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‘M
an vliegt 
ambulance-
medewerker 
aan’, ‘De-
ventenaar 
bedreigde 
a g e n t e n 

met de dood’, ‘Brandweer bespuugd 
en  bekogeld’ – het zijn krantenkoppen 
die steeds vaker voorkomen. Wat dat 
 betreft zal niemand dan ook met de ogen 
 knipperen als SIRE (Stichting  Ideële 
Reclame) op campagneposters en in 
radiospotjes verkondigt dat 80 procent 
van de ambulancemedewerkers, politie-
agenten en brandweermannen afgelopen 
jaar zijn bedreigd of mishandeld. Klein 
probleempje: het is niet waar. 
De campagne Handen af van onze 
 hulpverleners maakt gebruik van  cijfers 
uit een onderzoek van de DSP-groep. 
Op de campagnewebsite heeft  SIRE 
wel de juiste cijfers gezet: van de 
 ambulancemedewerkers, politieagenten 
en brandweerlieden kwam gemiddeld 
65 procent in aanraking met agressie en 
geweld. Geen 80 dus. Maar belangrijker 
is dat bij dit percentage alle vormen van 
agressie zijn meegerekend. Iemand voor 
de voeten tuffen of uitschelden voor 
teringlijer weegt in deze cijfers net zo 
zwaar als iemand een klap voor zijn kop 
verkopen.
Sander Flight was vanuit DSP-groep 

medeverantwoordelijk voor het onder-
zoek dat werd uitgevoerd in opdracht 
van de overheid. Hij reageert redelijk 
 laconiek. ‘Ik ben het wel gewend dat onze 
cijfers niet correct gebruikt  worden,’ zegt 
hij. ‘Ik lig er niet wakker van. De bood-
schap van een campagne moet  simpel 
zijn. Ik ben het ermee eens dat het 
 geweld tegen hulpverleners erg is. Alleen 
het cijfer dat ze gebruiken klopt niet.’

zwaailichtberoepen
De projectleider van de campagne, 
Hans Peters, zegt dat de 80 procent een 
interpretatie is van SIRE. ‘Om dat te 
 bepalen, hebben we gesprekken gehad 
met  ervaringsdeskundigen. Daarnaast 
komen de cijfers uit de eerste helft van 
2011 en doen veel hulpverleners geen 
aangifte,’ legt hij uit. ‘Het percentage zelf 
vind ik ook niet zo interessant. Het gaat 
om de bewustwording en om het uiting 
geven aan de nationale verontwaardiging 
die er over dit fenomeen bestaat.’
Het fenomeen speelt niet alleen bij 
de drie genoemde beroepsgroepen. In 
 totaal zijn er voor het onderzoek vijf-
tien  beroepsgroepen tegen het licht 
 gehouden. De campagne legt de nadruk 
op politie, ambulance en brandweer, 
maar dat zijn niet de  grootste slacht-
offers van agressie. Bij het  treinpersoneel, 
 gevangenismedewerkers en gerechtsdeur-
waarders gaan de percentages over de  

90 heen. Je zou denken dat het misschien 
aan het weinig sympathieke imago 
van deurwaarders ligt dat zij niet op de 
 posters staan, maar dat is niet het geval. 
‘We  waren ons niet bewust van de andere 
 cijfers toen we de campagne maakten,’ 
zegt Peters. ‘We hebben voor de zoge-
naamde zwaailichtberoepen gekozen 
omdat zij de pijlers zijn van een veilige, 
gezonde maatschappij.’ 
Maar juist vanuit de ambulancevakbond 
wordt gevraagd om enige nuance bij de 
cijfers. ‘In het onderzoek is elke vorm van 
agressie verwerkt. Van boze, scheldende 
mensen tot met een schep achterna-
gezeten worden,’ zegt Patrick Nijman, 
voorzitter CNV Ambulancezorg. ‘En 
het gaat om cijfers over een hele  carrière, 
zeg zo’n tien tot twintig dienstjaren. Het 
lijkt nu of we elke dag op ons  gezicht 

worden geslagen.’ En hoewel het de 
 campagne sterker doet overkomen, 
heeft het  noemen van die 80 procent wel 
 gevolgen. Nijman merkt dat het steekt bij 
zijn collega’s. ‘Werkgevers zijn bang dat 
ze niet meer aan personeel komen omdat 
die liever iets veiligers willen doen. De 
moeder van een collega heeft tegen hem 
gezegd dat het misschien tijd wordt om 
ander werk te zoeken.’ 

hufters 
Daarnaast zet hij vraagtekens bij het 
nut van de campagne. Nijman zegt blij 
te zijn met de aandacht voor de situatie 
en de petitie die getekend kan worden, 
‘maar we moeten wel realistisch  blijven. 
De campagne komt niet aan bij de 
 daders.’  Daar is Flight het mee eens. 
‘De  advertenties staan in de Volkskrant 

Hype rond 
misHandelde 
Helpers

door Marleen Hoogendoorn 

de leugentjes van SIrE

‘Zo’n 80 procent van onze ambulancemedewerkers, politie-
agenten en brandweermannen zijn dit jaar bedreigd of mis-
handeld terwijl zij hun werk deden,’ stelt SIRE onheilspellend in 
hun nieuwste campagne. Nou, dat valt dus nogal mee.

‘dE groot-
StE Slacht-
offErS van 
agrESSIE 
zIjn trEIn-
pErSonEEl, 
gEvangEnIS-
MEdE-
wErkErS En 
gErEchtS-
dEur- 
waardErS’

sire, voor elk 
probleem(pje)
Klagen over belastingcenten die verspild worden aan 
de campagnes van SIRE heeft geen zin. De stichting 
werkt namelijk niet in opdracht van de  overheid. 
Reclamebureaus, adverteerders en  andere  mensen 
die meewerken aan een campagne doen dat 
 belangeloos. Dat is dan ook het grote  verschil met 
de Postbus 51-spotjes: die zijn wel door de overheid 
gemaakt. 
Met Handen af van onze hulpverleners is het de 
105de keer dat SIRE aandacht vraagt voor een 
kwestie. De meest bekende blijft Je bent een rund 
als je met vuurwerk stunt, die onder andere met 
posters van verminkte handen voor vuurwerk waar-
schuwde. Andere campagnes van de afgelopen 
 jaren richtten zich op kinderen wiens ouders gaan 
scheiden, vrienden van dodelijk zieken, analfabeten 
en asociaal gedrag.

en NRC. Die worden niet gelezen door 
de hufters om wie het gaat.’ 
Het is niet voor het eerst dat SIRE  cijfers 
heftiger doet lijken dan dat ze bij nadere 
bestudering blijken. In 2007 riep de 
stichting ouders op om zich te  gedragen 
langs de velden waar hun kinderen aan 
het sporten zijn. In het bericht bij de 
campagne zegt SIRE dat uit onderzoek 
van TNS NIPO blijkt dat meer dan 
 negen op de tien ouders (91 procent) 
zich in meer of mindere mate ergeren 
aan het gedrag van andere ouders langs 
de sportvelden. Leg de nadruk maar op 
mindere, want uit de betreffende grafiek 
in het onderzoek blijkt dat het grootste 
deel (48 procent) van die 91 bestaat uit 
respondenten die zeggen zich ‘zelden’ aan 
anderen te ergeren. Want die mensen zijn 
er dus ook nog.  
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