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OPZET
• Achtergronden en opzet onderzoek

• Introductie van cases

• Enkele resultaten o.b.v. cases en interviews

• Communicatiestrategie Project X, Haren

• Inhoud en boodschap Vierdaagsefeesten Nijmegen

• Toonzetting en sfeerbeheer Zwarte Cross, Lichtevoorde

• Infrastructurele aspecten Vierdaagsefeesten Nijmegen

• Lerend vermogen  Dicky Woodstock

• Speciale aandacht voor mobiele telefonie en sociale media

• Afronding
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Het Zwarte Cross festival is opgenomen vanwege de uiterst goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagse van Nijmegen is met ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toegevoegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het kopen van kaarten, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering  in Amsterdam is een groot evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities (bijv. 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van dit onderzoek relevante typologieaspecten.Cases:PukkelpopDicky WoodstockLove ParadeNieuwjaarsvieringHalloween in Madison, WinsconsinVredeseenheidHaren



VRAAGSTELLING

Doel: 

• Concrete aanbevelingen voor lokale en regionale 
overheden en instanties, zoals gemeenten, 
veiligheidsregio’s en hulpverleningsdiensten

• Handvatten om effectieve inzet van 
publiekscommunicatie bij grote evenementen te 
realiseren en om effectief beleid hieromtrent te 
formuleren

Hoe kan formele en informele massacommunicatie bijdragen om ongelukken bij 
evenementen te voorkomen en – als het toch misgaat- de situatie te beheersen?

Presenter
Presentation Notes
Geplande evenementenVriendelijk karakterGeen rellen
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BEGRIPPEN
Communicatie

• alle directe en indirecte, formele en informele signalen, aanwijzingen, en boodschappen 
waaraan deelnemers aan massaevenementen worden blootgesteld

• waarvan de bedoeling is het voorkomen of beheersen van ongewenste situaties en 
gedrag, variërend van te grote publieksdichtheid of stremmingen, tot vandalisme en 
geweldpleging;

• waarvan de zender eenieder is die actief deelneemt aan of verantwoordelijk is voor crowd 
control en crowd management.

 Communicatiestrategie, inhoud en boodschap, medium- en kanaalkeuze, en toonzetting 
en communicatiestijl

 Communicatie, (massa en omgevings)psychologie
 Infrastructurele aspecten
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In het kader van dit onderzoek naar de rol van communicatie bij crowd management en crowd control vatten we communicatie op als:alle directe en indirecte, formele en informele signalen, aanwijzingen, en boodschappen waaraan deelnemers aan grote evenementen worden blootgesteld.waarvan de bedoeling is het voorkomen of beheersen van ongewenste situaties en gedrag, variërend van te grote publieksdichtheid of stremmingen, tot vandalisme en geweldpleging.waarvan de zender een ieder is die actief deelneemt aan of verantwoordelijk is voor crowd control en crowd management, en de beoogde ontvanger behoort tot het publiek. Bij het beschrijven van de relevante literatuur focuseren we op een viertal aandachtspunten in de communicatie, te weten communicatiestrategie, inhoud en boodschap, medium en communicatiekanalen, en toon en stijl.Voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie  zijn verschillende uitgangspunten van belang (zie Aarts & Van Woerkum, 2010). Het gaat er onder meer om dat er inzicht is in de wijze waarop mensen in verschillende contexten met elkaar communiceren, dat er een idee bestaat over de mechanismen die daarbij een rol spelen en dat er een notie is dat voor een effectieve toepassing van communicatie inzicht bestaat in de mogelijkheden en beperkingen ervan.Bij inhoud en boodschap stellen we ons de vraag welke inhoudelijke elementen een boodschap zou moeten hebben om als effectief te kunnen worden geschetst (bijvoorbeeld moet een boodschap een zekere mate van “fear appeal“ bevatten om ontvangers te motiveren tot het overnemen van bepaalde handelingsperspectieven, of welke inhoudelijke elementen zijn van belang voor een adequaat handelingsperspectief).In de discussie over medium en communicatiekanalen schenken we aandacht aan de veelheid van informatiedragers die ingezet zouden kunnen worden ten behoeve van crowd management en crowd control. Hierbij schenken we wat meer aandacht aan sociale media en andere technische oplossingen om informatie bij doelgroepen te bezorgen en om informatie in te winnen.Als laatste aandachtspunt richten we ons op toonzetting en communicatiestijl. Dit betreft allerlei aspecten van bejegening van doelgroepen door middel van elementen in de communicatie (bijvoorbeeld een formele of informele toon).Bij het bepalen van een communicatieve strategie om problemen binnen een menigte te voorkomen of beheersen, is het van groot belang te weten waarom groepen of individuen zich op een bepaalde wijze gedragen. Hiertoe kan beschikbare theorievorming behulpzaam zijn, alsook “goede werkwijzen” van mensen uit de praktijk. Er zal daarom eerst een kort overzicht worden gegeven van vigerende wetenschappelijke visies op en theorieën ten aanzien van gedrag van menigten in brede zin, in een aantal relevante contexten. Aspecten van communicatie die van belang kunnen zijn, zijn onder meer de inhoud (feitelijkheid, tone-of-voice), timing, kanaalkeuze (matrixborden, sociale media), en vorm (impliciet dan wel expliciet, verbaal versus non-verbaal).



WERKWIJZE
Literatuurverkenning: 

• Wetenschappelijke literatuur

• “Grijze literatuur”

• Casebeschrijvingen: bijv. Pukkelpop (2011); Dicky Woodstock (2012); Love Parade Duisburg (2010); 
Nieuwjaarsvieringen; Halloween; “Project X”, Haren; Vredeseenheid.

Interviews met 16 experts

• Verschillende achtergronden: gemeente, organisatoren, en politie

• Gekoppeld aan verschillende evenementen: 

1. 3FM Serious Request Enschede (“multimediale exposure”, gratis)

2. Koninginnedagviering (groot evenement, wisselende ervaringen, gratis)

3. Vierdaagsefeesten Nijmegen (2 miljoen bezoekers in 2011, gratis/betaald)

4. Zwarte Cross (reputatie, betaald)

5. Appelpop (middellange/lange duur, gratis, kleine gemeente)
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Het Zwarte Cross festival is opgenomen vanwege de uiterst goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagse van Nijmegen is met ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toegevoegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het kopen van kaarten, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering  in Amsterdam is een groot evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities (bijv. 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van dit onderzoek relevante typologieaspecten.Cases:PukkelpopDicky WoodstockLove ParadeNieuwjaarsvieringHalloween in Madison, WinsconsinVredeseenheidHaren



CASES
• Project X, Haren

• Vredeseenheid

• Vierdaagsefeesten Nijmegen

• Zwarte Cross, Lichtevoorde

• Dicky Woodstock
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PROJECT X HAREN, 2012
• Uitnodiging feestje op Facebook

• Wordt snel verspreid

• Devies: “Er is geen feest. De politie heeft maatregelen genomen”.

• Geen hekken, low profile politieaanpak, met als uitstraling “Er gebeurt hier niets” 

• Alternatief feest?
• Hoeveel bezoekers?

• Precedentwerking?
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De gebeurtenissen in HarenDe aanloop naar Project X in Haren start op 6 september, als een meisje, Merthe, een aankondiging op Facebook plaatst van het feestje ter gelegenheid van haar aanstaande 16e verjaardag. Deze uitnodiging blijkt zich in de dagen daarna snel te verspreiden, tot schrik van Merthe en haar vader; beiden besluiten de aankondiging van Facebook te verwijderen, maar de geest laat zich niet terug in de fles dwingen: het bericht blijft via andere pagina’s op Facebook staan.Op 18 september vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de politie; op deze bijeenkomst wordt onder meer besloten een noodverordening op te stellen om onwillige bezoekers te kunnen verwijderen; deze noodverordening moet echter buiten de publiciteit worden gehouden. Verder wordt besloten de straat [Stationsstraat in Haren, waar Merthe woont] niet met hekken af te zetten, omdat hekken juist mensen aantrekken. Een van de dilemma’s waarvoor men zich geplaatst ziet is de vraag of het tot onrust zal leiden als begonnen wordt te gaan communiceren over de verwachtte gebeurtenissen. Naar de pers toe is het officiële devies “Er is geen feest. De politie heeft maatregelen genomen”. Gekozen wordt ook voor een low profile politieaanpak, met als uitstraling “Er gebeurt hier niets” ; publiek zal indien nodig weggestuurd worden van de woning; wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft zal de straat worden afgezet, of de wijk worden afgesloten. Bij een omslagpunt zal de ME worden ingeschakeld. Op 20 september wordt tijdens het driehoeksoverleg gediscussieerd over het aanbod van een particulier om een alternatief feest te organiseren. Hierover vindt een lange discussie plaats: enerzijds vinden sommigen dat de gemeente er goed aan zou doen dit feest niet te weigeren, anderzijds is de politie terughoudend omdat niet in te schatten valt hoeveel mensen hierop af zullen komen en of de veiligheid nog wel te garanderen valt. Ook is men bevreesd voor een precedentwerking: in de toekomst zou het organiseren van een alternatief feest ertoe kunnen leiden dat in gelijksoortige omstandigheden gemeenten min of meer gedwongen zouden kunnen worden een feest aan te bieden. Daarbij is men het niet eens over de vraag of en hoe hierover gecommuniceerd moet worden; enerzijds wordt het belang van open, transparant en actief communiceren onderkend, en anderzijds is de politie niet overtuigd van de meerwaarde daarvan, en is ze bevreesd voor het scheppen van verwachtingen. Besloten wordt uiteindelijk om geen vergunning te verlenen voor het alternatieve feest. Desondanks verschijnen al snel berichten in de media dat de gemeente wel degelijk overweegt een alternatief feest te organiseren. Deze berichten zijn het resultaat van uitspraken van een woordvoerder van de gemeente, die aangaf dat zij niet uitsloot dat een feest georganiseerd zou worden, maar dat er op het moment dat zij die uitspraak deed nog geen concrete beslissing was genomen  In weerwil van wat eerder besloten is, sluit de politie op 21 september omstreeks 14:00 uur de Stationsweg af en worden ook daarbuiten hekken geplaatst om het verkeer te reguleren. Spotters geven kentekens door van auto’s die Haren binnenkomen; vanaf 17:00 uur is de spoorwegpolitie actief op het station van Haren, Zwolle, Groningen en Assen om de toestroom naar Haren te monitoren. Tegen die tijd zijn 27 politiemensen in uniform aanwezig op de Stationsweg in Haren.Omstreeks 18:00 uur geven spotters aan steeds meer jongeren met alcohol langskomen; ondertussen is een noodverordening van kracht geworden; het betreft een “ genuanceerd alcoholverbod”: bezit van alcoholhoudende dranken is weliswaar toegestaan maar consumptie daarvan op straat niet. De aanwezige spotters hebben hier echter geen weet van. De meeste bezoekers verzamelen zich op de kruising Jachtlaan en Stationsweg, alwaar ook een toeloop is van nationale en ook internationale media, die onder meer live uitzendingen verzorgen. Even voor achten ontstaan daar de eerste problemen; door de toenemende drukte is de politie niet langer in staat de mensen van de kruising af te houden. Bij een deel van de menigte lijkt de belangstelling voor het verjaardagsfeestje van Merthe te verdwijnen; er wordt wat vuurwerk afgestoken en mensen beginnen met lege blikjes en flesjes te gooien. In eerste instantie is dat ongericht, maar al gauw wordt de politie hiervan het mikpunt. Er zijn wat spreekkoren en verschillende aanwezigen hebben laserpennen en schijnen daarmee naar de politie. Aanvankelijk is de politie prima in staat zich tussen de mensen te begeven om gooiers aan te spreken en laserpennen in te nemen; de politie vindt dan ook dat er ondanks de jolige en rumoerige sfeer geen te grote druk op hen ligt. Evenwel hebben ze wel achter de hekken plaatsgenomen en vormen ze daar een linie. Het SGBO vreest echter dat de situatie zich ontwikkelt in de richting van het worst-case scenario en besluit bijna een peloton ME te mobiliseren, waarvan de eerste groep van acht om 20:49 arriveert. Na het innemen van de posities worden ze direct massaal bekogeld – de situatie is definitief omgeslagen. Kort na negenen vegen vier ME-groepen de kruising schoon. Het resultaat is dat het geweld zich verplaatst en de ME, mede dankzij de lay-out van Haren – brede straten, grote tuinen, veel zijstraten -, niet goed controle over de situatie krijgt. Twee auto’s worden in brand gestoken, een winkelruit van de Albert Heijn sneuvelt en de inhoud van de winkel, vooral pakjes sigaretten, wordt geroofd. Later wordt nogmaals brand gesticht en sneuvelen meer winkelruiten. Een aantal malen vragen ME-commandanten om traangas in te mogen zetten; “traangasschutters” zijn zich dan al aan het voorbereiden en ME-ers zetten hun gasmaskers op. Uiteindelijk wordt door de SGBO echter geen toestemming verleend. Een van de commandanten geeft later aan dat hij het idee had dat het opzetten van de gasmaskers op zichzelf al een effect had; hij kreeg de indruk dat het publiek rustiger wordt, wellicht door het afschrikwekkende effect. De gewelddadigheden in Haren duren tot even na half een. Regen en een aantal ME-charges verdrijven de laatste geweldplegers. In totaal worden die avond 34 verdachten in Haren aangehouden en in de cel in Groningen gezet; later zullen er, mede dankzij het (dreigen met) publiceren van beeldmateriaal, meer volgen. Van de naar schatting 3000 tot 5000 bezoekers in Haren zullen in totaal 108 personen worden aangehouden; ze zijn overwegend jonge mannen (gemiddeld 19,6 jaar oud) afkomstig uit de noordelijke provincies. De meesten blijken op 21 september onder invloed van alcohol te zijn geweest. In weerwil van wat aanvankelijk gedacht werd, blijken hooligans (zoals leden van de Groningse F-Side) nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij deze ongeregeldheden. Adang concludeert dat de aanwezige camera’s een grote aantrekkingskracht op de aanwezige jongeren uitoefent; waar camera’s aanstaan wordt er gezongen en gesprongen, en vormen zich groepjes. Analyse van videobeelden laat volgens Adang zien hoe geleidelijk door middel van samenzang en synchroon op en neer springen groepsvorming optreedt, aanvankelijk op plaatsen waar camera’s aanstaan, maar later ook los van de aanwezigheid daarvan. Hierdoor vindt een soort van “oplading” plaats (Adang, 2013, p. 53). Gedrag wordt hoe langer hoe meer baldadig en hier wordt door de overige aanwezigen positief op gereageerd; mensen klimmen in lantarenpalen en steken vuurwerk af, wat met gejuich wordt begroet. Feitelijk ontstaat daardoor een nieuwe gedragsnorm waarbij dergelijk gedrag geaccepteerd is. Tegelijkertijd stelt de politie zich afzijdig op; ze laten zich niet provoceren en staan in linie enkele meters achter het hek. Al is er dan nog geen enkele druk op hen, dit wordt door Adang benoemd als het begin van een “ wij versus zij” situatie. Dat wordt versterkt door het arriveren van ME; op dit moment begint ook de escalatie van de gebeurtenissen. Deze ontwikkelingen zijn consistent met het initiatie-escalatiemodel van collectief gedrag (Adang, 2013).De rol van externe communicatieDilemma’s die worden benoemd in de rapportage van de Commissie Cohen zijn voor een belangrijk deel communicatief van aard. Zo duiken er in de loop van de avond van 21 september geruchten op dat er een dode is gevallen bij de ongeregeldheden. Dat gerucht blijk weliswaar nergens op gebaseerd te zijn, maar een niet onbelangrijke vraag is hoe hiermee om te gaan wanneer het op Twitter de ronde doet. Besloten wordt hierover pas te communiceren zodra absoluut duidelijk is wat het waarheidsgehalte is. En moest men nu wel of geen alternatief feest organiseren? In algemene zin was van belang of en, zo ja, hoe er over Project X gecommuniceerd zou moeten worden. Moet er überhaupt gecommuniceerd worden of trekt dat juist ongewenste aandacht? En wat is het effect van de boodschap “Er is geen feest”, of dat er gevolgen zijn wanneer men besloot toch naar Haren af te reizen? De kans is aanwezig dat dergelijke boodschappen alleen maar olie op het vuur zijn. Adang (2013) benadrukt dat op dit soort vragen moeilijk juiste antwoorden zijn te geven, maar concludeert dat de autoriteiten niet uit deze dilemma’s gekomen zijn, en niet consequent keuzes hebben gemaakt, met maatregelen om nadelen van deze keuzes te ondervangen. Gemeente en politie slagen er door onderlinge meningsverschillen niet in een gezamenlijke communicatiestrategie te bepalen en uit te voeren.
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PROJECT X HAREN, 2012
Tegenstrijdigheden in verbale en non-verbale communicatie-uitingen (Adang, 2013, p. 
55):

• “Er is geen feest, maar we denken wel na over een alternatief feest.”;

• “Er is ook geen alternatief feest, maar we hebben wel een locatie beschikbaar 
waar we lichtmasten neerzetten (het Gorecht-terrein).” Later op de avond wordt 
op initiatief van een particulier een spontane poging gedaan hier alsnog een 
feestlocatie van te maken;

• “U bent niet welkom, U wordt weggestuurd als u naar Haren komt.” Dat gebeurt 
niet;

• ...
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Adang (2013) concludeert, mede op basis van de resultaten van deelonderzoek “De weg naar Haren” dat de externe communicatie niet eenduidig was en vaak ambivalent. In “De Weg naar Haren” wordt op basis van de verbale en non-verbale inhoud van communicatie-uitingen de volgende tegenstrijdige boodschappen geïdentificeerd (Adang, 2013, p. 55): “Er is geen feest, maar we denken wel na over een alternatief feest.”;“Er is ook geen alternatief feest, maar we hebben wel een locatie beschikbaar waar we lichtmasten neerzetten (het Gorecht-terrein).” Later op de avond wordt op initiatief van een particulier een spontane poging gedaan hier alsnog een feestlocatie van te maken;“U bent niet welkom, U wordt weggestuurd als u naar Haren komt.” Dat gebeurt niet;“U wordt geleid c.q. begeleid naar een opvanglocatie.” Hiertoe is de organisatie helemaal niet ingericht. Bezoekers van het Gorecht-terrein maken rechtsomkeert als duidelijk is dat daar niets te doen is;“De Stationsweg is afgesloten op 21 september.” Feitelijk onjuist, deze is tot 14.00 open; “Er is wel of geen noodverordening.” “Je mag volgens de noodverordening geen alcohol drinken (behalve op het Gorecht-terrein).” In de praktijk wordt dit echter niet gehandhaafd (onder meer omdat de ME-spotters niet van de verordening op de hoogte zijn gebracht.  De (communicatieve) rol van de autoriteiten.De commissie Cohen concludeert dat de neiging om evenementen bij voorbaat te benaderen als een ramp of een crisis contraproductief is, een gevoel van schijnveiligheid creëert en nodeloos complicerend is. De driehoek heeft van meet af aan geen greep gehad op de gebeurtenissen, mede omdat men amper zicht had op de rol van de sociale media en zich ook niet uitvoerig oriënteerde op bestaande kennis op dat punt. Veelzeggend is dat vooral gezocht werd op Twitter, terwijl de mobilisatie grotendeels via Facebook tot stand kwam. Waar monitoren al lastig was, kwam men aan interveniëren op internet vrijwel helemaal niet toe.In termen van de communicatieve aspecten van risico management zijn grote fouten gemaakt: er was geen duidelijk plan van aanpak, scenario’s waren niet uitgewerkt en beperkt en er was geen plan van actie. Door het ontbreken van een plan was ook de communicatie niet goed. Te gemakkelijk is gewerkt vanuit het idee van “open communicatie”. Politie en gemeente verschilden van mening over de te volgen communicatiestrategie en slaagden er niet in die gezamenlijk te ontwikkelen en uit te voeren. Deze communicatie werd daardoor als onhelder en weifelend ervaren. Ook de interne communicatie liet te wensen over; briefings schoten tekort, waardoor medewerkers niet wisten wat er van hen verwacht werd en soms dubbelfuncties hadden. Voorts verliep de communicatie tussen de leidinggevenden op straat en de besluitvormers in het SGBO slecht, waardoor signalen dat de sfeer op straat grimmiger werd niet tijdig zijn onderkend. De rol van de sociale mediaVoor veel jongeren vormen de sociale media inmiddels een vast bestanddeel van hun leven. Een deel ervan speelt zich daar af. Het is een plaats om vrienden te krijgen en te ontmoeten en het is een plaats om aandacht te krijgen, die veel meer en groter kan zijn dan op het schoolplein. Bezien vanuit het perspectief van de jongeren, in deze fase nog maar een klein aantal fanatiekelingen, lag met de aankondiging van het feestje in Haren een prachtkans om een virtuele droom niet alleen te ontwikkelen, maar ook in realiteit om te zetten: dat was een uitdaging en daar is een enorme hoeveelheid energie in gestoken. De commissie Cohen komt tot de conclusie dat zo’n 250 mensen, meest mannen, meest tussen de 20-25 jaar, zich enorm hebben ingespannen op Facebook. Verreweg de meesten van die 250 wonen in de provincie Groningen. Voordat de massamedia zich op Haren wierpen, hadden zich al zo’n 6000 personen aangemeld. Daarna liep dat aantal op tot 34.000. Verreweg de meeste jongeren die een uitnodiging voor Project X Haren hebben gekregen, hebben die onmiddellijk afgeslagen of genegeerd. Er gingen in totaal zo’n 200.000 uitnodigingen de deur uit, waarvan er 30.000 werden geaccepteerd, terwijl er uiteindelijk zo tussen de drie- en vijfduizend jongeren uiteindelijk naar Haren zijn gegaan. Tweederde van de Noord-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 heeft niet of nauwelijks overwogen om naar Haren te gaan; meer dan de helft zelfs helemaal niet. Twintig procent heeft dat wel overwogen. Vuistregels om te schatten hoeveel mensen er daadwerkelijk naar een evenement komen, zoals “10% van het aantal aanmeldingen”, die door sommigen wel worden gehanteerd, zijn problematisch omdat er teveel verschillende factoren een rol spelen en omdat lang niet alle deelnemers zich via Facebook aanmelden. Daarnaast spelen omstandigheden zoals het weer en de afstand die iemand moet afleggen, een rol. Hoe dichter men bij Haren woonde, hoe groter de aantrekkingskracht. Belangrijkste redenen om wel te gaan waren: nieuwsgierigheid, het was spannend, eindelijk gebeurt er iets in de buurt, veel vrienden en bekenden gaan ook. En sociale media zijn een belangrijk voertuig om dat soort gevoelens te articuleren en snel en breed te verspreiden. Uit een onder verantwoordelijkheid van de commissie Cohen uitgevoerde websurvey (n= 885 jongeren) bleek dat de belangrijkste stimulans om naar Haren te gaan de sociale media en vrienden waren. Belangrijkste redenen om niet te gaan waren het oordeel van ouders en politie en in mindere mate de TV. Een analyse van Twitterberichten biedt geen aanwijzingen dat dit medium een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de rellen. Traditionele media, daarentegen, lijken een belangrijkere rol te hebben gespeeld.Conclusies naar aanleiding van het rapport van de commissie CohenIn termen van communicatie kunnen naar aanleiding van het rapport van de commissie Cohen conclusies worden getrokken over de rol van de volgende communicatieve processen die bij deze individuele en maatschappelijke processen een rol speelden: Gemeente en politie hebben de risico’s en de omvang van het feest in de voorbereiding onderschat. Zij hadden onvoldoende oog voor het belang van sociale media. Er werden te laat professionals op dit terrein ingeschakeld om de sociale media te monitoren. Door de overheid is niet duidelijk en consistent gecommuniceerd. Herhaling van de boodschap “Er is geen feestje” heeft dan ook niet het gewenste effect opgeleverd, omdat een dubbele boodschap werd gecommuniceerd: “…maar mensen met een feeststemming zijn hier welkom”. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Hoewel werd gewerkt vanuit het idee van “open communicatie” werd de gemeente door bewoners verweten dat ze geen open houding ten toon spreidden en de communicatie arrogant overkwam. Informatie was niet altijd tijdig voorhanden. Ondernemers hadden bijvoorbeeld geen contact met de gemeente of politie over het alcoholverbod en de noodverordening en er was geen informatie te vinden op de gemeentesite. Ook na de rellen is de communicatie niet altijd in goede aarde gevallen. Bewoners vinden dat de overheid onvoldoende haar fouten heeft erkend. Instructies naar het politiepersoneel waren onduidelijk. Burgers hebben dit waargenomen. Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren in deze leeftijdscategorie tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s van een gebeurtenis. Een dergelijke rationele benadering lijkt adolescenten weinig te zeggen. Het is zinvoller om op heldere en eenduidige wijze aan te geven dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en grenzen er zijn. Ouders kunnen hier een rol in spelen. Bij onderwerpen waarbij het gaat om alledaagse keuzes (zoals het kiezen van kleding of het bezoeken van een concert) weegt de mening van leeftijdsgenoten alsnog het zwaarst. Mede daardoor zijn platforms als Twitter, Hyves of Facebook zo populair. Het geeft immers de mogelijkheid direct erbij te zijn als er iets interessants gebeurt. Jongeren zijn sterk visueel ingesteld. Kijken en bekeken worden is belangrijk. Symboliek en expressie spelen een belangrijke rol. De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in paragraaf 2.6.6 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 12. Tabel 12Conclusies en implicaties op basis van de casus Project “X” HarenCommuniceer duidelijk en consistent.Dubbele boodschappen werken averechts, mensen willen weten waar ze aan toe zijn.Geef uiting van een open houding.Zorg dat alle stakeholders tijdig voor hun relevante informatie krijgen.Erken gemaakte fouten.Geef duidelijke instructies aan beveiligers of politiepersoneel. Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s van een gebeurtenis.Geef op heldere en eenduidige wijze aan dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en grenzen er zijn.� http://www.nu.nl/algemeen/2914520/gemeente-haren-overweegt-alternatief-feest.html.Staf Grootschalig Bijzonder Optreden, opererend onder gezag van de driehoek, en actief geworden nadat besloten is de communicatie op te schalen.
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PROJECT X HAREN, 2012
• ...

• “U wordt geleid c.q. begeleid naar een opvanglocatie.” Hiertoe is de organisatie 
helemaal niet ingericht. Bezoekers van het Gorecht-terrein maken rechtsomkeert als 
duidelijk is dat daar niets te doen is;

• “De Stationsweg is afgesloten op 21 september.” Feitelijk onjuist, deze is tot 14.00 
open; 

• “Je mag volgens de noodverordening geen alcohol drinken (behalve op het Gorecht-
terrein).” In de praktijk wordt dit echter niet gehandhaafd (ME-spotters zijn ook niet op 
de hoogte). 

Presenter
Presentation Notes
Adang (2013) concludeert, mede op basis van de resultaten van deelonderzoek “De weg naar Haren” dat de externe communicatie niet eenduidig was en vaak ambivalent. In “De Weg naar Haren” wordt op basis van de verbale en non-verbale inhoud van communicatie-uitingen de volgende tegenstrijdige boodschappen geïdentificeerd (Adang, 2013, p. 55): “Er is geen feest, maar we denken wel na over een alternatief feest.”;“Er is ook geen alternatief feest, maar we hebben wel een locatie beschikbaar waar we lichtmasten neerzetten (het Gorecht-terrein).” Later op de avond wordt op initiatief van een particulier een spontane poging gedaan hier alsnog een feestlocatie van te maken;“U bent niet welkom, U wordt weggestuurd als u naar Haren komt.” Dat gebeurt niet;“U wordt geleid c.q. begeleid naar een opvanglocatie.” Hiertoe is de organisatie helemaal niet ingericht. Bezoekers van het Gorecht-terrein maken rechtsomkeert als duidelijk is dat daar niets te doen is;“De Stationsweg is afgesloten op 21 september.” Feitelijk onjuist, deze is tot 14.00 open; “Er is wel of geen noodverordening.” “Je mag volgens de noodverordening geen alcohol drinken (behalve op het Gorecht-terrein).” In de praktijk wordt dit echter niet gehandhaafd (onder meer omdat de ME-spotters niet van de verordening op de hoogte zijn gebracht.  De (communicatieve) rol van de autoriteiten.De commissie Cohen concludeert dat de neiging om evenementen bij voorbaat te benaderen als een ramp of een crisis contraproductief is, een gevoel van schijnveiligheid creëert en nodeloos complicerend is. De driehoek heeft van meet af aan geen greep gehad op de gebeurtenissen, mede omdat men amper zicht had op de rol van de sociale media en zich ook niet uitvoerig oriënteerde op bestaande kennis op dat punt. Veelzeggend is dat vooral gezocht werd op Twitter, terwijl de mobilisatie grotendeels via Facebook tot stand kwam. Waar monitoren al lastig was, kwam men aan interveniëren op internet vrijwel helemaal niet toe.In termen van de communicatieve aspecten van risico management zijn grote fouten gemaakt: er was geen duidelijk plan van aanpak, scenario’s waren niet uitgewerkt en beperkt en er was geen plan van actie. Door het ontbreken van een plan was ook de communicatie niet goed. Te gemakkelijk is gewerkt vanuit het idee van “open communicatie”. Politie en gemeente verschilden van mening over de te volgen communicatiestrategie en slaagden er niet in die gezamenlijk te ontwikkelen en uit te voeren. Deze communicatie werd daardoor als onhelder en weifelend ervaren. Ook de interne communicatie liet te wensen over; briefings schoten tekort, waardoor medewerkers niet wisten wat er van hen verwacht werd en soms dubbelfuncties hadden. Voorts verliep de communicatie tussen de leidinggevenden op straat en de besluitvormers in het SGBO slecht, waardoor signalen dat de sfeer op straat grimmiger werd niet tijdig zijn onderkend. De rol van de sociale mediaVoor veel jongeren vormen de sociale media inmiddels een vast bestanddeel van hun leven. Een deel ervan speelt zich daar af. Het is een plaats om vrienden te krijgen en te ontmoeten en het is een plaats om aandacht te krijgen, die veel meer en groter kan zijn dan op het schoolplein. Bezien vanuit het perspectief van de jongeren, in deze fase nog maar een klein aantal fanatiekelingen, lag met de aankondiging van het feestje in Haren een prachtkans om een virtuele droom niet alleen te ontwikkelen, maar ook in realiteit om te zetten: dat was een uitdaging en daar is een enorme hoeveelheid energie in gestoken. De commissie Cohen komt tot de conclusie dat zo’n 250 mensen, meest mannen, meest tussen de 20-25 jaar, zich enorm hebben ingespannen op Facebook. Verreweg de meesten van die 250 wonen in de provincie Groningen. Voordat de massamedia zich op Haren wierpen, hadden zich al zo’n 6000 personen aangemeld. Daarna liep dat aantal op tot 34.000. Verreweg de meeste jongeren die een uitnodiging voor Project X Haren hebben gekregen, hebben die onmiddellijk afgeslagen of genegeerd. Er gingen in totaal zo’n 200.000 uitnodigingen de deur uit, waarvan er 30.000 werden geaccepteerd, terwijl er uiteindelijk zo tussen de drie- en vijfduizend jongeren uiteindelijk naar Haren zijn gegaan. Tweederde van de Noord-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 heeft niet of nauwelijks overwogen om naar Haren te gaan; meer dan de helft zelfs helemaal niet. Twintig procent heeft dat wel overwogen. Vuistregels om te schatten hoeveel mensen er daadwerkelijk naar een evenement komen, zoals “10% van het aantal aanmeldingen”, die door sommigen wel worden gehanteerd, zijn problematisch omdat er teveel verschillende factoren een rol spelen en omdat lang niet alle deelnemers zich via Facebook aanmelden. Daarnaast spelen omstandigheden zoals het weer en de afstand die iemand moet afleggen, een rol. Hoe dichter men bij Haren woonde, hoe groter de aantrekkingskracht. Belangrijkste redenen om wel te gaan waren: nieuwsgierigheid, het was spannend, eindelijk gebeurt er iets in de buurt, veel vrienden en bekenden gaan ook. En sociale media zijn een belangrijk voertuig om dat soort gevoelens te articuleren en snel en breed te verspreiden. Uit een onder verantwoordelijkheid van de commissie Cohen uitgevoerde websurvey (n= 885 jongeren) bleek dat de belangrijkste stimulans om naar Haren te gaan de sociale media en vrienden waren. Belangrijkste redenen om niet te gaan waren het oordeel van ouders en politie en in mindere mate de TV. Een analyse van Twitterberichten biedt geen aanwijzingen dat dit medium een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de rellen. Traditionele media, daarentegen, lijken een belangrijkere rol te hebben gespeeld.Conclusies naar aanleiding van het rapport van de commissie CohenIn termen van communicatie kunnen naar aanleiding van het rapport van de commissie Cohen conclusies worden getrokken over de rol van de volgende communicatieve processen die bij deze individuele en maatschappelijke processen een rol speelden: Gemeente en politie hebben de risico’s en de omvang van het feest in de voorbereiding onderschat. Zij hadden onvoldoende oog voor het belang van sociale media. Er werden te laat professionals op dit terrein ingeschakeld om de sociale media te monitoren. Door de overheid is niet duidelijk en consistent gecommuniceerd. Herhaling van de boodschap “Er is geen feestje” heeft dan ook niet het gewenste effect opgeleverd, omdat een dubbele boodschap werd gecommuniceerd: “…maar mensen met een feeststemming zijn hier welkom”. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Hoewel werd gewerkt vanuit het idee van “open communicatie” werd de gemeente door bewoners verweten dat ze geen open houding ten toon spreidden en de communicatie arrogant overkwam. Informatie was niet altijd tijdig voorhanden. Ondernemers hadden bijvoorbeeld geen contact met de gemeente of politie over het alcoholverbod en de noodverordening en er was geen informatie te vinden op de gemeentesite. Ook na de rellen is de communicatie niet altijd in goede aarde gevallen. Bewoners vinden dat de overheid onvoldoende haar fouten heeft erkend. Instructies naar het politiepersoneel waren onduidelijk. Burgers hebben dit waargenomen. Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren in deze leeftijdscategorie tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s van een gebeurtenis. Een dergelijke rationele benadering lijkt adolescenten weinig te zeggen. Het is zinvoller om op heldere en eenduidige wijze aan te geven dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en grenzen er zijn. Ouders kunnen hier een rol in spelen. Bij onderwerpen waarbij het gaat om alledaagse keuzes (zoals het kiezen van kleding of het bezoeken van een concert) weegt de mening van leeftijdsgenoten alsnog het zwaarst. Mede daardoor zijn platforms als Twitter, Hyves of Facebook zo populair. Het geeft immers de mogelijkheid direct erbij te zijn als er iets interessants gebeurt. Jongeren zijn sterk visueel ingesteld. Kijken en bekeken worden is belangrijk. Symboliek en expressie spelen een belangrijke rol. De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in paragraaf 2.6.6 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 12. Tabel 12Conclusies en implicaties op basis van de casus Project “X” HarenCommuniceer duidelijk en consistent.Dubbele boodschappen werken averechts, mensen willen weten waar ze aan toe zijn.Geef uiting van een open houding.Zorg dat alle stakeholders tijdig voor hun relevante informatie krijgen.Erken gemaakte fouten.Geef duidelijke instructies aan beveiligers of politiepersoneel. Het heeft niet zoveel zin heeft om jongeren tot in detail te wijzen op de mogelijk nadelen of risico’s van een gebeurtenis.Geef op heldere en eenduidige wijze aan dat bepaald gedrag niet acceptabel is en welke normen en grenzen er zijn.� http://www.nu.nl/algemeen/2914520/gemeente-haren-overweegt-alternatief-feest.html.Staf Grootschalig Bijzonder Optreden, opererend onder gezag van de driehoek, en actief geworden nadat besloten is de communicatie op te schalen.
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PROJECT X HAREN, 2012
Rol van de autoriteiten (Adang, 2013, p. 55):

• Grote fouten in de communicatieve aspecten van risicomanagement
• Geen duidelijk plan van aanpak
• Scenario’s waren niet uitgewerkt
• Geen plan van actie, en daardoor ook geen goede communicatie
• Te gemakkelijk is gewerkt vanuit het idee van “open communicatie”
• Politie en gemeente slaagden er niet in een gezamenlijke communicatiestrategie te ontwikkelen 

en uit te voeren; communicatie werd daardoor als onhelder en weifelend ervaren.

• Interne communicatie
• Briefings schoten tekort; medewerkers wisten daardoor niet wat er van hen verwacht werd
• Signalen dat de sfeer op straat grimmiger werd niet tijdig zijn onderkend 

Presenter
Presentation Notes
  De (communicatieve) rol van de autoriteiten.De commissie Cohen concludeert dat de neiging om evenementen bij voorbaat te benaderen als een ramp of een crisis contraproductief is, een gevoel van schijnveiligheid creëert en nodeloos complicerend is. De driehoek heeft van meet af aan geen greep gehad op de gebeurtenissen, mede omdat men amper zicht had op de rol van de sociale media en zich ook niet uitvoerig oriënteerde op bestaande kennis op dat punt. Veelzeggend is dat vooral gezocht werd op Twitter, terwijl de mobilisatie grotendeels via Facebook tot stand kwam. Waar monitoren al lastig was, kwam men aan interveniëren op internet vrijwel helemaal niet toe.In termen van de communicatieve aspecten van risico management zijn grote fouten gemaakt: er was geen duidelijk plan van aanpak, scenario’s waren niet uitgewerkt en beperkt en er was geen plan van actie. Door het ontbreken van een plan was ook de communicatie niet goed. Te gemakkelijk is gewerkt vanuit het idee van “open communicatie”. Politie en gemeente verschilden van mening over de te volgen communicatiestrategie en slaagden er niet in die gezamenlijk te ontwikkelen en uit te voeren. Deze communicatie werd daardoor als onhelder en weifelend ervaren. Ook de interne communicatie liet te wensen over; briefings schoten tekort, waardoor medewerkers niet wisten wat er van hen verwacht werd en soms dubbelfuncties hadden. Voorts verliep de communicatie tussen de leidinggevenden op straat en de besluitvormers in het SGBO slecht, waardoor signalen dat de sfeer op straat grimmiger werd niet tijdig zijn onderkend. 
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VREDESEENHEID
Onderdeel Nationale Politie; zes groepen van acht personen, vier commandanten

Tactieken:

• Herkenbaar en benaderbaar

• Open houding, dialoog aangaan

• Rust uitstralen

• Individuen verantwoordelijk houden voor hun gedrag

• Pro-actieve opstelling, ongewenst gedrag in vroeg stadium stoppen

• “Ogen & oren”

 Vergelijkbaar met “soft tactics” van de Britse politie (ESIM, p. 92)

Presenter
Presentation Notes
De Vredeseenheid bestaat uit zes groepen van ieder acht personen, en vier commandanten, en kunnen worden ingezet bij evenementen of betogingen waarbij een risico bestaat voor de openbare orde en/of openbaar bestuur. Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten met een politieke lading, aanwezigheid van geweldplegers, tegendemonstraties, of met een heel specifiek doel.Voorbeelden van evenementen waarbij de Vredeseenheid is ingezet, zijn demonstraties van kampslachtoffers (“Jappenkampen”), van Molukkers voor de RMS, betogingen tegen Israëlisch optreden in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en demonstraties voor en tegen Stichting Martijn. Illustratief voor het optreden van de Vredeseenheid was hun inzet bij de Eurotop van 1997 in Amsterdam; hierbij werd een groot aantal betogingen verwacht (en naderhand bleek in het tijdsbestek van tien dagen liefst 70 demonstraties te zijn gehouden). Omdat het gebruik van geweld door betogers als zeer reëel werd geschat werd een aantal zones met verschillende beveiligingsniveaus ingericht. Zo had de zogenaamde “binnenste ring”, met zeer strenge beveiliging, gereserveerd voor de hotels waarin EU-regeringsleiders werden ondergebracht en de locaties waar het overleg daadwerkelijk plaatsvond. In de buitenste ring liepen duidelijk herkenbare personen (participerende agenten dragen gele hesjes) rond om te communiceren met de betogers.Het concrete doel van inzet van de Vredeseenheid is het voorkomen van grootschalige inzet van politie en/of Mobiele Eenheid; dit probeert men met name te bereiken door het zoeken van contact met deelnemers. Door zich communicatief en open op te stellen hoopt men naar betogers toe duidelijk te maken dat de aanwezigheid van politie een gemeenschappelijk doel dient, namelijk dat politie-inzet het uitoefenen van een grondrecht – dat om te demonstreren – mogelijk maakt, in plaats van dat deze erop uit is dit te verbieden. Daarnaast hoopt men via een communicatieve opstelling ook goodwill en medewerking krijgt van het publiek, bijvoorbeeld dat aan hen door individuen informatie wordt verstrekt met betrekking tot het ontstaan van ongeregeldheden, aanwezigheid van ongewenste “provocateurs” of het gebeuren van ongelukken. Leden van de Vredeseenheid bevinden zich hierdoor dicht bij het vuur, en zijn dan ook waardevolle bronnen van informatie voor reguliere politie-eenheden, die zich doorgaans op relatieve afstand bevinden. Het komt dan ook regelmatig voor dat leden van de Vredeseenheid optreden van politie en/of ME kunnen voorkomen door beschikbare informatie te nuanceren. Zo zijn zij goed in staat te achterhalen wat de doelen van het publiek zijn en met wat voor mensen ze zoal te maken hebben, op basis waarvan risico-inschattingen kunnen worden bijgesteld. Ook komt het voor dat agenten van een afstand iemand denken waar te nemen die een baksteen uit een rugzak haalt, terwijl agenten van de Vredeseenheid, die zich dichterbij bevinden, kunnen melden dat het in plaats van om een baksteen om een pak vla gaat; blijkbaar had deze persoon dus trek in eten in plaats van in rellen. Evenzo kan een onschuldige papieren punt aan een vlaggenstok of draagstok van een afstand gemakkelijk worden aangezien voor een potentieel gevaarlijke metalen punt.Ook voorafgaand aan bijeenkomsten vindt informatie-uitwisseling plaats met leden van de Vredeseenheid. Het contact tussen Vredeseenheid en betogers gaat doorgaans veel verder dan een enkel telefoontje. Voorafgaand aan betogingen is er zelfs vele malen contact om gemaakte afspraken af te stemmen. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de te verwachten omvang, de doelen van de betoging, de route die men wil gaan lopen, welk protestmateriaal men wil gaan voeren en wat men verder nog mee wil nemen. Wat betreft de route zal rekening moeten worden gehouden met eventuele andere betogingen, de consequenties voor regulier verkeer, et cetera. Verder wordt er wat betreft protestmateriaal op gelet dat er geen sprake is van verboden of omstreden symbolen of taalgebruik, zoals SS-runen of hakenkruisen (in eerste instantie lijkt dit vanzelfsprekend, maar wanneer de betogers van niet-Europese herkomst is, is dat veel minder het geval; in India en delen van Zuidoost Azië bijvoorbeeld is de swastika een symbool voor geluk en daarmee geenszins beladen). Ook probeert men erop toe te zien dat spandoeken niet eenvoudig zijn om te vormen tot (slag)wapens.Omdat de Vredeseenheid een behoorlijk aantal vaste leden kent, en er bij bijeenkomsten van veel groeperingen sprake is van een “oudgedienden”, kennen beide groepen elkaar tot op zeker hoogte en is er sprake van wederzijds vertrouwen. Dit is zelfs het geval bij de “hardcore” betogers, dat wil zeggen, het zogenaamde Black Block, autonomen, krakers, et cetera. Vaak weigeren deze groepen om principiële redenen formeel toestemming aan te vragen bij de gemeente, maar zoeken ze van tevoren wel contact met de Vredeseenheid om hen op de hoogte te brengen en hun assistentie te vragen. Een ander belangrijk aspect waarop door de Vredeseenheid wordt aangedrongen is de aanwezigheid van een ordedienst (in sommige groepen, zoals pacifisten, bestaat weerzin tegen de term ordedienst, en wordt ook wel gesproken van “sfeerbeheer”). Deze ordedienst heeft tot taak een betoging in goede banen te leiden, de route aan te geven, mensen aan te spreken op ongewenst gedrag, spreekkoren te organiseren, et cetera. Doorgaans zijn dit personen die nauw bij de organisatie van een bijeenkomst betrokken zijn, en zij vormen het directe aanspreekpunt van de Vredeseenheid. De mate waarin ordediensten in staat zijn zaken in goede banen te leiden hangt onder meer af van de instelling van de deelnemers; zo zijn Koerden en Molukkers voorbeelden van groepen waarvan leden zich doorgaans erg ordelijk en plichtsgetrouw gedragen. Een enkele keer zijn ordediensten zelfs afwezig, zonder nadelige gevolgen.De informatie die voorafgaand aan een bijeenkomst door contact met ordediensten wordt verkregen kan ook van invloed zijn op de verstandhouding tussen Vredeseenheid en publiek tijdens de bijeenkomst. Door actief praatjes aan te knopen met deelnemers, en daarbij te laten blijken dat men iets weet over de doelen of achtergronden van de betogers, zijn leden van de Vredeseenheid beter in staat rapport te bewerkstelligen. De Vredeseenheid is zich zeer bewust van de belangrijke rol van communicatie, niet alleen in de relatie tussen politie enerzijds en betogers anderzijds, maar zeker ook in de directe communicatie met andere politie-eenheden en het commandocentrum. Taalgebruik en woordkeus spelen daarbij een belangrijke rol. In plaats van “Geen stenen gegooid hier!” zal de Vredeseenheid waar mogelijk minder bias in haar rapportage leggen, bijvoorbeeld door te kiezen voor het neutralere “Het is rustig hier.” Resumerend: in algemene zin kan men, met enig voorbehoud, de conclusie trekken dat de werkwijze van de Vredeseenheid bevorderlijk is voor de-escalerend optreden. De Vredeseenheid beoogt dit te bereiken door herkenbaar en aanspreekbaar te zijn, door middel van een open houding en bereidheid dialoog aan te gaan; daarnaast wil men rust uitstralen en mensen aanspreken op hun gedrag. Er wordt daarom ook vaak gesproken over sfeerbeheer in plaats van ordehandhaving. Essentieel daarbij is het actief benaderen en, indien nodig, smoren van risico’s in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld door al voorafgaand aan het evenement informatie uit te wisselen en de dialoog aan te gaan; tevens hebben de leden een belangrijke “oog- en oorfunctie”, waardoor zij een belangrijk schakelpunt zijn tussen publiek en politie en tussen politie-eenheden onderling. Op grond van wat zij opvangen kunnen eventuele risico-inschattingen worden bijgesteld. De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in paragraaf 2.6.2 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Tabel 8. Tabel 8Conclusies en implicaties op basis van de casus VredeseenheidVoor het aangaan van een dialoog met deelnemers is het aan te bevelen duidelijk herkenbare personen zich in de menigte te laten begeven, die actief contact zoeken met deelnemers.Duidelijk maken dat de aanwezigheid van politie een gemeenschappelijk doel dient kan goodwill en medewerking van het publiek opleveren.Een dergelijke opstelling levert tijdens een bijeenkomst waardevolle, nuancerende informatie op voor politie-eenheden “op afstand”, waarmee onnodig hard (en in de ogen van het publiek onrechtvaardig) optreden kan worden voorkomen.Contact met groeperingen dient al ruim voor een bijeenkomst plaats te vinden om afspraken te maken.Het werkt bevorderlijk als betogers en surveillanten of ordehandhavers elkaar kennen, omdat dit kan leiden tot wederzijds vertrouwen.Benut informatie die voorafgaand aan een bijeenkomst door contact met ordediensten wordt verkregen om de verstandhouding met het publiek tijdens de bijeenkomst te verbeteren.Vermijd bias in het doorgeven van informatie; taalgebruik en woordkeus spelen daarbij een belangrijke rol.Voor lokale en centrale overheden is het van belang consistent te zijn in de signalen die men afgeeft naar het publiek.Voor het aangaan van een dialoog met deelnemers is het aan te bevelen duidelijk herkenbare personen zich in de menigte te laten begeven, die actief contact zoeken met deelnemers. In het licht van het eerder beschreven policing effect, zou het optreden van politie en/of ME naar aanleiding van deze foutieve waarneming gemakkelijk tot reactantie of escalatie onder het publiek kunnen hebben geleid; in de ogen van het publiek zou dit immers als volstrekt onrechtvaardig en onnodig optreden kunnen worden gezien (zie bijvoorbeeld Gamson et al., 1982). In het licht van sociaalpsychologische theorievorming omtrent intergroepsgedrag en – relaties is het zelfs wenselijk om als buitenstaander niet expliciet de regie te willen voeren over een bijeenkomst; leiderschap door leden van de eigen groep is doorgaans veel aanvaardbaarder en daarmee effectiever. 



VREDESEENHEID
Inzet tijdens evenementen met risico voor publiek en openbaar bestuur

Bijv. politieke demonstraties, aanwezigheid van “bekenden van de politie”, 
tegendemonstraties, ...

• Slachtoffers van Japanse concentratiekampen

• Republik Maluku Selatan (RMS)

• Israelische acties in Gaza en Westoever

• Stichting Martijn (en tegendemonstraties)

• Neonazi’s (en tegendemonstraties)

• Eurotop 1997 in Amsterdam



VREDESEENHEID
Doel: voorkomen van inzet politie en ME

• Boodschap: “Politie stelt jou in staat je fundamentele recht te demonstreren uit te 
oefenen”

• Belangstelling tonen, kennis hebben van doelen, achtergronden, ...

 Medewerking van de menigte

“Ogen en oren” voor andere politie-eenheden

• Doelen?

• Wat voor “soort” mensen?

• Essentiële informatie: Baksteen of pak vla? 



VREDESEENHEID

Ordedienst, “sfeerbeheer”

• Vaak leden van de organisatie, nauw betrokkenen

• Directe invloed op mensen in de menigte: elke route gevolgd wordt, hoe men zich 
gedraagt, wat er geroepen wordt ,... 

• Interface tussen politie en menigte



VREDESEENHEID
Informatieuitwisseling voorafgaand aan evenement:
• Aantallen
• Doelen
• Route
• Materialen

• Stokken, borden
• illegale symbolen (zoals hakenkruizen)
• ...

 Wederzijds vertrouwen, zelfs bij harde kern
• Black Bloc
• Autonomen
• Krakers
• ...  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:March_on_Crystal_City,_black_bloc_near_World_Bank.jpg
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PUKKELPOP 2011 EN DICKY WOODSTOCK 2012
In 1 jaar tijd vinden in België en Nederland twee incidenten plaats waarbij extreem weer 
een evenemententerrein treft

• Op 18 augustus 2011 trekt een kort, hevig onweer over het Pukkelpop festivalterrein

• Mensen schuilen in de grote festivaltent in, maar deze stort in; 5 bezoekers 
overleven het niet

• Mobiele-telefoonnetwerk ligt enkele uren plat.

Presenter
Presentation Notes
In het tijdsbestek van een jaar vinden in België en Nederland twee incidenten plaats waarbij noodweer een evenemententerrein trof. Zo trok op 18 augustus 2011 om omstreeks 18.15 uur een kort, maar hevig onweer over het festivalterrein waar de jaarlijkse editie van Pukkelpop plaatsvindt. Het gevolg was dat door hevige regenval het festivalterrein blank kwam te staan en dat de hevige windstoten enkele bomen deden afknappen. Om te schuilen voor wind en regen vluchtten veel mensen de grote festivaltent in, maar door een combinatie van hagelstenen, regen en hevige windstoten stortte deze vervolgens in (Figuur 3). Eén bezoeker kwam hierbij om het leven en vele anderen raakten licht tot zwaargewond; later zouden nog vier bezoekers aan de gevolgen van het ongeval overlijden.Na het instorten van de tent probeerden bezoekers massaal familie en vrienden telefonisch te bereiken, waardoor het mobiele-telefoonnetwerk enkele uren plat lag. Rond 02:00 uur hadden veel van de 60.000 festivalgangers de ondergelopen weide verlaten; uit respect voor de slachtoffers werd het volledige festival afgeblazen.Zoals eerder toegelicht deden zich in de nasleep van het Pukkelpopdrama opmerkelijke gevallen van zelfredzaam gedrag voor. Door het initiatief van één Twitteraar werden inwoners van het nabijgelegen Hasselt gemobiliseerd, die vervolgens gratis slaapplaatsen aanboden, alsmede eten, drinken, vervoer, douches, kleding, Internet toegang, et cetera (Terpstra et al., 2012). Figuur 3: Indruk van gebeurtenissen op Pukkelpop 2011 Hoewel er geen officiële evaluatie heeft plaatsgevonden, trekt Schaap (z.d.) uit de gebeurtenissen een aantal lessen met betrekking tot informatie, crisiscommunicatie en evaluatie. Wat betreft informatie, in dit geval over het naderende noodweer en over de slachtoffers, is de belangrijkste vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze zo snel mogelijk de juiste mensen bereikt; goede regie op informatiemanagement is hiervoor essentieel. Verder constateert hij dat Crisiscommunicatie op evenementen nog beperkt ontwikkeld is. Wat nodig is, gaat verder dan de inzet van traditionele middelen als omroepinstallaties en lichtkranten. Wanneer sociale media worden ingezet, kan het publiek ook zelf een participerende rol nemen wat betreft communicatie (zie ook Terpstra et al., 2012); de vraag is volgens Schaap hoe sociale media in een eerder stadium in kunnen worden gezet om de veiligheid te vergroten.Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evenementen verder kan worden verbeterd. Daarnaast is antwoord nodig op vragen over feiten en verantwoordelijkheden. Verder helpt een evaluatie de slachtoffers in hun verwerkingsproces. De resultaten van een evaluatie kunnen lokaal, landelijk en zelfs internationaal nuttig zijn.Een goede evaluatie is van belang, niet alleen om voor de toekomst duidelijk te kunnen maken op welke punten veiligheid van evenementen – zowel lokaal, regionaal, als internationaal - kan worden verbeterd, maar ook om de slachtoffers te helpen in hun verwerkingsproces (Schaap, z.d.). Bijna een jaar na de gebeurtenissen op Pukkelpop 2011, op 4 augustus 2012, vindt een soortgelijke gebeurtenis plaats op het festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold. Dicky Woodstock is een festival dat ongeveer 15 000 betalende bezoekers trekt, en vindt plaats op een afgehekt weiland in de omgeving van Steenwijkerwold (Schaap & Van den Heuvel, 2013). Ook hier stort na plotseling opstekend noodweer, storm met een valwind, om omstreeks 20:50 uur één van de festivaltenten in, waardoor meerdere bezoekers gewond raken en 11 personen moeten worden afgevoerd naar ziekenhuizen in de omgeving (Vredenbregt & Jurgens, 2013; Commissie-Jager, 2013). Net als bij Pukkelpop 2011 is ook hier sprake van zelfredzaamheid; de lokale huisarts is spontaan komen helpen, en is zelfs eerder ter plaatse dan de eerste ambulances, nadat hij door een bevriende festivalganger is gewaarschuwd. Ook is volgens Vredenbregt en Jurgens op Youtube-films te zien dat een aantal bezoekers na de storm naar de ingestorte tent gaan om slachtoffers te helpen. Eén van de aanbevelingen die Schaap en Van den Heuvel (2013) doen is dat de organisatie maatregelen neemt om routinisering in de aanpak van evenementen te voorkomen, bijvoorbeeld door ieder jaar een nieuw veiligheidsthema te kiezen waarop men vervolgens inhoudelijk dieper in kan gaan, of om af en toe table top oefeningen te doen. Resumerend: lessen die geleerd kunnen worden van de ervaringen bij Pukkelpop 2011 en Dicky Woodstock 2012 richten zich op het faciliteren van zelfredzaam gedrag van bezoekers en omwonenden. Er kan worden geconcludeerd dat sociale media een belangrijke rol speelde in het mobiliseren van hulp. Zo bleek bijvoorbeeld het bericht van een Twitteraar genoeg tot het mobiliseren van hulp vanuit het nabijgelegen Hasselt. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat evaluatie kan helpen bij het benoemen van aanknopingspunten die bijdragen aan het verbeteren van veiligheid van evenementen.  De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in paragraaf 2.6.5 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Zie Tabel 11. Tabel 11Conclusies en implicaties op basis van de casus Pukkelpop en Dicky WoodstockEr is behoefte aan meer kennis over de inzet van sociale media bij voorkomen en beheersen van problemen bij grote evenementen.Routinisering in de aanpak van evenementen dient te worden voorkomen, bijvoorbeeld door ieder jaar een nieuw veiligheidsthema te bestuderen of table top oefeningen te doen.Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evenementen verder kan worden verbeterd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_tijdens_Pukkelpop_2011Foto links: http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/08/18/de-ravage-op-pukkelpop/; rechts: http://www.youtube.com/watch?v=Fn7R1VceeVA
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PUKKELPOP 2011 EN DICKY WOODSTOCK 2012
• Ook op festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold stort na plotseling opstekende 

storm met een valwind één van de festivaltenten in

• Meerdere bezoekers raken gewond raken en 11 personen moeten worden afgevoerd 
naar ziekenhuizen in de omgeving

• Vals gevoel van veiligheid organisatie?
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PUKKELPOP 2011 EN DICKY WOODSTOCK 2012
• Opmerkelijke gevallen van zelfredzaam gedrag

• Bij Pukkelpop mobiliseerde één Twitteraar het nabijgelegen Hasselt; bewoners 
boden gratis slaapplaatsen, eten, drinken, vervoer, douches, kleding, Internet 
toegang, et cetera

• Bij Dicky Woodstock is de lokale huisarts spontaan komen helpen; hij is er zelfs 
eerder dan de eerste ambulances; ook laten Youtube-films zien dat een aantal 
bezoekers na de storm naar de ingestorte tent gaan om slachtoffers te helpen

Presenter
Presentation Notes
In het tijdsbestek van een jaar vinden in België en Nederland twee incidenten plaats waarbij noodweer een evenemententerrein trof. Zo trok op 18 augustus 2011 om omstreeks 18.15 uur een kort, maar hevig onweer over het festivalterrein waar de jaarlijkse editie van Pukkelpop plaatsvindt. Het gevolg was dat door hevige regenval het festivalterrein blank kwam te staan en dat de hevige windstoten enkele bomen deden afknappen. Om te schuilen voor wind en regen vluchtten veel mensen de grote festivaltent in, maar door een combinatie van hagelstenen, regen en hevige windstoten stortte deze vervolgens in (Figuur 3). Eén bezoeker kwam hierbij om het leven en vele anderen raakten licht tot zwaargewond; later zouden nog vier bezoekers aan de gevolgen van het ongeval overlijden.Na het instorten van de tent probeerden bezoekers massaal familie en vrienden telefonisch te bereiken, waardoor het mobiele-telefoonnetwerk enkele uren plat lag. Rond 02:00 uur hadden veel van de 60.000 festivalgangers de ondergelopen weide verlaten; uit respect voor de slachtoffers werd het volledige festival afgeblazen.Zoals eerder toegelicht deden zich in de nasleep van het Pukkelpopdrama opmerkelijke gevallen van zelfredzaam gedrag voor. Door het initiatief van één Twitteraar werden inwoners van het nabijgelegen Hasselt gemobiliseerd, die vervolgens gratis slaapplaatsen aanboden, alsmede eten, drinken, vervoer, douches, kleding, Internet toegang, et cetera (Terpstra et al., 2012). Figuur 3: Indruk van gebeurtenissen op Pukkelpop 2011 Hoewel er geen officiële evaluatie heeft plaatsgevonden, trekt Schaap (z.d.) uit de gebeurtenissen een aantal lessen met betrekking tot informatie, crisiscommunicatie en evaluatie. Wat betreft informatie, in dit geval over het naderende noodweer en over de slachtoffers, is de belangrijkste vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze zo snel mogelijk de juiste mensen bereikt; goede regie op informatiemanagement is hiervoor essentieel. Verder constateert hij dat Crisiscommunicatie op evenementen nog beperkt ontwikkeld is. Wat nodig is, gaat verder dan de inzet van traditionele middelen als omroepinstallaties en lichtkranten. Wanneer sociale media worden ingezet, kan het publiek ook zelf een participerende rol nemen wat betreft communicatie (zie ook Terpstra et al., 2012); de vraag is volgens Schaap hoe sociale media in een eerder stadium in kunnen worden gezet om de veiligheid te vergroten.Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evenementen verder kan worden verbeterd. Daarnaast is antwoord nodig op vragen over feiten en verantwoordelijkheden. Verder helpt een evaluatie de slachtoffers in hun verwerkingsproces. De resultaten van een evaluatie kunnen lokaal, landelijk en zelfs internationaal nuttig zijn.Een goede evaluatie is van belang, niet alleen om voor de toekomst duidelijk te kunnen maken op welke punten veiligheid van evenementen – zowel lokaal, regionaal, als internationaal - kan worden verbeterd, maar ook om de slachtoffers te helpen in hun verwerkingsproces (Schaap, z.d.). Bijna een jaar na de gebeurtenissen op Pukkelpop 2011, op 4 augustus 2012, vindt een soortgelijke gebeurtenis plaats op het festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold. Dicky Woodstock is een festival dat ongeveer 15 000 betalende bezoekers trekt, en vindt plaats op een afgehekt weiland in de omgeving van Steenwijkerwold (Schaap & Van den Heuvel, 2013). Ook hier stort na plotseling opstekend noodweer, storm met een valwind, om omstreeks 20:50 uur één van de festivaltenten in, waardoor meerdere bezoekers gewond raken en 11 personen moeten worden afgevoerd naar ziekenhuizen in de omgeving (Vredenbregt & Jurgens, 2013; Commissie-Jager, 2013). Net als bij Pukkelpop 2011 is ook hier sprake van zelfredzaamheid; de lokale huisarts is spontaan komen helpen, en is zelfs eerder ter plaatse dan de eerste ambulances, nadat hij door een bevriende festivalganger is gewaarschuwd. Ook is volgens Vredenbregt en Jurgens op Youtube-films te zien dat een aantal bezoekers na de storm naar de ingestorte tent gaan om slachtoffers te helpen. Eén van de aanbevelingen die Schaap en Van den Heuvel (2013) doen is dat de organisatie maatregelen neemt om routinisering in de aanpak van evenementen te voorkomen, bijvoorbeeld door ieder jaar een nieuw veiligheidsthema te kiezen waarop men vervolgens inhoudelijk dieper in kan gaan, of om af en toe table top oefeningen te doen. Resumerend: lessen die geleerd kunnen worden van de ervaringen bij Pukkelpop 2011 en Dicky Woodstock 2012 richten zich op het faciliteren van zelfredzaam gedrag van bezoekers en omwonenden. Er kan worden geconcludeerd dat sociale media een belangrijke rol speelde in het mobiliseren van hulp. Zo bleek bijvoorbeeld het bericht van een Twitteraar genoeg tot het mobiliseren van hulp vanuit het nabijgelegen Hasselt. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat evaluatie kan helpen bij het benoemen van aanknopingspunten die bijdragen aan het verbeteren van veiligheid van evenementen.  De conclusies en implicaties met betrekking tot communicatie, die op grond van de beschrijving in paragraaf 2.6.5 kunnen worden geformuleerd, zijn weergegeven in Zie Tabel 11. Tabel 11Conclusies en implicaties op basis van de casus Pukkelpop en Dicky WoodstockEr is behoefte aan meer kennis over de inzet van sociale media bij voorkomen en beheersen van problemen bij grote evenementen.Routinisering in de aanpak van evenementen dient te worden voorkomen, bijvoorbeeld door ieder jaar een nieuw veiligheidsthema te bestuderen of table top oefeningen te doen.Evaluatie van incidenten en crises moet duidelijk maken op welke punten de veiligheid van evenementen verder kan worden verbeterd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_tijdens_Pukkelpop_2011Foto links: http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/08/18/de-ravage-op-pukkelpop/; rechts: http://www.youtube.com/watch?v=Fn7R1VceeVA
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VIERDAAGSEFEESTEN, NIJMEGEN
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VIERDAAGSEFEESTEN, NIJMEGEN
Gebruik van technologie

• LED-displays, apps, Facebook pagina’s, Twitter accounts, 
SMS alerts, websites.

• Communicatie en monitoring zijn gelinked

• Als bezetting van een lokatie een grens (bijv. 70 %) 
overschreidt, dan zal dit via LED-schermen
gecommuniceerd worden

• NB: het wordt aan de bezoeker overgelaten daar iets
mee te doen
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VIERDAAGSEFEESTEN, NIJMEGEN
• Rekening houden met de karakteristieken van de gebruiker

• City Guides om te interveniëren op m.n. “routinegedrag”



ZWARTE CROSS, LICHTENVOORDE
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• Massapsychologie
• Massagedrag is rationeel, ook in geval van noodsituaties

• Mensen maken keuzes, die al dan niet welafgewogen of geïnformeerd zijn
• Gedrag en houding van politie is van invloed op sociale identiteit, groepsnormen 

en –gedrag. 

• I.t.t. wat vroeger vaak gedacht werd...
• … zijn mensen in menigten geen hersenloze wezens
• … zijn ze niet allemaal in paniek of passief in afwachting van hulp
• ... zijn ze prima in staat zichzelf te helpen
• ...werkt informeren beter dan dwang
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INHOUD EN BOODSCHAP
• Behandel publiek als volwassenen, door ze te informeren en zelf beslissingen te 

laten nemen

• Hekwerken kunnen mensen hinderen en kunnen leiden tot frictie, zeker wanneer 
er alcohol in het spel is

• Beter: lichtkranten gebruiken om bezoekers te adviseren

• “Het van belang is te communiceren, omdat er anders vóór je wordt 
gecommuniceerd!”

Presenter
Presentation Notes
Het Zwarte Cross festival is opgenomen vanwege de uiterst goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagse van Nijmegen is met ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toegevoegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het kopen van kaarten, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering  in Amsterdam is een groot evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities (bijv. 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van dit onderzoek relevante typologieaspecten.Cases:PukkelpopDicky WoodstockLove ParadeNieuwjaarsvieringHalloween in Madison, WinsconsinVredeseenheidHaren



COMMUNICATIESTRATEGIE
• Communiceer met één mond; 

• Onderling overleg

• Duidelijke afspraken tussen de diverse betrokkenen

• Wees congruent in communicatie 

• Ook voor verbale en non-verbale communicatieboodschappen

• Betreft ook inzet van politiehelikopters en drones

Presenter
Presentation Notes
Het Zwarte Cross festival is opgenomen vanwege de uiterst goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagse van Nijmegen is met ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toegevoegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het kopen van kaarten, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering  in Amsterdam is een groot evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities (bijv. 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van dit onderzoek relevante typologieaspecten.Cases:PukkelpopDicky WoodstockLove ParadeNieuwjaarsvieringHalloween in Madison, WinsconsinVredeseenheidHaren



TOONZETTING EN SFEERBEHEER
• Toonzetting is een bestanddeel van “sfeerbeheer”

• Woordkeuze in boodschappen
• Opstelling en optreden van medewerkers
• Open houding, een praatje met mensen maken
• Als medewerkers uit de regio afkomstig zijn als de bezoekers, bevordert dit het 

onderlinge contact
• Gebruik van humor en het positief formuleren van boodschappen verdient 

aanbeveling (bijvoorbeeld, “Ook zakkenrollers zijn gek op dit festival” in plaats van 
“Zakkenrollers actief, let op!”

• Muziek als communicatiemiddel
• Rustiger muziek zou volgens hen kunnen worden ingezet om sfeer te verbeteren
• Volume en tempo kunnen worden verlaagd ten teken dat het evenement afgelopen is

Presenter
Presentation Notes
Het Zwarte Cross festival is opgenomen vanwege de uiterst goede reputatie die het geniet in termen van veiligheid. De Vierdaagse van Nijmegen is met ruim 2 miljoen bezoekers in 2011 verreweg het grootste evenement. 3FM Serious Request is volgens Respons het grootst in termen van exposure in media en sociale media. Appelpop in Tiel is toegevoegd vanwege de duur; het is een van de weinige evenementen in de lijst van middellange/lange duur; bovendien is het een groot evenement (recente edities trekken zo’n 150.000 bezoekers; www.appelpop.nl) dat georganiseerd wordt door een kleine gemeente. Koninginnedag Amsterdam, Appelpop en Serious Request zijn gratis evenementen, het Zwarte Cross festival is toegankelijk na het kopen van kaarten, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn zowel gratis als betaald, afhankelijk van welke onderdelen van deelneming bezoekers kiezen. De Koninginnedagviering  in Amsterdam is een groot evenement dat mede is toegevoegd omdat het zowel goed (2012) als minder goed verlopen edities (bijv. 2010, 2001) kent. Tezamen vertegenwoordigen de evenementen de in de context van dit onderzoek relevante typologieaspecten.Cases:PukkelpopDicky WoodstockLove ParadeNieuwjaarsvieringHalloween in Madison, WinsconsinVredeseenheidHaren



INFRASTRUCTURELE ASPECTEN
• Zichtlijnen kunnen onder meer door plaatsing van bars en luifels, oriëntatie en lokatie 

van podia op een terrein en “sight killers” gemanipuleerd worden

• Om in- en uitgangen vrij te houden

• Om te grote aantallen toeschouwers te voorkomen
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LEREND VERMOGEN
• Evalueren kan het beste zo snel mogelijk na afloop van een evenement plaatsvinden – bij voorkeur 

dezelfde dag nog
• Valkuilen van evenementenevaluaties zijn

• Lange lijsten van kleine verbeterpunten
• Betrokkenheid en aanwezigheid van vele partijen met strijdige belangen, en verschillende 

overleggen
• Risico dat het evenement na afloop snel weer van de agenda verdwijnt
• De routine die is opgedaan kan leiden tot kwalitatief minder goede evaluaties

• Door routine en ervaring kan een vals gevoel van veiligheid ontstaan 
• Door de mentaliteit “Het gaat al jaren goed, dus waarom zou het nu fout gaan?”
• Door het “ons-kent-ons”-gevoel, dat met name buiten de grote steden een rol kan spelen.
• Door teveel vertrouwen op regels en draaiboeken

• Het is belangrijk dat men leert van gemaakte fouten



MOBIELE TELEFONIE EN SOCIAL MEDIA
• Veel grote evenementen (bijv. Rock Werchter, North Sea Jazz) maken gebruik van apps. 

• Mogelijkheid te informeren over grote drukte op specifieke bepaalde locaties, wat te 
doen bij incidenten als onverwacht slecht weer of grote hitte, etc.

• App “NS Reisplanner Xtra” verstrekt urgente boodschappen m.b.t. treinenloop.

• Weerswaarschuwingen en –verwachtingen via apps als “Weerstation HD”

• …

Presenter
Presentation Notes
De Amsterdamse Koninginnedagviering van 2012, aan de andere kant, is aanmerkelijk rustiger verlopen dan voorgaande jaren. Niet alleen was er sprake van een lager aantal bezoekers, ook het aantal incidenten was aanzienlijk lager. Anders dan voorgaande jaren werd ingezet op het verplaatsen van het Mega-evenement op het Museumplein naar de rand van de stad, waardoor in de binnenstad meer ruimte ontstond voor vrijmarkten en kleinschalige activiteiten. De toestroom naar een van de grote evenementen, het Slam!FM-feest op het Java-eiland, werd strak gereguleerd; door middel van informatieborden in de stad en omroepberichten op Amsterdam Centraal Station werden bezoekers al vanaf half elf duidelijk gemaakt dat de limiet van 12.000 feestgangers was bereikt, en dat het geen enkele zin had daar nog naartoe te gaan - een communicatiestrategie die zijn vruchten lijkt te hebben afgeworpen.http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=8936&



MOBIELE TELEFONIE EN SOCIAL MEDIA
Voorbeelden van gebruik sociale media bij crises:
• Twitter bij Pukkelpop 2011 (Terpstra et al., 2012)

• Eén Twitteraar nam het voortouw om inwoners van het nabijgelegen Hasselt te 
mobiliseren

• Inwoners van Hasselt boden gratis slaapplaatsen aan, eten, drinken, vervoer, douches, 
kleding, Internet toegang, et cetera.

• Sommigen waren waarschijnlijk voor het eerst actief op Twitter.

• V.S.: Red River overstroming, Tennessee River vliegas lekkage, Oklahoma grasbranden
• Hoeveelheid informatie verstrekt door burgers was veel groter was dan die van publieke 

functionarissen en vertegenwoordigers van het betreffende bedrijf
• Twitteraars van elders stelden zich kritisch op t.a.v. overheidsinformatie over de ramp en 

corrigeerden foutieve informatie
• Berichten van direct betrokkenen en van m.n. lokale media werden vaak “ge-retweet”.
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MOBIELE TELEFONIE EN SOCIAL MEDIA
• Smart phones, Internet, en sociale media

• Veel gebruikt i.c.m. LED schermen, geluidsinstallaties, …

• Groot bereik, vooral i.c.m. andere media

• Informatiestroom in twee richtingen

• Vergroot “zelfredzaamheid”



MOBIELE TELEFONIE EN SOCIAL MEDIA
• Mogelijke nadelen

• In principe is het mogelijk dat het publiek meer en eerder kennis heeft dan de 
organisatie

• Recudeert effectiviteit communicatie van organisatie

• Nut van inzet van sociale media hangt af van het verwachte publiek

• Telefonienetwerken en WiFi kunnen in geval van nood snel overbelast raken of 
uitvallen

• Potentieel gevaar voor “spreken met één mond”



MOBIELE TELEFONIE EN SOCIAL MEDIA
“Met één mond spreken”

• Vermijd tegenstrijdige informatie

• “Practise what you preach”

• Geldt voor zowel verbale als non-verbale communicatie

• Aanwezigheid van ME ≠ “er is niets aan de hand”

• Politiehelicopters en drones ≠ “er is niets aan de hand”

• Veel betrokken partijen, ieder met een “tweet-wens” 

• Eén gezamenlijk Titter-account?
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“Er is geen feest, maar we denken wel na over een alternatief feest.”;“Er is ook geen alternatief feest, maar we hebben wel een locatie beschikbaar waar we lichtmasten neerzetten (het Gorecht-terrein).” Later op de avond wordt op initiatief van een particulier een spontane poging gedaan hier alsnog een feestlocatie van te maken;“U bent niet welkom, U wordt weggestuurd als u naar Haren komt.” Dat gebeurt niet;......“U wordt geleid c.q. begeleid naar een opvanglocatie.” Hiertoe is de organisatie helemaal niet ingericht. Bezoekers van het Gorecht-terrein maken rechtsomkeert als duidelijk is dat daar niets te doen is;“De Stationsweg is afgesloten op 21 september.” Feitelijk onjuist, deze is tot 14.00 open; “Er is wel of geen noodverordening.” “Je mag volgens de noodverordening geen alcohol drinken (behalve op het Gorecht-terrein).” In de praktijk wordt dit echter niet gehandhaafd (ME-spotters zijn ook niet op de hoogte). 
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DISCUSSIE
Hoe kun je je als evenementenorganisator teweerstellen tegen berichtgeving op sociale
media?

• Verroen, Gutteling, & De Vries (2013):

• Crisiscommunicatie moet actieperspectieven bevatten

• Dit verlaagt behoefte aan aanvullende informatie, en reduceert de impact van 
(negatieve) berichten op sociale media.

• Tigchelovend, De Vries, & Gutteling (in voorbereiding): 

• Als er bij een bedrijf iets misgaat, kan dat bedrijf dit beter zelf als eerste naar buiten 
brengen dan afwachten

• Pro-actief optreden reduceert impact van negatieve berichtgeving op sociale 
media

“Het van belang is te communiceren, omdat er anders vóór je wordt gecommuniceerd!”
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TOT SLOT
• Belangrijkste verschil literatuur en praktijkervaringen betreft toepasbaarheid en detail

• Vooral interviews leverden veel concrete aanwijzingen op

• Niet onbelangrijk: wat weten we nog niet? Nog veel meer (impliciete) kennis?

• Hoe valide zijn observaties omtrent werkzaamheid van communicatie?

• …
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Rapport “Inzet communicatie bij crowd control en crowd management” gratis te downloaden
via WODC-site: http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/massapsychologie-tijdens-

crises.aspx?cp=44&cs=6796

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/massapsychologie-tijdens-crises.aspx?cp=44&cs=6796


VRAGEN?
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