uitspraak van de week

Geweld tegen hulpverleners idioot
De viering van Oud en Nieuw was niet voor iedereen een feestje. Agenten, brandweerlieden
en andere hulpverleners kregen het op verschillende plekken in het land zwaar te verduren,
omdat onruststokers hen bestookten met vuurwerk of stenen. Met het incident in Den Haag
als nieuw dieptepunt. Korpschef Erik Akerboom spreekt zich uit en bestempelt het geweld
tegen hulpverleners als ‘idioot’. Het geweld tegen agenten en andere hulpverleners noemt
hij terecht onaanvaardbaar. „Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin om ervoor te
zorgen dat diezelfde mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze
redden levens, maar lopen zelf gevaar. Dat is de idiotie ten top. “ aldus Akerboom. Hij heeft
geen panklare oplossing. Hij wijst op opvoeding, gezin, normen en waarden en de durf om
elkaar aan te spreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Akerboom roept alle
Nederlanders op om dit gesprek ook met elkaar te voeren.
BSA herkent zich in de woorden van Akerboom. Geweld tegen hulpverleners is al jaren een
hardnekkig maatschappelijk probleem. Niet voor niets werd door de overheid in 2007 het
Programma Veilige Publieke Taak (hierna: ‘VPT’) geïnitieerd.
Het uitgangspunt van het ingezette VPT beleid was dat werknemers met een publieke taak –
gezien hun maatschappelijk belangrijke taak – zonder beletsel en zonder vorm van drang en
dwang hun werk moeten kunnen uitvoeren. Een grote verantwoordelijkheid voor het
realiseren hiervan werd door de overheid neergelegd bij de werkgever. Er werden
maatregelen benoemd die geweld tegen moesten gaan. Een van deze maatregelen betrof
het verhalen van de schade op de dader.
BSA heeft zijn opdrachtgevers – o.a. de politie, het Rijk en gemeenten - bij het verhalen van
deze schades de afgelopen jaren vaak geholpen. Een incident dat tot de verbeelding spreekt
is bijvoorbeeld de Hoek van Holland rellen tijdens een uit de hand gelopen strandfeest, maar
ook bij verschillende zaken die het nieuws niet of minder opvallend hebben gehaald.
Na 2007 is er veel gebeurd. Onder andere werden zwaardere straffen ingevoerd en de
slachtofferrechten uitgebreid. Daarnaast hebben veel werkgevers de VPT-handschoen
opgepakt en maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van hun werknemer
na een geweldincident en het verhalen van de schade op de dader. Door zo te handelen
laten de werkgevers zien dat ze geweld tegen hun werknemers niet accepteren en achter de
werknemers staan.
Ondanks dit alles moeten we concluderen dat het onvoldoende helpt. De cijfers van deze
jaarwisseling laten weer een stijging van het aantal incidenten zien. Ook onze praktijk geeft
dat beeld. De inzet van BSA is - waar het gaat om het verhalen van de schade op de daders onverminderd hoog.
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Akerboom heeft dus wel een punt door het probleem breder te trekken. De inzet van alleen
werkgevers blijkt onvoldoende. Terecht wijst hij dan ook op het maatschappelijk debat en
appelleert hij aan zaken als opvoeding, normen en waarden. Laten we hopen dat het helpt.
Het wordt tenslotte de hoogste tijd dat we geweld tegen hulpverleners allemaal idioot gaan
vinden. Wij dragen in elk geval graag ons steentje bij.
De beste wensen voor het nieuwe jaar!
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