteund door de data. De variabele SARF-frequentie heeft een statistisch
significante én substantiële invloed op de variabele kans. Hypothese 9A wordt niet ondersteund door
de data. De enige invloed van SARF-amplitude is de invloed van informatie over iemand die de gaskraan
opendraait op de risicoperceptie. Er is een plausibele alternatieve verklaring voor dit verband. Mensen
met een hogere risicoperceptie die de enquête invullen zouden, door hun hogere risicoperceptie,
wanneer ze gevraagd worden wat ze zich voor communicatie kunnen herinneren, geneigd kunnen zijn
de extremere varianten van verward gedrag te kiezen. Meestal volgt het antwoord uit de herinnering
maar soms volgt de herinnering uit het antwoord (Gleaves et al., 2006). Ook is het mogelijk dat mensen
met een hogere risicoperceptie meer geneigd zijn om communicatie waarin hun ideeën bevestigd
worden op te zoeken en te onthouden. Hypothese 9B wordt wel ondersteund door de data. SARF-kans
heeft vergeleken met de andere voorspellers een grote invloed op de kansperceptie (Tabel 11).
Hypothese 10 wordt gedeeltelijk ondersteund door de data. Personen die hun informatie uit
hun zorg gerelateerde werk of studie halen hebben een lagere risicoperceptie. Ook hier kan het
verband twee kanten op werken. Mogelijk gaan mensen met een lagere risicoperceptie van personen
met verward gedrag vaker in de zorg werken. Een tweede bron met significante invloed is de
nieuwsmedia. Veel deskundigen stelden de verwachting dat media de risicoperceptie vergroot doordat
excessen te veel belicht worden (persoonlijke communicatie, 20 mei 2020; 5 juni 2020). Het blijkt
echter dat mensen die de media als voornaamste amplificatiestation noemen een lagere kansperceptie
hebben. Een lagere kansperceptie werkt door in een lagere risicoperceptie. Deze lagere kansperceptie
is ten opzichte van groepen die hun informatie uit andere amplificatiestations verkrijgen. Mogelijk is
informatie uit andere bronnen zoals sociale media en gesprekken met anderen nog gekleurder dan
informatie uit nieuwsmedia. Zeker echo chambers op sociale media staan er bekend om dat ze door
ideeën te bevestigen amplificerend kunnen werken.

4.5 Verschillen tussen de gemeentes
Indien er regressies uitgevoerd worden voor de gemeentes apart komen er ook geen grote verschillen
uit de analyses. Enkele variabelen zijn voor de ene gemeente wel en voor de gemeente niet significant.
Een voorbeeld hiervan is de culture groep fatalisme. In Oisterwijk heeft deze groep een significant
lagere risicoperceptie. Deze verschillen zijn echter nietszeggend. Wanneer de gemeentes uit elkaar
getrokken worden zijn de subgroepen voor veel variabelen niet meer groot genoeg om hier uitspraken
over te kunnen doen. Zo zijn er maar twee fatalisten in de dataset uit de gemeente Oisterwijk. Om
voor een variabele als culturele theorie subgroepen te verkrijgen die groot genoeg zijn om hier
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uitspraken over te doen is blijkbaar een veel grotere steekproef nodig. Zo zouden er idealiter minimaal
15x zoveel fatalisten uit Oisterwijk in de steekproef moeten zitten. Een analyse waar wel uitspraken
over gedaan kunnen worden voor de twee gemeenten is de T-toets. Er zijn drie T-toetsen uitgevoerd
om de verschillen tussen de gemeenten te onderzoeken voor de drie belangrijkste variabelen:
risicoperceptie, kans en associatie. De T-toets toont aan (Bijlage 3 tabel S) dat er geen significante
verschillen zijn tussen de gemeentes voor deze belangrijkste variabelen. Om deze redenen worden de
hiervoor besproken algemene regressiemodellen gebruikt om conclusies te trekken voor beide
gemeenten.
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5. Conclusie
Deze thesis is begonnen met het Thomas theorema (Thomas, 1928) en het voelt gepast om daar ook
mee af te sluiten. “If men define situations as real, they are real in their consequences.” Het is voor
beleidsmakers en wetenschappers belangrijk om rationeel om te gaan met risico’s (Helsloot et al.,
2010). Maar het Thomas theorema herinnert eraan dat percepties er ook toe doen. Percepties kunnen
namelijk leiden tot objectieve risico’s, zoals de twee schreeuwers op de dam uit de inleiding hebben
laten zien (of laten horen). Het objectieve risico was bij beide schreeuwers hetzelfde: iemand staat te
schreeuwen. De risicoperceptie verschilde. In het ene geval raakten mensen in paniek en ontstond er
een stormloop van mensen waarin verschillenden gewond raakten (VandaagVoorheen, 2013). In het
andere geval bleven mensen kalm en gebeurde er niets. Deze voorbeelden illustreren hoe de
subjectieve risicoperceptie kan leiden tot objectief risico. Voor het risico verward gedrag is de weg
waarlangs risicoperceptie leidt tot objectieve risico’s minder direct dan bij de damschreeuwers. Dit
maakt het echter niet minder belangrijk. Hoge risicoperceptie leidt tot stigmatisering, stigmatisering
leidt tot sociale isolatie en sociale isolatie leidt tot meer verward gedrag (Kroon et al., 2019, Swaab,
2010). Via deze weg loopt de risicoperceptie van personen met verward gedrag naar een vergroot
objectieve risico. Hoe hoger de risicoperceptie, hoe hoger het objectieve risico. Daarom kunnen ook
de meest rationele beleidsmakers en wetenschappers er niet omheen, dat risicoperceptie ertoe doet.
In deze thesis is onderzocht welke factoren burgers’ risicoperceptie van personen met verward kunnen
verklaren.
Om deze centrale vraag te beantwoorden is een mixed-methods onderzoek met
expertinterviews en een publieksenquête uitgevoerd. Er zijn zes deskundigen geïnterviewd en er is een
vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeenten Loon op Zand en Oisterwijk. Er is een
literatuurstudie uitgevoerd om een conceptueel model te kunnen bouwen. Hieruit bleek dat er drie
groepen variabelen zijn die invloed kunnen hebben op de risicoperceptie. Ten eerste zijn de
eigenschappen van de persoon onderzocht. Hier ging het om demografische kenmerken maar ook om
persoonlijke ervaring met personen met verward gedrag. Daarnaast zijn de eigenschappen van het
risico van belang. In het theoretisch kader is uitgelegd waarom niet de objectieve eigenschappen kans
x effect belangrijk zijn, maar het mentale model van burgers van belang is: Bayesiaanse kans x
associatie. Het begrip Bayesiaanse kans is in het theoretisch kader geïntroduceerd. De Bayesiaanse
kans is de kwantificering van de persoonlijke overtuiging (De Finetti, 1974), het is het subjectieve beeld
dat iemand heeft van de kans dat de schadelijke effecten van het risico voorkomen, in deze thesis de
kansperceptie genoemd. De laatste groep variabelen zijn de eigenschappen van de context. Hier gaat
het om de sociaal-culturele context: de culturele theorie van Douglas & Wildavsky (1982), en om de
manier waarop er gecommuniceerd wordt over het risico: het Social Amplification of Risk Framework
(Kasperson et al., 1988). Door middel van expertinterviews zijn deze algemene theorieën vertaald naar
een operationaliseerbaar geheel gericht op het specifieke risico personen met verward gedrag. Hierbij
is de mental-models approach van Morgan et al. (2002) gehanteerd.
Op basis van dit onderzoek kan de hoofdvraag beantwoord worden. Eerder in deze thesis werd
genoemd dat effectieve risicocommunicatie meestal meer is, dan alleen het communiceren van de
objectieve eigenschappen van het risico (Fischhoff, 1995). Het risico verward gedrag lijkt hierop een
uitzondering te vormen. Uit zowel de interviews, als de kwantitatieve analyses, blijkt namelijk dat de
twee dimensies van de eigenschappen van het risico voor een groot deel de risicoperceptie verklaren.
Dit zijn de associatie en de kansperceptie. De meeste andere variabelen die een invloed uitoefenen
doen dat via deze associatie en kansperceptie, die samen het mentale model genoemd worden. Het is
dus het beeld, dat iemand heeft van de eigenschappen van het risico, dat de risicoperceptie grotendeel
verklaart. Het mentale model is daarom de belangrijkste voorspeller van de risicoperceptie.
In deze thesis, voor dit risico, blijken demografische kenmerken geen enkele rol te spelen
(tabel 11). Het is opvallend dat deze thesis daarin afwijkt van veel andere onderzoeken. Demografische
kenmerken, en in het bijzonder geslacht, worden namelijk vaak genoemd als belangrijke voorspellers
voor het verklaren van risicoperceptie (Cummings et al., 2013; Henwood et al., 2008; Slovic, 1999). De
sociaal-culturele context heeft wel invloed op de risicoperceptie in dit onderzoek, zowel direct door
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de risicoperceptie te beïnvloeden, als indirect door de associatie en kansperceptie te beïnvloeden. Ook
bekendheid speelt een rol in dit onderzoek. Personen die persoonlijke ervaring hebben met personen
met verward gedrag hebben over het algemeen een lagere risicoperceptie. Personen die ervaring
hebben met de meest ingrijpende vormen van verward gedrag, doordat ze bijvoorbeeld in aanraking
zijn gekomen met personen in psychose, vormen hierop een uitzondering. Deze personen hebben
namelijk een hogere risicoperceptie. Een correlatie die opvalt in de data is die tussen bekendheid
situatie en SARF-amplitude. Vanuit de theorieën uit het theoretisch kader kan dit verband niet
verklaard worden. Mogelijk zoeken mensen die persoonlijke ervaring hebben met extremere vormen
van verward gedrag communicatie zoals nieuwsberichten op over deze vormen.
Verder blijkt dat verschillende onderdelen van het SARF een rol kunnen spelen bij de
risicoperceptie. Hoe meer iemand hoort en leest over verward gedrag, hoe hoger de kansperceptie.
Daarnaast heeft de mate waarin verward gedrag volgens de communicatie voorkomt ook een
versterkend effect via de Bayesiaanse kans. Dit alles leidt tot het volgende model van significante
invloeden (rode pijlen geven negatieve invloed aan, groene pijlen positieve):
Figuur 2
Model na analyse

Voor burgers’ risicoperceptie van personen met verward gedrag in de gemeenten Loon op
Zand en Oisterwijk kan de volgende conclusie getrokken worden. Het mentale model, het subjectieve
beeld dat een respondent heeft van de eigenschappen van het risico, lijkt de belangrijkste verklarende
factor voor risicoperceptie. Ook laat dit onderzoek zien dat ieder risico uniek is en dat inzichten uit de
risicoperceptieliteratuur niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere risico’s. Dit betekent
dat in elke tijd, op elke plaats, voor elke groep, én voor elk risico andere mechanismes gelden. Het is
daarom belangrijk voor beleidsmakers en wetenschappers om kritisch te zijn wanneer inzichten voor
een bepaald risico, in een bepaalde context, overgedragen worden op andere risico’s en/of andere
context. Écht rationeel beleid kan alleen maar gebaseerd zijn op onderzoek voor de specifieke situatie
waarin het beleid toegepast gaat worden.
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6. Discussie
De wetenschappelijke literatuur is erg bruikbaar geweest om te belichten welke aspecten van de
oneindig complexe sociale werkelijkheid, het waard zijn om nader te bekijken voor dit onderzoek. De
resultaten wijken echter op veel vlakken af van de literatuur. Dit onderzoek laat zien dat de
overdraagbaarheid van inzichten uit de risicoperceptiewetenschap naar andere risico’s beperkt is.
In de inleiding is aangehaald dat wetenschappers verwachten dat factoren die risicoperceptie
verklaren enigszins constant zijn voor verschillende risico’s (Slovic et al., 1982, p. 88-89). Waardoor
wijkt deze studie in zoveel opzichten af van de literatuur over risicoperceptie? Een mogelijke verklaring
zit in de aard van het risico. Veel studies over risicoperceptie zijn uitgevoerd voor risico’s uit het fysieke
veiligheidsdomein (Botterill & Mazur, 2004; Fischhoff et al., 1978; Slovic, 2002; Starr, 1969). Ook is er
veel onderzoek gedaan naar milieurisico’s. De culturele theorie van Douglas & Wildavsky (1982) is hier
een voorbeeld van. Personen met verward gedrag zijn een risico uit het sociaal domein. Mogelijk zijn
er daardoor andere mechanismes waardoor risicoperceptie tot stand komt. Een factor die bijvoorbeeld
een rol kan spelen is empathie voor het risico-object. Bij fysieke risico’s speelt dit geen rol. Bij sociale
risico’s kan men uit empathie voor de persoon met verward gedrag een andere risicoperceptie hebben.
Misschien maken mensen zich minder zorgen om het risico en hebben ze meer zorgen voor de
persoon. In tabel S is te zien dat 47,5% van de respondenten personen met verward gedrag vooral als
een gevaar voor de persoon met verward gedrag zelf ziet en niet voor anderen. Dit kan een interessant
aanknopingspunt zijn voor vervolgonderzoek. In hoeverre zijn theorieën uit het fysieke en
milieuveiligheidsdomein overdraagbaar naar het sociale domein?
In een (kritische) terugblik op dit onderzoek vallen enkele zaken op. Dit is een ambitieus
onderzoek geweest waarin vele theoretische concepten zijn meegenomen. Dit zorgt voor een
compleet beeld en helpt de hoofdvraag beantwoorden. Een nadeel hiervan is dat sommige subgroepen
in de data vrij klein geworden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de culturele groepen buiten egalitaristen.
Met een grotere steekproef waren deze groepen waarschijnlijk groter geweest. Mogelijk waren er dan
andere verbanden en proporties gevonden. Voor de belangrijkste numerieke variabelen uit dit
onderzoek is dit echter geen probleem geweest, voor sommige dummy variabelen wel. Ook had een
grotere steekproef de mogelijk geboden om respondenten uit overgerepresenteerde groepen
willekeurig te verwijderen. Hierdoor hadden de onderrepresentaties van lager opgeleiden en van
mannen verminderd kunnen worden.
De grootte van de steekproef is niet de enige kanttekening bij dataverzameling. Een algemeen
probleem bij publieksonderzoeken is dat mogelijk juist mensen die een sterke mening hebben over
het onderwerp reageren. Iemand die in de zorg werkt klikt misschien sneller op een bericht in het
lokale nieuws over dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor iemand die zich erg druk maakt over het risico.
In tabel 7 is te zien dat ongeveer evenveel respondenten persoonlijke ervaring hebben met iemand in
psychose die anderen kwaad kan doen als met dementerende bejaarden. Dit kan erop wijzen dat
mensen met heftigere ervaringen meer geneigd zijn de enquête in te vullen, dat personen gedrag vaak
heftiger interpreteren dan het eigenlijk is, of dat de rijksoverheid (z.d.) het onjuist heeft, wanneer
gesteld wordt dat verward gedrag meestal ongevaarlijk is. Het initiële plan van deze thesis was om
straatinterviews af te nemen. Door mensen zelf te benaderen kan er een meer aselecte steekproef
verkregen worden. Helaas heeft de quarantaine door het coronavirus gedwongen tot concessies. In
een herhaling of een vergelijkbaar onderzoek kunnen deze limitaties door middel van straatinterviews
allen opgelost worden.
Naast de suggestie voor vervolgonderzoek die hiervoor is genoemd is er nog iets waar
toekomstige onderzoekers zich over zouden kunnen buigen. In de interviews is naar voren gekomen
dat vele verschillende organisaties zijn die zich bezighouden met personen met verward gedrag. De
coördinatie tussen al die organisaties gaat vaak goed maar er zou meer gedaan kunnen worden om
gevaarlijke situaties te voorkomen (persoonlijke communicatie, 20 mei 2020). In hoeverre draagt de
complexiteit van het beleidsveld bij aan de preventie van gevaarlijke situaties met betrekking tot
verward gedrag? Het zou goed kunnen zijn om kritisch te kijken naar de manier waarop het beleidsveld
gestructureerd is. Verder werd in de resultaten genoemd dat mensen die in de zorg werken of een
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zorg gerelateerde opleiding doen, een lagere risicoperceptie hebben. Wat is hier het causale verband?
Gaan mensen met een lagere risicoperceptie vaker in de zorg werken of hebben ze een lagere
risicoperceptie door hun zorg of opleiding? Om causaliteit hier aan te tonen kan het interessant zijn
om een scheiding te maken tussen jonge startend zorgstudenten of medewerkers en oudere ervaren
studenten of medewerkers. Verschillen die dan worden gevonden kunnen aan de opleiding of
werkervaring worden toegeschreven omdat de controle en experimentgroepen dan enigszins ceteris
paribus zijn.
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7. Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek kunnen aanbevelingen geformuleerd worden voor de gemeenten Loon op
Zand en Oisterwijk. Het is aannemelijk dat deze aanbevelingen ook gelden voor andere gemeenten
van soortgelijke omvang. De drie aanbevelingen kunnen niet los van elkaar gezien worden. De eerste
aanbeveling geeft antwoord op de vraag: welk effect kan communicatie vanuit de gemeente hebben?
Aanbeveling 2 beantwoord: wat moet er gezegd worden in communicatie over het risico? En
aanbeveling 3 gaat over de vraag: op wie moet communicatie gefocust worden?
In tabel 11 zijn de resultaten van de kwantitatieve analyses overzichtelijk weergegeven. Hierin
is te zien welke variabelen op welke manier de risicoperceptie beïnvloeden. Voor de gemeentes zijn
enkele van deze variabelen belangrijker dan anderen. De resultaten laten zien dat goede
risicocommunicatie ontwikkelen een grote uitdaging is. Het mentale model is een belangrijke
voorspeller van risicoperceptie. Indien risicocommunicatie de associatie en de kansperceptie kan
verminderen zal de risicoperceptie waarschijnlijk volgen. Een probleem hierbij is de invloed van de
variabele SARF-frequentie. Deze variabele laat zien dat hoe meer iemand hoort over personen met
verward gedrag hoe hoger hun kansperceptie is. Dit betekent dat te veel communicatie vanuit de
gemeente over het risico, de risicoperceptie kan vergroten. Als burgers vaak horen over een risico
zouden ze daardoor kunnen denken dat het vaker voorkomt (zie tabel 11). De eerste aanbeveling is
daarom: wees terughoudend in de communicatie over personen met verward gedrag. Er moet een
kosten-baten inschatting gemaakt worden. Door de communicatie zal de kansperceptie, en daarmee
de risicoperceptie, kunnen toenemen. Het is belangrijk dat de gemeente zich bewust is van dit
neveneffect van communicatie over personen met verward gedrag. Daarom is het verstandig om
alleen te communiceren over personen met verward gedrag als er indicatoren zijn van een hoge
risicoperceptie, zoals veel berichten in de media over extreme gevallen, of na specifieke incidenten
(zie aanbeveling 3). Als er gecommuniceerd wordt over personen met verward gedrag is het daarnaast
van belang om burgers mee te geven hoe vaak risicovolle gevallen van verward gedrag voorkomen. De
risicokans die in communicatie wordt genoemd heeft namelijk invloed op de kansperceptie van
burgers. Hoe meer verward gedrag voorkomt volgens de communicatie, hoe hoger de kansperceptie,
en daardoor ook de risicoperceptie.
Verward gedrag gaat meestal om een oudere die verward over straat loopt (Rijksoverheid,
z.d.). Dit is echter niet het beeld dat de respondenten in dit onderzoek ervan hebben. De enquêtes
laten zien dat de burgers een vrij hoge risicoperceptie hebben en vooral de hevigere vormen van
gedrag associëren met de persoon met verward gedrag (tabel 5). Omdat de hoge risicoperceptie kan
leiden tot stigmatisering en sociale isolatie (Kroon et al., 2019; Schakelteam, 2018; Swaab; 2010) is het
van belang om deze te dempen. Hierbij moet aanbeveling 1 in het oog gehouden worden. Te veel
communicatie kan een averechts effect hebben. Hoe kan risicoperceptie dan worden gedempt? Het
beeld dat iemand heeft van de eigenschappen van een risico, wordt het mentaal model genoemd. Dit
mentaal model bestaat uit twee aspecten: associatie en kansperceptie. Hoe hoger de associatie en
kansperceptie, hoe hoger de risicoperceptie (tabel 11). Effectieve risicocommunicatie moet daarom
ingaan op het mentale model van burgers. Er moet iets gezegd worden over hoe vaak verward gedrag
voorkomt en wat het inhoudt. Een mogelijke tool die ingezet kan worden om de associatie en
gepercipieerde kans te dempen is de Mental Health First Aid Training, MHFA (MHFA, z.d.). In de
interviews is deze cursus meermaals genoemd als een succesvolle methode om verward gedrag te
destigmatiseren (Persoonlijke communicatie 2 juni 2020; 8 juni 2020). De tweede aanbeveling is
daarom: demp burgers’ risicoperceptie van verward gedrag. De risicoperceptie die burgers hebben is
te hoog ten opzichte van het objectieve risico. Hierdoor kunnen problemen ontstaan zoals stigma’s
rondom onbegrepen gedrag. Door de associaties en kanspercepties van burgers te verminderen kan
de risicoperceptie worden gedempt. Het is als openbaar bestuur altijd belangrijk om transparant te
zijn. Verward gedrag kan niet geheel weggezet worden als een denkbeeldig risico. Er zijn daadwerkelijk
gevaarlijke gevallen maar deze gevallen zijn zeldzaam. Meestal gaat verward gedrag over demente
bejaarden (Rijksoverheid, z.d.) of over geluidsoverlast (Persoonlijke communicatie 20 mei 2020). Als
burgers zich hier bewust van worden kan de risicoperceptie dalen. Met aanbeveling 1 in het
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achterhoofd moet de hoeveelheid communicatie beperkt worden. Aanbeveling 3 legt uit in welke
gevallen het verstandig is om te communiceren ondanks het feit dat te veel communicatie een
averechts effect kan hebben.
De derde aanbeveling van dit onderzoek gaat over de doelgroep waarop risicocommunicatie
gefocust dient te zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat demografische kenmerken geen rol spelen voor de
risicoperceptie bij dit specifieke risico. Hierbij is het belangrijk op te merken dat lager opgeleiden
ondergepresenteerd zijn. Deze moeilijk te bereiken groep, zijn mogelijk wel de groep die vaker last
hebben van personen met verward gedrag in hun wijk (Persoonlijke communicatie 27 mei 2020; 28
mei 2020). Het kan daarom de moeite waard zijn om meer inzichten te proberen te verkrijgen in deze
demografische groep. Dit terzijde, blijkt uit de data dat niet zozeer de demografische kenmerken, maar
vooral de persoonlijke ervaring met verward gedrag invloed heeft op de risicoperceptie. Hetzij direct,
hetzij via het mentaal model (door de associatie en/of kansperceptie te beïnvloeden). Met persoonlijke
ervaring wordt hier bedoeld dat iemand in aanraking is gekomen met personen met verward gedrag.
Niet dat de persoon zelf verward gedrag heeft vertoond. In tabel 11 is te zien dat persoonlijke ervaring
gemiddeld een negatieve invloed heeft op risicoperceptie. Dit kan verklaard worden omdat een groot
deel van de persoonlijke ervaring gaat om dementerende bejaarden (tabel 7). Ook is in tabel 7 te zien
dat respondenten die persoonlijke ervaring hebben met verward gedrag, buiten de referentiegroep
die ervaring heeft met dementerende ouderen, een hogere risicoperceptie hebben (weer direct of
indirect via het mentale model). Dit leidt tot de derde en tevens laatste aanbeveling van deze thesis:
bij heftigere vormen van verward gedrag is het belangrijk om de omgeving goed te begeleiden en te
informeren. De omgeving kan in deze heftigere gevallen een hogere kansperceptie en heftigere
associaties krijgen en mede daardoor een hogere risicoperceptie. Het is daarom verstandig om
risicocommunicatie en tools ter demping van de associatie en kansperceptie zoals MHFA-trainingen te
focussen op mensen die in aanraking komen met de extremere gevallen.
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Bijlage 1 Interviewprotocol
Introductie
Hallo, mijn naam is Saman Koliaea en ik ben een masterstudent Bestuurskunde aan de Radboud
Universiteit. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar het beeld dat burgers hebben van
personen met verward gedrag. Op basis hiervan ga ik de gemeente adviseren hoe ze het beste kunnen
omgaan met eventuele zorgen die mensen hebben. Voor mijn onderzoek ga ik gesprekken voeren met
experts binnen de gemeenten Oisterwijk en Loon op Zand die mij iets kunnen vertellen over personen
met verward gedrag en het beeld dat burgers hiervan hebben. Alle interviews zijn anoniem en de
informatie eruit zal worden gebruikt voor een beleidsadvies en mijn scriptie. Uw naam zal dus nergens
genoemd of opgeslagen worden. Ik verwacht dat het gesprek twintig minuten zal duren ongeveer.
Vindt u het goed als ik ons gesprek opneem? Dat maakt het makkelijker voor mij om de informatie te
analyseren. De opname verwijder ik daarna.

Algemene vragen
Vraag 1
Wat voor werkzaamheden voert u uit met betrekking tot personen met verward gedrag?
Vraag 2
Hoe wordt er vanuit Indigo de gemeente (Indigo, GGZ of politie) omgegaan met personen met
verward gedrag?
Vraag 3
Hoe werkt de coördinatie met andere organisaties zoals de GGZ, gemeente, politie
Cijfers van de politie laten zien dat het aantal meldingen van overlast door personen met verward
gedrag in een paar jaar tijd is verdubbeld. (E33) meldingen
Vraag 4
Hou zou dat kunnen komen denkt u?
Vraag 5
Hoe groot is het gevaar dat die toename voor de samenleving oplevert volgens u?

Mentaal model
Vraag 6
Over wat voor soort gedrag hebben we het eigenlijk als we het over verward gedrag hebben?
(voorbeelden)
Vraag 7
Wat voor soort gedrag denkt u dat burgers aan denken als ze het over verward gedrag hebben?
Vraag 8
Hoeveel denkt u dat de hiervoor besproken vormen van verward gedrag voorkomen?
Vraag 9
In hoeverre denkt u dat het beeld dat burgers hebben van verward gedrag en de mate waarin verward
gedrag voorkomt correct is?
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Risicoperceptie
Vraag 10
Hoeveel zorgen maken burgers zich volgens u om verward gedrag?
Doorvragen -> in hoeverre is dat terecht?
Vraag 11
In hoeverre is er een verband tussen het beeld dat mensen hebben van verward gedrag en hoeveel
het voorkomt en de mate waarin ze zich er zorgen over maken?
Vraag 12
Kun je verschillende groepen burgers onderscheiden die zich in verschillende mate zorgen zouden
kunnen maken? Groepen uitgesplitst naar leeftijd of opleidingsniveau bijvoorbeeld. En mannen of
vrouwen?
Vraag 13
Voor wie zijn personen met verward gedrag een risico?

Bekendheid
Vraag 14
In hoeverre hebben burgers persoonlijke ervaring met personen met verward gedrag in hun
omgeving?
Doorvragen -> over wat voor soort verward gedrag gaat dat dan vooral?
Vraag 15
In hoeverre beïnvloedt persoonlijke ervaring het beeld dat burgers hebben van personen met
verward gedrag?

De volgende vragen gaan over de informatie die burgers ontvangen over verward gedrag

Sociale amplificatie
Vraag 16
Op welke wijze communiceert de gemeente (of de GGZ, of de politie) richting burgers over personen
met verward gedrag?
Vraag 17
Hoe zit het met communicatie vanuit de gemeente/ GGZ/ Politie en privacy?
Vraag 18
Wordt er in deze communicatie iets gezegd over wat verward gedrag inhoudt?
Vraag 19
En iets over hoe vaak het voorkomt?
Vraag 20
In hoeverre bereikt deze communicatie de burgers?
Vraag 21
Wat voor beeld wordt er in de media meestal geschetst van personen met verward gedrag?
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Vraag 22
Wat voor vormen van verward gedrag zijn in de media dominant en wat wordt er gezegd over
hoeveel het voorkomt?
Vraag 23
In hoeverre worden burgers hierdoor beïnvloed?
Vraag 24
Hoe komen burgers nog meer aan informatie over personen met verward gedrag?
Op- of aanmerkingen?
Dat waren al mijn vragen. Harstikke bedankt dat u de tijd heeft genomen voor het interview. Ik ga de
informatie verwerken en daarna verwijder ik de opname. En zoals gezegd blijft u volledig anoniem.
Als u het interessant vindt kan ik u een kopie van mijn scriptie mailen wanneer hij af is.
Respondenten
Beleidsmedewerkers: 1 Loon op Zand, 1 Oisterwijk
Wijkagent: 1 Oisterwijk
GGZ Crisisdienst: 1
GGZ Ambulante zorg : 1
POH GGZ : 1
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Bijlage 2 Enquête
Demografisch
Vraag 1
In welke gemeente woont u?
• Loon op Zand
• Oisterwijk

Vraag 2
Wat is uw geslacht?
• Man
• Vrouw
• Zeg ik liever niet
Vraag 3
Wat is uw leeftijd: [ ]
Vraag 4
Wat is uw hoogst voltooide of huidige opleidingsniveau?
• Basisonderwijs
• Vmbo
• Havo
• Vwo
• mbo niveau 1
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3
• mbo niveau 4
• HBO
• WO
• Anders…

Risicoperceptie en mentaal model
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:
(Zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer eens
Vraag 5
Ik maak me zorgen om de risico’s van verwarde personen
Verwarde personen verminderen de veiligheid in mijn gemeente
Verwarde personen verminderen de veiligheid in mijn wijk
Verwarde personen zijn meestal geen risico

Vraag 6
Voor wie zijn verwarde personen vooral een risico?
• Zichzelf
• Iedereen
• Kinderen
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•

Anders…

Vraag 7 Wat voor soort gedrag denkt u aan als u de term verward gedrag hoort? Zet de volgende
vormen van gedrag in volgorde van 1. meest typerend voor verwarde personen tot 6. minst
typerend voor verwarde personen
• Een dementerende bejaarde
• Iemand schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
• Iemand die zijn eigen huis overhoop haalt en spullen het huis uitgooit
• Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
• Iemand die thuis de gaskraan opendraait
• Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen

Vraag 8 Hoeveel denkt u dat iedere vorm van verward gedrag voorkomt?
• Een dementerende bejaarde
• Iemand schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
• Iemand die zijn eigen huis overhoop haalt en spullen het huis uitgooit
• Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
• Iemand die thuis de gaskraan opendraait
• Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen
Vraag 9 Hoe groot schat u de kans in om in aanraking te komen met verwarde personen?
(Zeer onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk, neutraal, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk)

Sociale amplificatie
Vraag 10 Waar haalt u gewoonlijk uw informatie vandaan?
• Nieuwsmedia
• Communicatie vanuit de gemeente of GGZ
• Sociale media
• Praten met andere personen
• Anders…
Vraag 11
Hoe vaak hoort of leest u iets over verwarde personen?
Hoe vaak komt verward gedrag voor volgens het laatste (wat u zich kunt herinneren) wat u heeft
gelezen of gehoord over verward gedrag?
(zeer zelden, zelden, soms, vaak, zeer vaak, weet ik niet)

Vraag 12 Wat voor soort gedrag werd er beschreven in het laatste (wat u zich kunt herinneren) wat
u heeft gelezen of gehoord over verwarde personen?
• Een dementerende bejaarde
• Iemand schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
• Iemand die zijn eigen huis overhoop haalt en spullen het huis uitgooit
• Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
• Iemand die thuis de gaskraan opendraait
• Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen
• Anders namelijk…
69

Bekendheid
Vraag 12 Kent u personen die u verward zou noemen?
Ja - nee
Als ja dan vraag 13, 14 anders door naar 15
Vraag 13 Wat is uw relatie tot deze persoon?
• Buur
• Familie
• Vriend
• Collega
• Voorbijganger op straat
• Anders namelijk…
Vraag 14 Wat voor gedrag vertoont deze persoon?
• Een dementerende bejaarde
• Iemand schreeuwt op straat of regelmatig ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaakt
• Iemand die zijn eigen huis overhoop haalt en spullen het huis uitgooit
• Iemand in psychose die zichzelf kwaad kan doen
• Iemand die thuis de gaskraan opendraait
• Iemand in psychose die anderen kwaad kan doen
• Anders namelijk…

Culturele theorie
•
•
•
•
•
•

In mijn familie nemen we besluiten samen (-)
Ik heb veel autonomie op mijn werk (-)
Burgers hebben weinig invloed op besluiten van de overheid (+)
Ik vind dat er een sterk wij-gevoel bestaat in mijn familie (+)
Ik voel me niet erg betrokken bij mijn gemeente (-)
De overheid en andere machtshebbers proberen vooral het collectieve belang te dienen (+)
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