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Betreft: Stop agressie en geweld tegen hulpverleners

Geachte heer Remkes en heer Koolmees,
Agressie en geweld tegen hulpverleners is een structureel maatschappelijk probleem. Onze
hulpverleners verdienen onze waardering, agressie en geweld horen daar niet bij. Als Taskforce
Onze hulpverleners veilig pleiten wij ervoor om in het regeerakkoord aandacht te besteden aan de
veiligheid van onze hulpverleners in het publieke domein. Gezien de aard van het probleem en de
toenemende schaal waarop incidenten plaatsvinden, is een duurzame financiering daarbij
wenselijk.
In de Troonrede sprak de Koning zijn dank uit voor al die hulpverleners die tijdens deze
coronacrisis in ons aller belang doorwerkten en bedankte hij de boa’s en de politie die altijd pal
voor onze veiligheid staan. Hij sprak over het fundament onder onze vrije en democratische
samenleving en gaf daarbij aan dat degenen die zich voor onze rechtsstaat inzetten moeten
worden beschermd.
Ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s komt de weerbaarheid en betere bescherming van
agenten, zorgverleners en andere mensen met een publieke taak aan bod. Hierin wordt zowel de
nadruk op repressieve maatregelen gelegd, als op de sociale norm, het verhogen van
weerbaarheid en de preventieve kant.
Ook in het Document op Hoofdlijnen in het eindverslag van informateur Hamer wordt terecht
aandacht gevraagd voor geweld tegen hulpverleners: veiligheid betekent zonder angst voor je
leven en bedreigingen je vak kunnen uitoefenen, of je nu advocaat, journalist, zorgmedewerker of
professional in de veiligheidsketen bent. In de taskforce zetten wij in op een integrale aanpak.
Wij vragen u daarom de taskforce - en andere inspanningen om agressie en geweld tegen mensen
met een publieke taak tegen te gaan - een plaats te geven in het regeerakkoord en de middelen
vrij te maken om dit probleem duurzaam aan te pakken.
Agressie en geweld tegen hulpverleners: een groot probleem
Dagelijks komen incidenten van agressie en geweld tegen hulpverleners voorbij in het nieuws.
Denk hierbij aan de rellen rondom de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp.1 De agent die
tijdens een trouwstoet in Rotterdam werd neergeslagen.2 De brandweerman die belaagd werd
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tijdens het blussen en werd bekogeld met vuurwerk bij de jaarwisseling.3 Of de buitengewoon
opsporingsambtenaar in IJmuiden die met gezichtsletsel naar het ziekenhuis werd afgevoerd nadat
hij was mishandeld door een paar strandgangers.4 Ook de protesten en rellen tegen de COVIDmaatregelen van de afgelopen twee jaar laten zien dat er echt iets moet gebeuren aan de houding
die te veel burgers hebben jegens mensen met een publieke taak en het geweld en de agressie
waar hulpverleners mee te maken krijgen.5 Men lijkt steeds vaker een kort lontje te hebben en de
zwaarte van het geweld neemt toe.
In 2020 is het aantal meldingen van politiemensen dat met agressie en geweld te maken kreeg
met 18 procent gestegen tot 12,5 duizend t.o.v. 10,5 duizend in 2019.6 Tijdens de coronacrisis zijn
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) massaal ingezet op de handhaving van de
noodmaatregelen. In een enquête over de situatie voor corona7 zegt 95 procent slachtoffer te zijn
van verbaal geweld, 68 procent van intimidatie en 58 procent van fysieke agressie. Het geweld en
de agressie tegen deze hulpverlenende beroepsgroepen staat niet op zichzelf. Intimidatie,
bedreiging, agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak neemt in onze samenleving
toe.8 Om dit terug te dringen is inzet door meerdere partijen - waaronder werkgevers,
rijksoverheid, de strafrechtketen, de wetenschap, maar ook het onderwijs en de hulpverlening hard nodig.
Taskforce Onze hulpverleners veilig
Na een aantal ernstige incidenten heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Taskforce Onze
hulpverleners veilig ingesteld, gericht op: politie, brandweer en boa’s domein I. De taskforce
bestaat uit vertegenwoordigers van deze drie beroepsgroepen, OM, wetenschap en JenV onder
onafhankelijk voorzitterschap.
De taskforce zet zich in om de norm in onze samenleving te versterken: onze hulpverleners
verdienen waardering, zij werken voor ons allemaal. Het is daarom belangrijk om breed te
communiceren naar de bevolking, in het bijzonder de jeugd - de samenleving van de toekomst -,
over hun belangrijke werk ende verhalen en ervaringen van onze hulpverleners te vertellen.
Daarnaast richten wij ons op de rol van de werkgever, het inrichten van goede nazorg, en
vervolging als er toch agressie en geweld zijn gebruikt. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.
Wij hopen dat een deel van de activiteiten van de taskforce ook een positief effect heeft voor
andere beroepsgroepen met een publieke taak en hopen met de inspanningen die ook voor andere
beroepsgroepen worden gedaan een structurele en duurzame verbetering mogelijk is.
Investeer met een nieuw regeerakkoord in een structurele en duurzame oplossing
Maatschappelijke veranderingen vergen tijd en duurzaam resultaat vergt een duurzame
investering. Langjarige inzet is nodig om onze doelen te bereiken en een duurzame verandering
teweeg te brengen. Voor het versterken van de norm is ook die langjarige visie nodig, zowel
gericht op specifieke potentiële dadergroepen en hun naasten, als op de toekomstige generaties in
onze samenleving. Hoe eerder we het zaadje kunnen planten, hoe beter.
Gezien de structurele aard van het probleem en omdat agressie en geweld tegen onze
hulpverleners helaas onderdeel is van een bredere en negatieve trend, is het begrijpelijk dat veel
politieke partijen dit probleem onderkennen en de veiligheid van onze hulpverleners hebben
geagendeerd in hun verkiezingsprogramma’s. Bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord
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gaan wij er dan ook vanuit dat de veiligheid van onze hulpverleners – en van andere mensen met
een publieke taak - urgent genoeg is om in het regeerakkoord een duurzame financiering van ons
actieprogramma op te nemen. Zodat mensen met hart voor de publieke zaak hun werk veilig
kunnen uitvoeren.
Hoogachtend,

Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda en voorzitter van de Taskforce Onze hulpverleners veilig
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Openbaar Ministerie
De heer O. Adang, hoogleraar veiligheid en collectief gedrag en lector aan de Politieacademie;
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