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1. Samenvatting 

Uw ervaring omtrent verbale en fysieke agressie 

Een meerderheid van de raadsleden (70%) geeft aan niet te zijn lastig gevallen met agressie in deze 

raadsperiode. 17% van de raadsleden geeft aan verbale agressie te hebben ervaren (zoals schelden 

of schreeuwen) en 16% van de raadsleden is bedreigd of geïntimideerd in deze raadsperiode. Zie 

pagina 6.  

Citaten respondent: “Meer algemeen: op social media zie ik veel negatieve reacties op politici in het 

algemeen.”,  “Niet persoonlijk, maar wel algemeen richting de gemeenteraad op social media”.  

Van de raadsleden die lastig gevallen zijn met agressie heeft 30% niets gedaan in reactie op de 

agressie. Ongeveer een kwart heeft melding gemaakt en 11% van de raadsleden die zijn lastig 

gevallen heeft aangifte gedaan. Zie pagina 7. 

Citaten respondent: “Vond het niet zwaar genoeg en bovendien onbewijsbaar”, “Niets mee gedaan 

want posts en bedreiging op facebook worden gezien als "vrijheid van meningsuiting"”. 

 

Uw ervaring van ondersteuning 

14% van de raadsleden die zijn lastig gevallen heeft persoonlijke ondersteuning gezocht. Collega 

raadsleden worden het vaakst genoemd als verlener van ondersteuning. Gevolgd door de familie, 

politie en een medewerker van de griffie. Zie pagina 8. 

Citaat respondent: “Collega raadsleden, niet van wethouder / burgemeester”.  

Raadsleden zijn voornamelijk ondersteund middels advies en een luisterend oor. Daarnaast heeft 

ruim een derde van de raadsleden ervaringen uitgewisseld. Zie pagina 9. 

Over het algemeen word de ondersteuning die men heeft gehad op een positieve manier 

omschreven. Zie pagina 10. 

Citaat respondent: “Er werd naar mij geluisterd”.  

Een meerderheid van de raadsleden (64%) geeft aan de inhoud van de ondersteuning als voldoende 

of ruim voldoende nuttig te hebben ervaren. Een kwart van de raadsleden geeft aan de 

ondersteuning als onvoldoende of zeer onvoldoende nuttig te hebben ervaren. Zie pagina 11.  

Ruim twee derde van de raadsleden geeft aan dat de ondersteuning klantvriendelijk of zeer 

klantvriendelijk was. 16% van de raadsleden geeft aan de ondersteuning als klantonvriendelijk of 

zeer klantonvriendelijk te hebben ervaren. Zie pagina 12.  
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De gewenste ondersteuning 

Wanneer raadsleden in de situatie komen dat iemand verbaal agressief is, hen bedreigt of 

intimideert dan maakt 41% hier melding van. Een op de vijf raadsleden geeft aan een stopgesprek te 

voeren (of te laten voeren) met de veroorzaker of ondersteuning te zoeken. Zie pagina 13.  

Citaten respondenten: “Melding bij de griffie en burgemeester”, “Zoals eerder genoemd: ik praat 

erover thuis en met de fractie. Als het te gek wordt zal ik melding maken”. 

Raadsleden geven aan het liefst ondersteund te worden door advisering of een luisterend oor. Zie 

pagina 14. 

Raadsleden geven aan veelal ondersteuning te zoeken bij collega’s (binnen de organisatie of fractie). 

Andere ondersteuning wordt ook gezocht bij de politie of het thuisfront. Zie pagina 15. 

Citaten respondenten: “Burgermeester, fractie, collega’s, politie, partij, huisarts, GGD”, “Fractie 

genoten, die ervaren vergelijkbare agressie”.  

 

Verbetering van de ondersteuning 

Raadsleden is naar verbeterpunten en complimenten omtrent de huidige ondersteuning gevraagd. 

Zij geven aan dat het bespreekbaar maken van belang is en dat er meer aandacht aan mag worden 

besteed (i.e. voorlichting, advies, training).  

Citaten respondenten: “Duidelijke communicatie waar ondersteuning te halen valt. Is voor mij 

duidelijk, voor nieuwe raadsleden of leden van lokale partijen misschien minder.”, “Blijven praten”. 

Wat betreft de complimenten geven raadsleden aan dat het getoonde begrip, het bespreekbaar 

maken en het luisterende oor, goed gaan. Zie pagina 16. 

Citaten respondenten: “Wanneer het nodig is weet ik zeker een luisterend oor te vinden bij onze 

griffier en die zal absoluut stappen ondernemen.”, “Begrip vanuit college van B&W”. 

De vindbaarheid van de ondersteuning wordt door raadsleden het vaakst als meest belangrijke 

aspect genoemd en het vaakst opgenomen in de top 3 van belangrijkste aspecten van ondersteuning. 

Zie pagina 18.  

Citaat respondent: “Bij deskundige ondersteuning is een bereikbaarheid, vindbaarheid, 

vertrouwelijkheid en integriteit van belang en zal een helder protocol of stappenplan helpend zijn.”.  
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Bestaande ondersteuning 

Drie op de vier raadsleden hebben nog nooit gehoord van Het Netwerk Weerbaar Bestuur of Het 

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Slechts 6% weet een beetje of volledig wat deze 

organisaties doen. Zie pagina 19. 

Citaat respondent: “Als je geen last hebt dan ga je ook niet uitzoeken wat en bij wie je moet zijn.”.  

Om de bekendheid van het Netwerk en het Ondersteuningsteam van Weerbaar Bestuur te vergroten 

worden verschillende manieren genoemd. Via de griffie, via de mail, via raadsledenbladen en via de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn manieren die regelmatig worden genoemd. 12% van de 

raadsleden geeft aan dat het niet nodig is om de bekendheid te vergroten en 37% van de raadsleden 

geeft aan niet te weten hoe de bekendheid vergroot kan worden. Zie pagina 20. 

Citaat respondent: “Ik vind het belangrijk dat de eerste ondersteuning in de gemeente zelf is. Een 

team of netwerk Weerbaar Bestuur lijkt mij zinvol ter ondersteuning van lokale eerste ondersteuning 

en eventueel bij vervolgstappen. Zij moeten daarom vooral bekend zijn bij de gemeentelijke 

organisatie, niet noodzakelijkerwijs bij de gemeenteraadsleden zelf”.  

 

Omgaan met agressie 

Ongeveer vier op de tien raadsleden geven aan dat, binnen de eigen gemeenteraad, enkel reactief 

aandacht wordt besteed aan agressie. Een derde van de raadsleden geeft aan niet te weten op welke 

manier er binnen de gemeenteraad aandacht besteed wordt aan agressie. Zie pagina 21. 

Citaten respondenten: “Bij incidenten wordt daar over gecommuniceerd”, “Er wordt geen enkele 

aandacht aan besteed”.  

Ongeveer een op de vijf raadsleden geeft aan dat er, binnen de organisatie, voldoende aandacht 

besteed wordt aan het onderwerp agressie. 39% van de raadsleden geeft aan neutraal te zijn en bijna 

een derde van de raadsleden vindt dat er onvoldoende aandacht wordt besteedt aan het onderwerp 

agressie. Zie pagina 22. 

Citaat respondent: “Er hoeft niet heel veel aandacht aan gegeven te worden, maar minstens aan het 

begin en halverwege de raadsperiode hier op een goede manier aandacht aan besteden lijkt mij zeker 

zinvol. Dat is bij ons volgens mij geen staande praktijk.”. 

 

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Overheid in Nederland, waaraan 948 raadsleden hebben 

deelgenomen.   
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2. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek : Ondersteuning bij verbale en fysieke agressie 
Onderwerpen : Uw ervaring omtrent verbale en fysieke agressie 

: Uw ervaring van ondersteuning 
: De gewenste ondersteuning 
: Verbetering van de ondersteuning 
: Bestaande ondersteuning 
: Omgaan met agressie 

Enquêteperiode : 26 mei 2021 tot 14 juni 2021 
Aantal vragen : 17 
Aantal respondenten : 948 
Foutmarge : 3,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 14 juni 2021 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±3,1%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen. 

2.1 Methodiek 
• In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging en het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de vragenlijst opgesteld. 

• Op 26 mei 2021  is de enquête met een begeleidend schrijven naar alle raadsleden, wethouders 

en burgemeesters in Nederland verstuurd. 

• Op 1 juni 2021 is een herinneringsmail gestuurd. 

• Op 9 juni 2021 is een tweede herinneringsmail gestuurd. 

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.  
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3. Resultaten 

3.1 Uw ervaring omtrent verbale en fysieke agressie 
Bij het uitoefenen van uw ambt, kunt u persoonlijk te maken krijgen met agressie. Agressie is het 
overkoepelende begrip en kan op verschillende manieren worden geuit. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen fysieke agressie (zoals schoppen, slaan of spugen) en verbale agressie 
(zoals schelden, schreeuwen, bedreigen, (seksueel) intimideren of discrimineren. 

 

 
Een meerderheid van de raadsleden (70%) geeft aan niet te zijn lastig gevallen met agressie in deze 
raadsperiode. Ongeveer 30% van de raadsleden geeft aan lastig te zijn gevallen met agressie. 
 
17% van de raadsleden geeft aan verbale agressie te hebben ervaren (zoals schelden of schreeuwen) 
en 16% van de raadsleden is bedreigd of geïntimideerd in deze raadsperiode. 
 
Citaten respondent: “Meer algemeen: op social media zie ik veel negatieve reacties op politici in het 
algemeen.”, “Niet persoonlijk, maar wel algemeen richting de gemeenteraad op social media”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 23 en verder. 
 
 
  

17%

16%

2%

1%

3%

7%

70%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, ik heb verbale agressie ervaren (zoals schelden
of schreeuwen)

Ja, ik heb bedreiging of intimidatie ervaren

Ja, ik heb fysieke agressie ervaren

Ja, ik heb seksuele intimidatie ervaren

Ja, ik heb discriminatie ervaren

Ja, ik heb iets anders ervaren

Nee, geen van bovenstaande

Weet niet

1 Bent u zelf in deze raadsperiode lastig gevallen met 

agressie?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=948)
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Vraag 1.1 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1 aan hebben gegeven dat ze in de college 
periode lastig gevallen zijn met agressie. 

 
Van de raadsleden die lastig gevallen zijn met agressie heeft 30% niets gedaan in reactie op de 
agressie. Ongeveer een kwart heeft melding gemaakt en 11% van de raadsleden die zijn lastig 
gevallen heeft aangifte gedaan. 
 
Citaten respondent: “Vond het niet zwaar genoeg en bovendien onbewijsbaar”, “Niets mee gedaan 
want posts en bedreiging op facebook worden gezien als "vrijheid van meningsuiting"”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 25 en verder. 
 
 
 
 
 
 
 
  

14%

23%

11%

12%

11%

5%

29%

30%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb persoonlijke ondersteuning gezocht

Ik heb melding gemaakt, het is geregistreerd

Ik heb aangifte gedaan

Ik heb geen aangifte gedaan

Ik heb/ er is een stopgesprek gevoerd met de
veroorzaker

Ik heb/ er is gebeld met de veroorzaker

Anders

Ik heb hier niets mee gedaan

Weet niet

1.1 Op welke manier heeft u gereageerd op de agressie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=287)
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3.2 Uw ervaring van ondersteuning 

Bij de vorige vraag heeft u aangegeven ondersteuning te hebben gevraagd nadat u bent 
lastig gevallen met agressie. 

Vraag 1.1.1 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1.1 aan hebben gegeven dat ze 
ondersteuning hebben gevraagd nadat zij lastig zijn gevallen. 

 
14% van de raadsleden die zijn lastig gevallen heeft persoonlijke ondersteuning gezocht. Collega 
raadsleden worden het vaakst genoemd als verlener van ondersteuning. Gevolgd door de familie, 
politie en een medewerker van de griffie. 
 
Citaat respondent: “Collega raadsleden, niet van wethouder / burgemeester”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 28 en verder. 
 
 
 
 
  

7%

36%

33%

19%

10%

31%

21%

62%

7%

29%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
(OT)

Van familie/ gezin

Van politie

Ambtelijke ondersteuning (P&O)

Intervisiekring/ vertrouwenspersoon

Medewerker griffie

Politieke partij

Collega raadslid, wethouder of burgemeester

Professionals zoals huisarts of psycholoog

Iemand anders

Weet niet

1.1.1 Van wie heeft u ondersteuning ontvangen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=42)
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Vraag 1.1.2 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1.1 aan hebben gegeven dat ze 
ondersteuning hebben gevraagd nadat zij lastig zijn gevallen. 

 
Raadsleden zijn voornamelijk ondersteund middels advies en een luisterend oor. Daarnaast heeft 
ruim een derde van de raadsleden ervaringen uitgewisseld. 
 
Zie toelichtingen op pagina 29. 
 
 
  

71%

80%

37%

2%

7%

12%

15%

5%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een luisterend oor geboden

Ik ben geadviseerd

Ik heb ervaringen uitgewisseld

Ik heb een training gevolgd

Ik heb een behandelingstraject gevolgd

Ik ben ondersteund in het melden (registratie)

Ik ben ondersteund in het doen van aangifte

Ik heb een nazorgtraject

Andere manier

Weet niet

1.1.2 Op welke manier bent u ondersteund?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=41)
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Vraag 1.1.3 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1.1 aan hebben gegeven dat ze 
ondersteuning hebben gevraagd nadat zij lastig zijn gevallen. 

 

1.1.3 Als u de ondersteuning zou mogen omschrijven in drie kernwoorden, 

hoe heeft u de ondersteuning ervaren? (n=39) 
 

 
 

Over het algemeen wordt de ondersteuning die men heeft gehad op een positieve manier 
omschreven. 
 
Citaat respondent: “Er werd naar mij geluisterd”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 29 en verder. 
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Vraag 1.1.4 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1.1 aan hebben gegeven dat ze 
ondersteuning hebben gevraagd nadat zij lastig zijn gevallen. 

 
Een meerderheid van de raadsleden (64%) geeft aan de inhoud van de ondersteuning als voldoende 
of ruim voldoende nuttig te hebben ervaren. Een kwart van de raadsleden geeft aan de 
ondersteuning als onvoldoende of zeer onvoldoende nuttig te hebben ervaren. 
 
Zie toelichtingen op pagina 31. 
 
 
  

23%

41%

10%

10%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ruim voldoende nuttig

Voldoende nuttig

Neutraal

Onvoldoende nuttig

Ruim onvoldoende/ Niet nuttig

Weet niet

1.1.4 Hoe waardeert u de inhoud van de ondersteuning die u 
heeft gehad?

(n=39)



 
 

 
12 

 

 
Vraag 1.1.5 is alleen gesteld aan raadsleden die bij vraag 1.1 aan hebben gegeven dat ze 

ondersteuning hebben gevraagd nadat zij lastig zijn gevallen. 

 
Ruim twee derde van de raadsleden geeft aan dat de ondersteuning klantvriendelijk of zeer 
klantvriendelijk was. 16% van de raadsleden geeft aan de ondersteuning als klantonvriendelijk of 
zeer klantonvriendelijk te hebben ervaren. 
 
Zie toelichtingen op pagina 31. 
 
 
  

33%

38%

10%

3%

13%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer klantvriendelijk

Klantvriendelijk

Neutraal

Klantonvriendelijk

Zeer klantonvriendelijk

Weet niet

1.1.5 In hoeverre was de ondersteuning klantvriendelijk?
(Met klantvriendelijkheid kan gedacht worden aan prettig, vriendelijk, luisterend en/of 

betrokken met oog en oor voor u)

(n=39)
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3.3 De gewenste ondersteuning 
Stel iemand is verbaal agressief, bedreigt of intimideert u. 

 
Wanneer raadsleden in de situatie komen dat iemand verbaal agressief is, hen bedreigt of 
intimideert dan maakt 41% hier melding van. Een op de vijf raadsleden geeft aan een stopgesprek te 
voeren (of te laten voeren) met de veroorzaker of ondersteuning te zoeken. 
 
Citaten respondenten: “Melding bij de griffie en burgemeester”, “Zoals eerder genoemd: ik praat 
erover thuis en met de fractie. Als het te gek wordt zal ik melding maken”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 31 en verder. 
 
 
 
 
 
 
  

20%

41%

9%

4%

20%

8%

13%

15%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik zoek ondersteuning

Ik maak melding

Ik twijfel of ik melding maak

Ik maak geen melding

Ik voer/ er wordt een stopgesprek gevoerd met de
veroorzaker

Ik bel/ er wordt gebeld met de veroorzaker

Anders

Ik doe hier niets mee

Weet niet

2 Op welke manier reageert u hierop?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=907)
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Stel iemand is verbaal agressief, bedreigt of intimideert u. 

 
Raadsleden geven aan het liefst ondersteund te worden door advisering of een luisterend oor. 
 
Zie toelichtingen op pagina 36 en verder. 
 
 
 
 
  

16%

29%

46%

17%

5%

4%

18%

7%

9%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik wens geen ondersteuning

Een luisterend oor

Advisering

Het uitwisselen van ervaringen

Het ontvangen van een weerbaarheidstraining

Professioneel behandelingstraject

Ondersteuning bij het melding maken

Nazorg

Andere manier

Weet niet

3 Op welke mogelijke manier(en) wenst u ondersteund te 

worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=895)
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Stel iemand is verbaal agressief, bedreigt of intimideert u. 

 

4 Bij wie of waar zoekt u ondersteuning? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=875) 

 

 
Raadsleden geven aan veelal ondersteuning te zoeken bij collega’s (binnen de organisatie of fractie). 
Andere ondersteuning wordt ook gezocht bij de politie of het thuisfront. 
 
Citaten respondenten: “Burgermeester, fractie, collega’s, politie, partij, huisarts, GGD”, “Fractie 
genoten, die ervaren vergelijkbare agressie”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 39 en verder. 
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3.4 Verbetering van de ondersteuning 
 

5 Wat kan er, volgens u, verbeterd worden en wat gaat goed? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=851) 

 

 

Verbeterpunten 
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Complimenten 

 
 

Raadsleden geven aan dat het bespreekbaar maken van belang is en dat er meer aandacht aan mag 
worden besteed (i.e. voorlichting, advies, training), als het gaat om het verbeteren van de geboden 
ondersteuning. 
 
Citaten respondenten: “Duidelijke communicatie waar ondersteuning te halen valt. Is voor mij 
duidelijk, voor nieuwe raadsleden of leden van lokale partijen misschien minder.”, “Blijven praten”. 
 
Raadsleden benoemen als compliment het getoonde begrip, het bespreekbaar maken en het 
luisterende oor, als het gaat om de geboden ondersteuning. 
 
Citaten respondenten: “Wanneer het nodig is weet ik zeker een luisterend oor te vinden bij onze 
griffier en die zal absoluut stappen ondernemen.”, “Begrip vanuit college van B&W” 
 
Zie toelichtingen op pagina 47 en verder. 
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6 Wat vindt u belangrijk kijkende naar de ondersteuning die geboden mag 

worden? (n=705) 
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken van aspecten die u belangrijk vindt. Plaats een 1 bij het 

aspect dat u het meest belangrijk vindt, een 2 bij het daaropvolgende aspect etc. Wanneer u op 'Weet niet' of 'Geen 

voorkeur' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.) 

 
De vindbaarheid van de ondersteuning wordt door raadsleden het vaakst als meest belangrijke 
aspect genoemd en het vaakst opgenomen in de top 3 van belangrijkste aspecten van ondersteuning. 
 
Citaat respondent: “Bij deskundige ondersteuning is een bereikbaarheid, vindbaarheid, 
vertrouwelijkheid en integriteit van belang en zal een helder protocol of stappenplan helpend zijn.”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 56 en verder. 
 
 
 
 
  

3,1

2,8

3,3

3,0

3,0

3,3

3,9

3,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dat maatwerk geleverd wordt

Dat de ondersteuning eenvoudig te vinden/
bereiken is

Dat de ondersteuning persoonlijk is

Dat de ondersteuning deskundig is

Dat de ondersteuning vertrouwelijk/ integer is

Dat de ondersteuning snel geboden kan worden

Dat documentatie of het opstellen van een
stappenplan onderdeel is van de ondersteuning

Anders

1 2 3
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3.5 Bestaande ondersteuning 

 
Drie op de vier raadsleden hebben nog nooit gehoord van Het Netwerk Weerbaar Bestuur of Het 
Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Slechts 6% weet een beetje of volledig wat deze 
organisaties doen.  
 
Citaat respondent: “Als je geen last hebt dan ga je ook niet uitzoeken wat en bij wie je moet zijn.”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 57. 

  

74%

76%

20%

18%

4%

4%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7.1 Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

7.2 Het Netwerk Weerbaar Bestuur

7. In hoeverre bent u bekend met de werkzaamheden van 
onderstaande organisaties:

Nooit van gehoord Ik ken ze van naam Ik weet een beetje wat ze doen Ik ben volledig bekend met ze

(n=835)
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8 Op welke manier kunnen bovengenoemde organisaties de bekendheid het 

beste vergroten? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=828) 

 
 

Om de bekendheid van het Netwerk en het Ondersteuningsteam van Weerbaar Bestuur te vergroten 
worden verschillende manieren genoemd. Via de griffie, via de mail, via raadsledenbladen en via de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn manieren die regelmatig worden genoemd. 12% van de 
raadsleden geeft aan dat het niet nodig is om de bekendheid te vergroten en 37% van de raadsleden 
geeft aan niet te weten hoe de bekendheid vergroot kan worden. 
 
Citaat respondent: “Ik vind het belangrijk dat de eerste ondersteuning in de gemeente zelf is. Een 
team of netwerk Weerbaar Bestuur lijkt mij zinvol ter ondersteuning van lokale eerste ondersteuning 
en eventueel bij vervolgstappen. Zij moeten daarom vooral bekend zijn bij de gemeentelijke 
organisatie, niet noodzakelijkerwijs bij de gemeenteraadsleden zelf”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 57 en verder. 
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3.6 Omgaan met agressie 
Landelijk zijn er afspraken gemaakt omtrent agressie. Een voorbeeld hiervan is dat minimaal een keer 
per jaar een moment wordt gepland om te praten over agressie binnen de organisatie. 

 
Ongeveer vier op de tien raadsleden geven aan dat, binnen de eigen gemeenteraad, enkel reactief 
aandacht wordt besteed aan agressie. Een derde van de raadsleden geeft aan niet te weten op welke 
manier er binnen de gemeenteraad aandacht besteed wordt aan agressie. 
 
Citaten respondenten: “Bij incidenten wordt daar over gecommuniceerd”, “Er wordt geen enkele 
aandacht aan besteed”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 67 en verder. 
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ongeveer een op de vijf raadsleden geeft aan dat er, binnen de organisatie, voldoende aandacht 
besteed wordt aan het onderwerp agressie. 39% van de raadsleden geeft aan neutraal te zijn en bijna 
een derde van de raadsleden vindt dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan het onderwerp 
agressie. 
 
Citaat respondent: “Er hoeft niet heel veel aandacht aan gegeven te worden, maar minstens aan het 
begin en halverwege de raadsperiode hier op een goede manier aandacht aan besteden lijkt mij zeker 
zinvol. Dat is bij ons volgens mij geen staande praktijk.”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 70. 
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4. Bijlage: toelichtingen 

1 Bent u zelf in deze raadsperiode lastig gevallen met agressie? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ja, ik heb iets anders ervaren, namelijk: 
• Agressie net, maar weten jawel te wonen 

• Agressie op sociale media/schelden, dreigen, etc 

• Agressieve lobby 

• Als prive persoon geintimideerd en benadeeld worden door de gemeente 

• Anonieme brief met onaangename inhoud 

• Anonieme post 

• Bedreiging is een groot woord, maar de negativiteit op sociale media en in mailtjes die je als 
fractie krijgt is bepaald niet stimulerend. Mensen worden steeds mondiger en daarbij zijn ze 
soms redelijk grof, ongenuanceerd en onbeleefd. Verder zijn er soms wel insinuaties die je als 
bedreiging kan uitleggen. Bijv. over een plan voor een bepaalde fabriek waar mensen dan 
schrijven dat de boel altijd nog in de fik kan... geen fijne sfeer. 

• Beledigende opmerkingen via social media 

• Beledigingen via mail, telefonisch en sms 

• Constant negatieve uitingen via de sociale media 

• Dat er door een fractie constant belastende berichten werden verspreidt op de sociale media. 

• Dat ik vanuit mijn dagelijks werk via andere fractie naar mij werd gevraagd of ik als raadslid 
werkte bij een organisatie 

• De “terreur” van anoniem roepen, framen via social media 

• De verbale  agressie  wordt voornamelijk geuit via twitter door 1 persoon die constant leden 
van  onze fractie  en wethouders van onze partij belaagd 

• Digitale identiteit fraude 

• E-mail 

• Een zeer vijandelijk raadslid van een andere partij die buiten de orde en onder de gordel mij het 
een en ander toevoegde 

• Facebook agressie 

• Genegeerd worden door mensen die het niet eens zijn met je standpunt 

• Grove opmerkingen op sociale media 

• Intimiderende benadering via social media op mij als persoon gericht 

• Kort moment van intimidatie (grote ogen met agressieve blik) tijdens verkiezingscampange 

• Kwaadsprekerij 

• Laster door onwaarheden over mij te verspreiden. 

• Meer algemeen: op social media zie ik veel negatieve reacties op politici in het algemeen. 

• Minachtende opmerkingen over het raadslidmaatschap 

• Minachting 

• Nare stukjes in de lokale krant 

• Niet persoonlijk, maar wel algemeen richting de gemeenteraad op social media 

• Onheus bejegenen mede raaadslid 

• Online agressie 

• Online schelden 

• Online smaad 

• Onwaarheden in de pers over mijn handelen 

• Op social media 
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• Op Social media door andere raadsleden teveel op de man bejegend worden. Dus als je feitelijk 
informatie geeft, dan meteen op de man gespeelde uitingen krijgen. Dus iemand te kakke 
zetten in de openbaarheid. Of trollen. 

• Persoonlijke aansprakelijkheidsstelling als individueel raadslid 

• Pesten op de werkvloer 

• Raadsleden gingen onderling met agressieve woorden het debat aan 

• Reactie via facebook op prive [ostigs 

• Schelden, provoceren, vuilnis in de tuin gooien, provocerend gedrag. hinderlijk volgen, auto 
klem zetten,  gebruik van camera s gericht op mijn prive terrein en 

• Scheldreacties via Twitter 

• Schofterig gedrag van mede-raadsleden, ook via o.m. sociale media 

• Social media 

• Social media ventileren van ongefilterde en ongezouten maar niet feitelijke mening. 

• Stalking en gps tracker onder mijn auto, achtervolging door motor en auto, detective voor de 
woning 

• Stelselmatige verspreiding van suggesties niet-integer handelen 

• Stevige taal in mails 

• Twitter. Mijn hoofd moest eraf met n moslimzwaard oa 

• Uitspraken met kwalificaties in mijn richting via Facebook. 

• Verbale agressie (niet zijnde schreeuwen en schelden) van een mede raadslid 

• Verbale agressie door een collega raadslid 

• Verdacht makingen 

• Vernieling auto 

• Vervelende aantijgingen via social media 

• Vervelende opmerkingen op de persoon 

• Via ingezonden brief in plaatselijke krant uitgescholden 

• Via mijn e-mail account bedreigd 

• Via social media 

• Via sociale media 

• Via socials. 

• Via telefoon bedreigd 

Toelichting 
• Af en toe wel eens wat. Ach dat maken we allemaal wel eens mee. Niet te zwaar aan tillen. 

• Ben pas sinds kort raadslid 

• Discriminatie als in seksisme 

• Discriminatie van het gemeentebestuur. Het college en vooral de burgemeester discrimineren. 
Ik krijg geen toegang tot informatie. Ik mag ambtenaren niet spreken. Burgemeester doet aan 
de lopende band meldingen over mij bij de politie en het OM. Plus mijn facebook account wordt 
stelselmatig gevolgd. 

• Door een collega raadslid en collega burgerlid van mijn eigen fractie 

• Enkele dreigmails 

• Er zijn wel leugens over mij verspreid in de media, maar dat valt denk ik niet onder jullie 
definitie van agressie. 

• Het moet altijd gaan om inhoud. 

• Het was gericht aan de hele gemeenteraad tijdens de vergadering 

• Ik ben vervangend raadslid en pas 4 maanden bezig 

• Ik heb het voorval bij het College gemeld. 

• Ik heb in eerdere termijn te maken gehad met verbaal geweld. 
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• Ik heb verbale agressie ervaren van een wethouder in de schorsing van een besluitvormende 
raadsvergadering. Volgens de burgemeester was er niets aan de hand en kon ik geen aangifte 
doen. (4 getuigen) 

• Ik wordt zeer nadrukkelijk financieel onder druk gezet door de gemeente gooise meren 

• Maar wel dat er geen of weinig aandacht is voor mensen met een lichamelijke beperking 
(rolstoel) en hier de overheid ook weinig rekening mee houdt qua locatie 

• Met name via sociale media 

• Natuurlijk wordt er wel eens tegen je geageerd. Ik zelf ervaar dat niet als bedreigend. 
bedreiging wordt ook vaak aangepraat. 

• Op advies van de burgemeester en hoofd politie getracht om aangifte te doen. De politie wilde 
dit niet doen, dus verder geen actie ondernomen door “overheid” 

• Opvallend dat in antwoorden niets over sociale media staat, Daar ben ik bewust niet actief op. 
En dat scheelt veel in ervaren agressie, intimidatie etc 

• Rouwadvertentie in de krant met namen van raadsleden in Den Helder is zeer bedreigend 

• Smaad- en lastercampagne door een persoon 

• Sociale media. Aanval op integriteit. Intimiderend. 

• Verbalen agressie gaat vaak via Facebook of andere sociale media. Bedreiging door de 
Marokkaanse gemeenschap vanwege mijn aanwezigheid, in een andere rol overigens, bij een 
viering van Internationale Vrouwendag en seksuele intimidatie..tja.... vaak vinden de heren het 
een grapje terwijl ik het toch echt anders ervaar. 

• Via de sociale media 

• Via de telefoon en op soc media 

• Via social media en intern binnen de partij. 

• Zit nog maar enkele weken in de raad. 

• Zowel bedreiging als intimidatie 
 

1.1 Op welke manier heeft u gereageerd op de agressie? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ik heb geen aangifte gedaan, omdat: 
• Aangegeven werd dat het lastig aantoonbaar te maken was. 

• Actie vraagt zorgt vaak voor een soortgelijke reactie terwijl zwijgen en negeren in mijn ogen de 
beste optie is 

• Angst voor repurcussies in persoonlijke sfeer 

• Anonimiteit; ander geval was intimidatie door collega 

• Dat juridisch niet mogelijk was 

• De burgemeester heeft ingegrepen 

• De meneer in kwestie niet goed begreep waar hij mee bezig was en aangifte bij de politie zou 
de situatie niet verbeteren 

• De persoon in kwestie last heeft van psychoses 

• De politie het als een melding zag 

• De politie zei dat dat niet mogelijk was ik heb ook voor een stopgesprek gevraagd is ook niet 
gebeurd 

• Dit is afgeraden door burgemeester 

• Dit onnodig was 

• Doofpot i.v.m.escaleren 

• En geef reactie op een correcte wijze. 

• Er niets mee gedaan wordt 

• Het dan waarschijnlijk alleen maar erger wordt 

• Het een raadslid betreft tijdens een raadsvergadering 



 
 

26 
 

• Het getoetst is vanuit O&V bij OM en het niet zou standhouden 

• Het in een kennissenkring plaatsvond 

• Het in mijn ogen niets helpt 

• Het intimidatie vanuit de ambtelijke organisatie betreft 

• Het plaatsvonden in de raadsvergadering 

• Ik heb dit gemeld bij de fractie voorzitter 

• Ik heb verbale agressie ervaren van een wethouder in de schorsing van een besluitvormende 
raadsvergadering. Volgens de burgemeester was er niets aan de hand en kon ik geen aangifte 
doen. (4 getuigen) 

• Ik het gemakkelijk naast me neer kon leggen en het vrij snel weer ophield 

• Ik niet inzag hoe dit een strafbaar feit kon zijn 

• Ik op schelden niet inga 

• Niet zwaar of direct genoeg 

• Omdat collega raadslid mijn eigen zoon is 

• Omdat ik dacht dat de gemeente dit had gedaan 

• Politie me dat miet adviseerde 

• Vond het de moeite niet waard, weet wie de schreeuwer is en wat de redenen zijn 

• Vond het niet zwaar genoeg en bovendien onbewijsbaar 

• Zie boven, politie weigerde 

Anders, namelijk: 
• Agressor antwoorden privé openbaar op Twitter geplaatst 

• Benoemd in het openbaar (gesprek met veroorzaker is zinloos) 

• Bericht teruggestuurd 

• Besproken in de fractie 

• Besproken met collega’s 

• Besproken met de burgemeester 

• Besproken met fractieleden 

• Besproken met fractievoorzitter en burgemeester 

• Beveiliging 

• Burgemeester en wijkagent extra alert en verscherpt toezicht op woning ingesteld 

• Burgemeester over ingelicht 

• Cameras geplaatst 

• De burgemeester geïnformeerd 

• De opvatting die wij hebben over het werk van een volksvertegenwoordiger wordt niet door 
andere raadsleden noch door het college gedeeld 

• De persoon op aangesproken 

• De schelder op zijn gedrag aangesproken. 

• De voorzitter heeft de vergadering geschorst 

• Doorgegeven aan de burgemeester. 

• Een en ander is besproken met de raadsvoorzitter die op zijn beurt met dat raadslid sprak 

• Een interview gegeven om mijn waarheid onder de aandacht te brengen. 

• Er is door een fractiegenoot, burgemeester en mijzelf gesproken met de veroorzaker. 

• Gedeeld in de raad 

• Gedeeld met collega's 

• Geinformeerd bij de griffier, maar dit kan helemaal niet als gekozenvolksvertegenwoordiger 

• Gemeld bij de burgemeester 

• Gemeld bij de griffier 

• Gemeld bij de voorzitter van de raad 

• Gemeld en in handen gesteld bij griffie en burgemeester 
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• Genegeerd 

• Gesprek aangaan met schreeuwer en terugbrengen naar 'normaal' gesprek 

• Gesprek aangegaan om misverstanden weg te nemen 

• Gewoon aangehoord en daarna weggelopen 

• Gezegd dat dit ongewenst gedrag is 

• Gezegd: doe effe normaal; anders maak ik er werk van via de Rechtbank 

• Heb betrokkene buiten de deur gezet 

• Heb de veroorzaker gemeld niet gediend te zijn van dit gedrag en te vertrekken als hij daarmee 
doorging 

• Heb gebeld met degene die het bericht kon verwijderen. 

• Heb in de raadsvergadering om opheldering gevraagd wat de uitspraken 

• Hem thuis bezocht en gesproken 

• Het de discussie voortgezet en de ander kalmeerde 

• Het is nbesproken met betrokkenene 

• Het viel mee, niet ernstig 

• Hierover heb ik wel met de burgemeester gesproken. 

• Ik heb aangifte gedaan  op het moment  dat naast  verbale  agressie en belaging  via  twitter  de 
persoon ook  nog een foto van  onze fractie gebruikte als profielfoto bij  zijn account, dit was 
schending van het  portretrecht. Het  OM  heeft  hier echter niets mee gedaan 

• Ik heb de agressoren steeds kalm van stevige repliek gediend. 

• Ik heb deze inwoner terplekke aangesproken, en hem op dezelfde manier aangekeken. 

• Ik heb dit gemeld bij mijn fractievoorzitter 

• Ik heb duidelijk gemaakt dat ik niet gediend was van dergelijk gedrag en heb het (telefonische) 
gesprek daarmee afgesloten. 

• Ik heb een brief geschreven en deze persoonlijk langs gebracht. Daarbij ben ik het gesprek met 
hem aangegaan, uitgelegd dat ik zij standpunt gehoord heb en er iets mee doe én dat hij te ver 
is gegaan (me niet meer thuis op moet zoeken maar via mail, telefoon of op straat ik graag het 
gesprek met hem aan ga)' 

• Ik heb een gesprek gehad met de veroorzaker op mijn initiatief. 

• Ik heb eerst contact gelegd met mijn fractievoorzitter, daarna met de burgemeester. Team 
Veiligheid heeft het overgenomen. Het is direct gestopt. 

• Ik heb het besproken en de angel eruit gehaald 

• Ik heb het diverse malen bij verschillende personen intern gemeld maar er is zo goed als niets 
mee gedaan. Alleen 'pro forma' gesprekken. 

• Ik heb me hiertegen uitgesproken inee 

• Ik heb melding gemaakt bij de politie zeker omdat dit ging over een zaak mbt opiumwetgeving 
ging 

• Ik heb onze burgemeester erover gesproken. 

• Ik heb persoonlijk gesproken met de veroorzaker. 

• Ik incasseer en deel uit 

• Ik praat erover thuis en in de fractie 

• Intern besproken binnen de fraktie 

• Kop koffie gedronken en uitgesproken 

• Me uitgesproken in de gemeenteraad over de onwenselijkheid van gedrag 

• Melding gemaakt bij burgemeester 

• Mensen aangesproken op hun gedrag, genegeerd 

• Na wat afkoeling heb ik een gewone mail met antwoord gestuurd 

• Nadien goed uitgesproken 

• Niets mee gedaan want posts en bedreiging op facebook worden gezien als "vrijheid van 
meningsuiting" 

• Niks van aan getrokken. 
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• Overleg gehad met fractievoorzitter 

• OVERLEG MET DE RAADSVOORZITTER MAAR DIE HEEFT ER NIETS MEE GEDAAN 

• Schouders ophalen 

• Soms genegeerd, soms een nette mail of reactie gestuurd. 

• Soms gereageerd, soms niet 

• Van de gemeentelijk organisatie bleek niets te hoeven verwachten 

• Verbaal verweerd 

• Veroordeling door raad 

• Voorzitter Raad heeft dit afgewikkeld namens meerdere raadsleden 

• Zelf direct op gereageerd 

• Zelf opgelost (2x) 

Toelichting 
• Alles wat aandacht krijgt, groeit. Ik heb daarom besloten er geen aandacht aan te besteden. 

• Bij de bedreiging is tijdens de bijeenkomst waar dat gebeurde door andere aanwezigen de 
situatie gedeescaleerd. Met de intimidatie is nooit iets gedaan. 

• De bedreiging was: "Ik steek je huis in de fik, Ik maak je af" 

• Gewoon negeren 

• Heb het ook gemeld aan de burgemeester 

• Het was niet van dien aard dat ik me bedreigd voelde 

• Ik ben heel rustig gebleven en gezegd als haar iets dwars zat ze een afspraak moest maken en 
dan konden we onder het genot van een bakje koffie er over spreken 

• Ik heb aangiften gedaan van diverse misdrijven tegen de burgemeester en diverse wethouders. 
Schending ambtsgeheim. Valsheid in geschrifte. Plus schending privacy, schending AVG. Ik heb 
me gemeld bij bureau discriminatie. 

• Ik heb er niets mee gedaan omdat het eenmalig was en direct gelinkt aan een bepaalde 
bespreking in de vergadering. Op dat moment was het niet mogelijk het gesprek met de 
persoon aan te gaan en omdat ik die verder niet ken, kon dat later ook niet. Omdat het 
eenmalig was en ik er niet persoonlijk last van had, heb ik dit nergens gemeld. 

• Ik heb het diverse malen bij verschillende personen intern gemeld maar er is zo goed als niets 
mee gedaan. Alleen 'pro forma' gesprekken. 

 

1.1.1 Van wie heeft u ondersteuning ontvangen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Iemand anders, namelijk: 
• Ambtelijke dienst orde en veiligheid 

• Beveiliging 

• Bij gemeentelijke organisatie neergelegd, kreeg het advies 

• Burgemeester en hoofd politie Zaanstreek 

• Burgemeester het gebeld nav mijn melding bij griffie en wethouders 

• Coach 

• Collega raadsleden, niet van wethouder / burgemeester 

• Fractie 

• Intergriteitscoordinator gemeente 

• NVR 

• Slachtofferhulp Nederland 

• Telefonisch consult slachtofferhulp (t.g.v. de aangifte) 
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Toelichting 
• Was wel lastig heen en weer met de politie. voor mij is het ook niet helmaal duidelijk wat er is 

gedaan met mijn verhaal 
 

1.1.2 Op welke manier bent u ondersteund? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Andere manier, namelijk: 
• Ben verhuisd 

• Er is actie ondernomen. 

• Het wordt opgepakt 

• Ik werd niet gehoord en niet begrepen in mijn ervaring met de agressie. Burgemeester en 
Griffier probeerden de agressor uit de wind te houden. Mijn ervaring werd gebagatelliseerd. Er 
werd niet gezien, niet gehoord wat de agressie met mij deed. Dat heeft mij diep geraakt. Mijn 
vertrouwen geschaad. 

• Permanente camerabewaking bij mijn huis 

• Samen met de burgemeester het stopgesprek gevoerd 
 

1.1.3 Als u de ondersteuning zou mogen omschrijven in drie kernwoorden, 
hoe heeft u de ondersteuning ervaren? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Kernwoord 1: 
• Adequaat (2x) 

• Advies burgemeester 

• Als voorzitter 

• Begrip 

• Behulpzaam 

• Bemoedigend (2x) 

• Betrokken 

• De pesterij door ambtenaren motiveert mij om politiek te blijven 

• Deugdelijk 

• Duidelijk 

• Effectief 

• Empatisch 

• Er werd naar mij geluisterd 

• Geruststellend 

• Goed (3x) 

• Goed onderbouwde adviezen 

• Kordaat 

• Kracht 

• Luisterend oor 

• Matig 

• Medeleven 

• Meedenkend 

• Menselijk 

• Niet serieus genomen 
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• Nodig 

• Onvoldoende vanuit de organisatie 

• Prettig (2x) 

• Proberen er van weg te komen 

• Steun 

• Warm 

• Weinig 

• Zeker niet voldoende 

• Advies 

• Afwachtend 

• Begripvol 

• Behulpzaam (2x) 

• Correct 

• Duidelijk 

• Geruststellend 

• Gevoel minder alleen te staan 

• Handvaten gekregen 

• Herkenning 

• Het werd serieus genomen 

• Informatief 

• Inzicht 

• Laat 

• Maak je er niet druk over 

• Meeleven 

• Ondersteunend 

• Oplossingsgericht (2x) 

• Professioneel 

• Reflecterend 

• Respect 

• Schandalig politie 

• Steunend (2x) 

• Te weinig hulp 

• Veilig 

• Verlossend 

• Vertraagd 

• Voldoende vanuit gezin, familie en een aantal collega raadsleden 

• Zakelijk 

• Bemoedigend 

• Betrokken 

• Fijn 

• Goed 

• Handvaten 

• Het is en wordt met deze persoon toch niet anders 

• In de steek gelaten 

• In plaats van slachtoffer voelde ik me behandel als een dader. 

• Inadequaat 

• Luisterend 

• Meestrijdend 

• Ondersteunend 

• Onderzoekend 

• Oplossingen gezocht 
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• Professioneel 

• Respect 

• Steun gevoel 

• Steun in de brede vorm van het woord 
 

1.1.4 Hoe waardeert u de inhoud van de ondersteuning die u heeft gehad? 

Toelichting 
Voldoende nuttig • Bij een van de personen voelde ik mij ongehoord. 

 
Neutraal • Er is geen oplossing gekomen voor het schadelijk gedrag. 

• Vanuit de organisatie had ik meer verwacht van familie en collega 
raadsleden was het goed. 
 

Ruim onvoldoende/ 
Niet nuttig 

• De burgemeester laat de ambtenaren hun gang gaan 

• Zie boven 
 

 

1.1.5 In hoeverre was de ondersteuning klantvriendelijk? 
(Met klantvriendelijkheid kan gedacht worden aan prettig, vriendelijk, luisterend en/of betrokken met 
oog en oor voor u) 

Toelichting 
Zeer 
klantonvriendelijk 

• Vanuit de organisatie zeer klantonvriendelijk. Richting de organisatie heb 
ik 9 maanden lang melding gedaan. Het ontvangst van mijn berichten zijn 
bevestigd, er is geen actie ondernomen. 

 

2 Op welke manier reageert u hierop? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ik maak geen melding, omdat: 
• ,,ze “ zullen er geen plezier aan beleven. Stel me sterk op 

• Als dit zich al voor doet, ik het gesprek aan ga met diegene. 

• Daar wordt nl niets meegedaan. 

• De ambtenaren verder gaan met pesten 

• De persoon vaak iets zegt in het heet van de strijd en het niet zo bedoeld heeft. 

• Dit niet helpt 

• Hangt van de ernst af 

• Heeft toch geen zin. Als vv ben je gewoon vogelvrij en kan via social media alles over je worden 
gezegd zonder consequenties 

• Het gaat om futiliteiten. 

• Het geen zin blijkt te hebben 

• Het meer een persoonlijk issue is 

• Het was niet zwaar genoeg om melding van te maken. In een eerder geval heb ik ooit wel 
melding gemaakt. 

• Ik bel/laat bellen dat dit niet te tolereren is. Geen excuus: dam PV op laten maken. 
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• Ik ben meerdere keren in mijn werk bedreigd en heb als stelregel dat dreigers niet zoveel doen 
maar meer uit onmacht handelen. 

• Ik dit meestal zelf afhandel 

• Ik dit zelf kan oplossen met de persoon in kwestie. 

• Ik eea zelf oplos. Incidenten vanuit functie meld ik wel vanwege mogelijkheid tot sanctioneren 

• Ik er geen last van heb 

• Ik er geen last van heb. Zie vraag 1. 

• Ik het gewoon negeer 

• Ik het zelf op los 

• Ik het zend af kan. 

• Ik merk dat hier weinig mee gedaan kan worden en melden heeft dus in mijn optiek geen nut 

• Ik met de veroorzaker in discussie ga. 

• Ik weet met agressie om te gaan,heb zelf een cursus gegeven, vit en veilig 

• Ik zelf het oplos door rustig te blijven; geen angst 

• Niet van toepassing 

• Nvt 

• Omdat ik krachtig genoeg ben en ik in mijn dagelijkse werk, ervaring heb met deze uittingen en 
gedragingen. Ik kan het goed aan en verwerken, tot op heden. 

• Te veel gedoe en gebeurt verder niets mee 

• Zulke situaties zijn momentopnames 

Anders, namelijk: 
• 1 antwoord is niet te geven. Hangt van de ernst van de agressie af, en hoe bedreigend de 

agressor is. 

• Afhankelijk of ik de persoon ken  wat er verbaal wordt gezegd 

• Afhankelijk van advies zelf bellen of stopgesprek laten voeren, of aangifte 

• Afhankelijk van de situatie 

• Afhankelijk van ernst vervolgstappen bepalen 

• Agressie is uiting van onmacht. Door met woorden dit gevoel om te draaien is de-escalatie snel 
een feit. 

• Bespreek dit in de raad 

• Bespreken in de fractie 

• Beveiliging gewaarschuwd 

• Daar deal ik mee 

• Daar word ik agressief van 

• Dat hangt van de situatie af. Meestal is het niet het melden waard 

• Digitaal op facebook reageer ik op negatieve geluiden en nodig diegene uit voor een gesprek 

• Discussie aangaan op social media is ondoenelijk. 

• Doe aangifte 

• Doorgegeven aan de burgemeester 

• Eerst maar praten. 

• En als ik er zelf niet uitkom zoek ik ondersteuning afhankelijk van de mate waarin meld ik. 

• Ga zeker het gesprek aan en maak ZEKER melding 

• Geen aandacht aan besteden. Alles wat aandacht krijgt groeit 

• Geen ervaring met agressie. Gelukkig! 

• Geen ondersteuning nodig 

• Geheel afhankelijk van de persoon en de situatie en de mate bepaal ik wat ik doe 

• Gesprek met (zeer) ervaren collega politici 

• Haal mijn schouders op 
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• Hangt af van de ernst van het voorval. Wellicht zinvol om hier een voorlichting over te geven 
om dit in te schatten. 

• Hangt er van af. Bovengenoemd geval heb ik alle registers open getrokken 

• Hangt er vanaf of het iemand is met 100% verstandelijk vermogen of niet 

• Hangt van de veroorzaker af. 

• Heb  het  nooit  mee  gemaakt  in   25   jaar 

• Heb contact gezocht met uw vereniging 

• Heb het bij de griffie gemeld 

• Heeft zich nooit voorgedaan,maar als het zou gebeuren zou ik er zeker melding van maken. 

• Het hangt af van de ernst van de verbale agressie wat ik daarmee doe; bij bedreiging of 
intimidatie die ik overigens nog niet mee heb gemaakt zou ik wel verdere stappen zetten 

• Ik ben een oud politieman. Ik vind mijn eigen wegen. 

• Ik bespreek dit met de griffie 

• Ik bleef kalm en liet me niet intimideren 

• Ik doe aangifte (2x) 

• Ik ga het gesprek niet aan en ga weg. 

• Ik ga in alle redelijkheid het gesprek aan en leg dingen uit. Dat werkt altijd. 

• Ik ga in gesprek met veroorzaker op een passende manier 

• Ik ga met de veroorzaker in gesprek 

• Ik heb er nooit mee te maken gehad 

• Ik hou de eer aan mezelf en ben niet zo snel geintimideerd 

• Ik laat de persoon uitrazen en ga dan serieus op zijn klachten in. Hij, zij, wil gehoord worden! 

• Ik los het eerst zelf wel op 

• Ik maak een dossier van alle  verbale  aanvallen  om  in de  toekomst te  kunnen  gebruiken 

• Ik maakte melding, maar er wordt niets mee gedaan 

• Ik probeer direct te reageren dat ik het niet prettig vind 

• Ik probeer emotie om te buigen. 

• Ik probeer mij in te leven waarom iemand agressief, bedreigend of intimiderend is. 

• Ik probeer zelf de situatie te kalmeren. Wanneer dit niet lukt ga ik weg 

• Ik reageer soms wel en soms niet, het is niet ernstig geweest tot nu toe 

• Ik spreek die persoon aan. 

• Ik stop met verder de discussie aangaan. 

• Ik vind de vraag escalerend. Voor mijn gevoel is er een giga verschil tussen verbale agressie en 
bedreiging of intimidatie en dus kun je ze niet in een vraag koppelen. 

• Ik wacht even rustig, en vraag wat er aan de hand is, zorg wel dat ik in mijn kracht sta. 

• Ik wens me tot de burgemeester om te vragen welke ondersteuning er al is 

• Ik zal vooral proberen het gesprek aan te gaan, maar het ligt wel aan de situatie en de 'pleger' 
of dat een optie is 

• In eerste instantie proberen op een rustige manier het gesprek aan te gaan 

• In eerste instantie zal ik de ander op diens gedrag wijzen en evt maak ik melding, afhankelijk 
van de uitkomst 

• In stappen eerst kijken of met veroorzaker uit kan komen, zo niet melden enz. 

• Indien nodig aangifte 

• Ligt aan de situatie. Alle bovenstaande handelingen zijn vervolgens mogelijk. 

• Ligt er aan , wat hoe wie duur aard van dreiging 

• Los het zelf op 

• Melding bij de griffie en burgemeester 

• Melding burgemeester (2x) 

• N.v.t. 

• N.v.t. Geen last van agressie 

• N.v.t. op basis van antwoord op vraag 1 
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• Niet in aanraking geweest 

• Niet meegemaakt 

• Niet meegemaakt > geen actie 

• Niet van toepassing (5x) 

• Niet van toepassing (nog) 

• Niet van toepassing geweest 

• Nog niet voorgekomen maar zou het wel bespreekbaar maken en ondersteuning zoeken 

• Nvt (8x) 

• NVT (2x) 

• Openbaar shamen 

• Overleg met anderen 

• Pas later gemeld bij de burgemeester 

• Politie inschakelen is zinloos zo bleek weer eens. eerdere raadsperiodes ook wel eens bedreigd. 
ondanks onderzoek door TBP hoor je toch nooit meer wat 

• Praat op dat moment met de veroorzaker 

• Probeer het eerst zelf op te lossen. Maar mogelijk maakt mijn werk bij de NL politie verschil ik 
ben wel wat gewend. Maar nooit last gehad. Zou het wel melden 

• Situatie afhankelijk 

• Soms bel ik mensen die scheld mails sturen. 

• Ter plekke weinig maar later neem ik contact met fractievoorzitter of burgemeester op 

• Verbaal agressief is iets anders dan bedreiging of intimidatie. Afhankelijk van de situatie 
bespreek ik het in de fractie of met burgemeester/fractievoorzitters 

• Verbaal geweld heb ik ook op werk, pas jaarlijkse training ‘omgaan met agressie’ toe 

• We bespreken in de fractie wat we doen. 

• Zet in op metacommunicatie, ik zou dit geen stopgesprek noemen 

• Zie antwoord bij 1. 

• Zie hierboven 

• Zoals eerder genoemd: ik praat erover thuis en met de fractie. Als het te gek wordt zal ik 
melding maken 

• Zolang ik er niet door van mijn stuk raak, laat ik het gewoon van mij af glijden. 

Toelichting 
• Aangezien ik er niet mee te maken heb gehad, weet ik niet exact wat ik zou doen. In ieder geval 

melden / navragen hoe te handelen bij de gemeentelijke organisatie. 

• Agressief optreden wordt vaak veroorzaakt door onmacht. Maak dat niet groter 

• Agressiviteit en intimidatie zijn er in verschillende gradaties. Bedreiging is eenduiger: zodra je je 
bedreigd voelt, bén je bedreigd. Dus melding. Bij agressiviteit/intimidatie: ik zou eerder bij 
collega's of bij de burgemeester het voorval benoemen, zodat ik er juiste duiding aan kan 
geven. Melding kan vervolgens een optie zijn, maar hoeft niet. Emoties horen ook bij de politiek 
en daar kan je best wel eens wat zaken laten passeren. De antwoorden op de volgende vragen 
sluiten hierop aan. 

• Als ik me bedreigt voel, zal ik de persoon altijd aanspreken. 

• Als ik me persoonlijk bedreigd voel dan meld ik. Het. 

• De beste manier om met bedreigingen of agressie om te gaan is met de betreffende persoon in 
gesprek gaan over het probleem... in de meeste gevallen gaat het om een misverstand, en als 
dat niet het geval is heb je de weg voor verdere bedreiging afgesloten op moment dat je geen 
angst toont. 

• Dit hangt helemaal af van de aard en omstandigheden. 

• Dit is veranderd. eerder twijfelde ik of het relevant is nu zou ik sneller melding maken al is het 
maar voor dossier opbouw en bescherming van mijzelf en anderen in de toekomst 
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• Eerst gesprek voeren, maar ook melding doen, en in overleg met burgemeester vervolgacties 
bepalen 

• Erg afhankelijk van situatie, hoe ernstig, tot nu toe niet meegemaakt als raadslid. Wel ervaring 
vanuit mijn werk in de zorg en daar situationeel gehandeld niet altijd melding gedaan.... 

• Hangt af van  type bedreiging en de persoon. Indien persoon bij bekend zal ik eerder in gesprek 
gaan / blijven. Ernstige bedreigingen door voor mij onbekende personen zal ik melden. 

• Hangt erg af van de mate en vorm van de geuite agressie. 

• Hangt van de ernst af 

• Het gedrag ontstaat vaak uit onmacht. Vaak is er een onderliggend probleem voor dit gedrag. 
Dit (h)erkennen is vaak al een stap in de goede richting. 

• Het is wel afhankelijk van de “dader”, de omstandigheden en de vorm/toon. 

• Het ligt natuurlijk heel erg aan de exacte situatie. Bij verbale agressie is het waarschijnlijk 
mogelijk om zelf het gesprek aan te gaan, als het verder gaat dan dat zal ik zeker ondersteuning 
zoeken in hoe er mee om te gaan. Bij iets wat kort en eenmalig is, is de kans groot dat ik er 
verder niets mee doe. 

• Ik bespreek dit ook met de pers. Het is hier machtsmisbruik wat de klok slaat. 

• Ik bespreek het in ieder geval ook met mijn fractie. 

• Ik denk dat ik op een later moment zal proberen de betreffende persoon te spreken 

• Ik ga voor niemand aan de kant, ook niet op mijn zeventigste. 

• Ik heb hier geen last van. Ook nog nooit gehad. 

• Ik maak het bespreekbaar 

• Ik negeer het, tenzij het heel heftig is. Dan probeer ik de veroorzaker te corrigeren, of maak er 
melding van. 

• Ik spreek altijd de 'dader' erop aan. Ik laat mij de mond door niemand snoeren en wil dat ook 
kenbaar maken. 

• Ik vertel dit binnen mijn fractie, maar ook aan b&w 

• Ik zou dit binnen de eigen fractie bespreken en kijk dan hoe verder 

• In presidium al eens melding van gemaakt. Toen de lijntjes maar kort gehouden en direct 
gereageerd 

• Konden op het stadskantoor niets verder doen. 

• Ligt aan de zwaarte. Bij een "uitschieter" van iemand zal in waarschijnlijk niets doen. Als ik de 
indruk heb dat er een structureel probleem is, om het zo te noemen, zal ik waarschijnlijk wel 
actie ondernemen. 

• Ligt er wel aan wie en hoe dus ook andere antwoorden zijn van toepassing 

• Op dit moment is dit met een van onze raadsleden en een griffier actueel. Zij worden bestookt 
met mails en apps en dit heerschap publiceert ook zaken op social media. 

• Per mail merk je de toonzetting. De juiste reactie helpt. Boosheid wegnemen is een kunst.  
Bij verstoorde mensen zijn er verschillende niveaus. Daar waar het te ver gaat melden we dat 
we gaan blokkeren en melden het intern 

• Zie boven, nutteloos 

• Zit 10 jaar in de raad, en ben nooit bedreigd, oid 
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3 Op welke mogelijke manier(en) wenst u ondersteund te worden? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Andere manier, namelijk: 
• Aanpak van de aanstichter. 

• Aanpakken van (online) geweld, bedreiding en discriminatie 

• Actie vanuit de gemeente 

• Advies (via burgemeester bv) over hoe het stelselmatig verspreiden van intimidatiepogingen 
(/beschuldigingen, suggesties) worden gestopt? 

• Als het echt ernstig zou worden zou ik gewoon aangifte doen 

• Als oud-politieman weet ik hoe agressie aan te pakken / mee om te gaan 

• Besproken in fractie 

• Binnen sommige fracties mist een goede vangnet, vooral als je ook nog eens bij een minderheid 
groep behoort 

• Burgemeester die in vertrouwen omgaat met melding. 

• Consequenties voor dader 

• Dat de politie er iets mee doet. Ik ben niet de enige 

• Dat er eindelijk eens wordt opgetreden vanuit ministerie richting gemeente 

• Dat er opgetreden wordt tegen de agressor 

• Dat het daadwerkelijk wordt opgepakt 

• Dat zal per situatie verschillende zijn. Door corona ben ik nauwelijks buiten, dus dat scheelt... 

• De manier van ondersteuning is afhankelijk van hoe dit binnen zou komen 

• Discriminatie is verboden. Dit zou harder bestraft dienen te worden. 

• Dit soort ambtelijke willekeur moet bestraft worden 

• Door wie? als het gespecialiseerde team TBP al niets doet? 

• Één aanspreekpunt 

• Een adequate reactie van de voorzitter van de vergadering 

• Er mag best duidelijk gemaakt worden dat raadsleden ook maar semi-vrijwilligers zijn, die dit 
werk naar hun eigelijke baan / gezin doen. 

• Er moeten boetes op staan. 

• Erkenning dat de agressie, intimidatie of bedreiging daadwerkelijk niet oké is. En, dat de schuld 
niet bij jou wordt gelegd. 

• Geef de burgemeester meer ruime en vang inwoners met een beperking die zich misdragen 
beter op 

• Geen (2x) 

• Geen ervaring met agressie 

• Handhaving 

• Het hangt af van de situatie 

• Het ligt er aan uit welke hoek de deze komt. 

• Ik die alleen iets als strafwet is overtreden 

• Ik stop met verder de discussie op te zoeken. 

• Ik vind dat ik kan luisteren, ontwapenend zijn maar ook assertief 

• Ik vraag hulp van mijn fractie en neem indien nodig daarna stappen 

• Ik wens nog geen ondersteuning. 

• Ik wil dan dat de dader aangepakt wordt 

• Ik zie graag ruimere mogelijkheden voor het dragen van een vuurwapen 
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• Ik zou  willen dat we als (lokale) politici minder vogelvrij  zouden zijn en  makkelijker aangifte 
zouden kunnen doen van belaging.  Nu krijg je  als  antwoord  van  zowel  justitie als van 
advocaten  dat je je als politicus  veel meer  moet laten welgevallen dan een particulier 
persoon. Dit houdt in dat iedereen eigenlijk alles  over je mag  zeggen  en schrijven  (tot 
complete  beschadigende leugens)  zonder  dat je er  ook maar  iets  tegen  kunt  doen 

• Indien niet van herhaaldelijk karakter dan geeen ondersteuning 

• Is nu niet te overzien. Ligt aan het aard en omvang van de situatie. 

• Juridische bijstand 

• Juridische ondersteuning 

• Kan mij zelf er mee redden denk ik 

• Krijgt lik op stuk 

• Kunnen doen van aangifte en dat de politie optreedt maar ook dat de burgemeester optreedt 

• Laatik afhangen van de vorm en zwaarte van datgene dat voorgevallen is. 

• Luisterend oor in de fractie 

• Makkelijk vindbare handreiking voor raad, die je bij start ook expliciet bespreekt 

• Mate van ondersteuning hangt af soort agressie. 

• Melding aan Burgemeester en samen kijken naar vervolgstappen 

• Moeilijk in te schatten 

• Mogelijk doe ik aangifre 

• Niet 

• Niet goed te bepalen: hangt van de veroorzaker en hevigheid incident af 

• Niet meegemaakt > geen actie 

• Niet van toepassing 

• Niet, kennelijk wordt dit geaccepteerd in nederland 

• Niet! Blijkt er echt geen redelijk gesprek mogelijk, dan maak ik alsnog melding. 

• Nu nog niks, in ernstigere gevallen kan advisering of nazorg handig zijn. 

• Nvt (3x) 

• NVT 

• Open staan en meedenken betreffende mijn melding 

• Overleg met collega’s, kan namelijk best wel wat hebben, anders ben je ondergeschikt voor 
raadswerk 

• Raadsbrede verontwaardiging 

• Red mezelf kostelijk bij agressie. 

• Rustig blijven en met goed gesprek tot elkaar komen 

• Serieus genomen worden, het is mijn gevoel! 

• Situatie naar behoren inschatten en daar adequaat op reageren of negeren 

• Training omgaan met agressie zou voor raad (en college ambtenaren) handig zijn 

• Uitspreken in de fractie en samen bekijken hoe we hiermee omgaan. 

• Veelal is er met een goed gesprek wel uit te komen 

• Volledige bescherming van de burgemeester/gemeente 

• Voor eens en voor altijd duidelijk maken dat het een slechte keuze was om mij te intimideren. 

• Zal zelf stappen ondernemen wanneer ik dat nodig denk te hebben. 

• Zie antwoord vraag 2 

• Zie eerder 

• Zie vorige antwoord. 

• Zou fijn zijn als socialmedia wat meer zou worden gecontroleerd. 
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Toelichting 
• Als gedragsdeskundige ligt de situatie wellicht anders dan bij collega-raadsleden. 

• Dat hangt helemaal af van de aard en de omstandigheden. 

• Dat hangt volledig af van de kwaliteit van het aanbod, en van de aanbieder. Dit is een moeilijke 
en vage vraag. 

• De soep wordt niet zo heet gegeten 

• Het hangt af van het incident. Te allen tijde moet voorkomen worden dar openbare 
ambtsdragers omwille van hun functie lastig gevallen worden. Dus is het nodig dat er altijd 
gepast op gereageerd wordt. 

• Hulp vragen anders kom je er niet is ook een houding 

• Ik ben heel goed in staat om het zelf op te lossen. 

• Ik bespreek het in ieder geval met mijn fractie om gezamenlijk naar een oplossing voor het 
conflict te zoeken. 

• Ik hou zelf graag de regie. 

• In dit geval moet een burgemeester maatregelen nemen. 

• Indien dit van toepassing zou zijn. Speelt echter niet. 

• Is afhankelijk van het soort incident. Hoe heftiger het incident, des te intensiever de 
ondersteuningswens mogelijk is. Heb er gelukkig nog geen ervaring mee, maar kan ik me zo 
voorstellen. 

• Mijn ervaring tot nu toe is geen daadwerkelijke bedreiging of intimidatie. Dus vooralsnog zijn 
een luisterend oor en advisering voor mij voldoende. In gevallen van echte bedreiging of 
intimidatie kan ik mij voortellen dat uitwisselen van ervaringen voor mij zinvol zou zijn. 

• Nvt voor mij. 

• Ook weer: hangt van de ernst en aard van de agressie af. Een asociale oude heer of mevrouw 
zal minder bedreigend zijn dan als een motorbende exact dezelfde bedreigende uitingen doet. 

• Probleem moet worden opgelost door gesprek met veroorzaker 

• Wederom afhankelijk van de ernst 

• Zou wel eens fijn zijn als het ministerie niet het bestuur van Bloemendaal dekt. Het is vooral 
burgemeester Elbert Roest, die een zeer kwalijke rol speelt en discrimineert en buitensluit en 
ook werknemers angst aanjaagt. Ze zijn hier als de dood dat hij mensen ontslaat als ze met mij 
spreken, maar hij haalt ook andere vuile trucjes uit om zijn zin te krijgen. 
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4 Bij wie of waar zoekt u ondersteuning? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ik zoek ondersteuning bij: 
• 1. de fraktievoorzitter 2. griffie 3. burgemeester 

• Aangifte bij politie. Nazorg traject is geregeld binnen gemeente. 

• Afhankelijk van de situatie 

• Allereerst burgemeester 

• Als eerste bij de Burgemeester. 

• Andere raadsleden, burgemeester, griffie 

• Anderen 

• B&w 

• Bij de fractie 

• Bij de Griffie 

• Bij de leidinggevende 

• Bij het thuisfront 

• Bij mijn partij 

• Bij onze gemeente. 

• Binnen fractie 

• Binnen onze lokale fractie en evt landelijke 

• Bode, burgemeester of desnoods politie. Hangt van het voorval af. 

• Burgemeester (87x) 

• Burgemeester , fractie 

• Burgemeester (openbare orde) 

• Burgemeester / voorzitter raad 

• Burgemeester en collega raadsleden 

• Burgemeester en fractieleider 

• Burgemeester en gemeentesecretaris als vertrouwenspersonen 

• Burgemeester en griffier (2x) 

• Burgemeester en griffier. 

• Burgemeester en mede raadsleden 

• Burgemeester en partijbestuur 

• Burgemeester en raadsleden 

• Burgemeester maar die doet niks 

• Burgemeester of plaatselijke politie 

• Burgemeester, fractie griffie 

• Burgemeester, griffie 

• Burgemeester, Raadsgriffier 

• Burgemeester, secretaris, griffier 

• Burgemeester/ griffier 

• Burgermeester (3x) 

• Burgermeester en griffie 

• Burgermeester, fractie, collega’s, politie, partij, huisarts, GGD 

• Burgermeester, fractievoorzitter 

• Burgermeester, presidium van fractievoorzitters, griffie. 

• Collega 

• Collega fractieleden 

• Collega raadsleden (5x) 

• Collega raadsleden en college 

• Collega raadsleden, vrienden, 
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• Collega raadsleden. 

• Collega-bestuurders 

• Collega-raadsleden 

• Collega's (5x) 

• Collega's, burgemeester 

• Collega’s (6x) 

• Collega’s  en of burgemeester 

• Collega’s Burgemeester Griffie 

• Collega’s in de raad die ik vertrouw 

• Collega’s, college en evt professionele hulp 

• Collegae ggz 

• Collegaraadslid en burgemeester 

• Collegas, partner 

• College (2x) 

• College en collega raadsleden 

• De burgemeester (18x) 

• De Burgemeester (4x) 

• De burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad) 

• De burgemeester als voorzitter van de raad 

• De burgemeester en diens juridisch ambtenaar 

• De burgermeester 

• De eigen fractie 

• De fractie (3x) 

• De fractievoorzitter (2x) 

• De gemeente via de griffier 

• De gemeentelijke organisatie 

• De gemeentelijke organisatie en wordt eventueel doorverwezen 

• De griffie (6x) 

• De Griffie 

• De griffie en in mijn privé omgeving 

• De griffie en/of burgemeester. 

• De griffie of de burgemeester 

• De griffie, eigen partij: fractievoorztter 

• De griffiemedewerker 

• De griffier (3x) 

• De keuze wel of geen aangifte te doen 

• De leden van mijn fractie en afdeling 

• De overheid 

• De voorzitter van de gemeenteraad en de griffie, politie. 

• De voorzitter van de Raad 

• De voorzitter van de raad, de BM 

• Echtgenote 

• Een collega 

• Een collega die ik vertrouw 

• Eerst bij eigen fractie 

• Eerste instantie bij fractie, dan eventueel collega’s of presidium 

• Eigen fractie (5x) 

• Eigen fractie, griffie, partner, burgemeester, sommige andere raadsleden, OvJ en nu ook NVR 

• Eigen fractie, indien nodig verder met griffie/burgemeester 

• Eigen fractie/ afdeling/ partij 

• Eigen partij (3x) 
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• Eigen politieke partij(genoten) 

• Eigen wethouder 

• Ervaringsdeskundige. 

• Eventueel bij de burgemeester. 

• Eventueel Griffie 

• Familie (3x) 

• Familie en vrienden 

• Familie, vrienden 

• Fractie (49x) 

• Fractie b&w en mss griffier 

• Fractie en burgemeester 

• Fractie en eigen partij 

• Fractie en Griffie 

• Fractie genoot 

• Fractie genoten 

• Fractie genoten, die ervaren vergelijkbare agressie 

• Fractie leden 

• Fractie of griffie 

• Fractie of Griffie 

• Fractie voorzitter 

• Fractie, anders de burgemeester 

• Fractie, griffie 

• Fractie, griffie, burgemeester 

• Fractie, wijkagent, politie en burgemeester 

• Fractie(voorzitter) 

• Fractie/partij 

• Fractiebestuur 

• Fractiecollega's en griffie. 

• Fractiegenoten (14x) 

• Fractiegenoten en mede raadsleden 

• Fractiegenoten, burgemeester 

• Fractiegenoten, mede raadsleden, raadsvoorzitter en griffier 

• Fractieleden (3x) 

• Fractieleden  en burgemeester 

• Fractievoorzitter (12x) 

• Fractievoorzitter en burgemeester 

• Fractievoorzitter en of de Burgemeester 

• Fractievoorzitter of burgemeester 

• Fractievoorzitter of griffie 

• Fractievoorzitter, griffier, burgemeester 

• Fractievoorzitter, overige fractieleden, voorzitter van de raad 

• Fraktiegenoten 

• Functionaris die vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid dient in te grijpen. 

• Ga het met de Burgemeesterbespreken. 

• Gemeente (9x) 

• Gemeentelijk apparaat 

• Gemeenten 

• Gezin en fractie 

• Grffier 

• Griffie (54x) 

• Griffie (in eerste instantie) 
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• Griffie en burgemeester (2x) 

• Griffie en fractie 

• Griffie en fractievoorzitter 

• Griffie en voorzitter van de raad 

• Griffie en voorzitter van de Raad 

• Griffie in eerste instantie/portefeuillehouder veiligheid 

• Griffie of burgemeester 

• Griffie of professionals 

• Griffie om overleg 

• Griffie voor advies waar evt ondersteuning te krijgen 

• Griffie-burgemeester 

• Griffie, advies burgemeester, indien nodig naar politie 

• Griffie, afdeling veiligheid, politie, fractie/politieke partij, coach/persoon die je vertrouwt 

• Griffie, Burgemeester 

• Griffie, collega, vriend(in) 

• Griffie, die me hopelijk kan doorverwijzen 

• Griffie, fractie 

• Griffie, fractie en burgemeester 

• Griffie/burgemeester 

• Griffier (23x) 

• Griffier en burgemeester (3x) 

• Griffier en Burgemeester 

• Griffier en mogelijk uw vereniging 

• Griffier of burgemeester (3x) 

• Griffier, of burgemeester, en evtl politie 

• Griffier/burgemeester 

• Het college en de coalitie raadsledenn 

• Hoofdgriffier 

• Huisarts 

• Iemand die ik vertrouw 

• Iemand met expertise van over wat er voorgevallen is 

• In eerste instantie via de griffie 

• In eerste instantie zou ik dat dan melden binnen mijn eigen partij en aan de Griffie. 

• In geval van politiek: de burgemeester 

• Indien nodig bij de fractie 

• Integriteits ambtenaar griffier of burgemeester 

• Intern, bij de partij 

• Justitie/politie 

• Licht er aan waar het plaats vind. 

• Mede fractie leden 

• Mede fractieleden 

• Mede partijgenoten 

• Mede raadsleden 

• Mede Raadslid 

• Mederaadsleden (kan ook van andere partijen zijn). 

• Melding via burgemeester zoals geadviseerd 

• Mijn dierbaren 

• Mijn eigen partij 

• Mijn familie 

• Mijn fractie (11x) 

• Mijn Fractie 
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• Mijn fractie wat hiermee te doen 

• Mijn fractie, anders griffier 

• Mijn Fractie, de Griffier 

• Mijn fractie. 

• MiJn fractiegenoten 

• Mijn fractieleden en het thuisfront 

• Mijn fractievoorzitter 

• Mijn fractievoorzitter en team 

• Mijn griffie 

• Mijn naasten 

• Mijn partner 

• Mijn politieke partij (3x) 

• Mijn vrouw (2x) 

• Mogelijk bij Burgemeester. 

• Naasten 

• NVR 

• Nvt (2x) 

• Ost team netwerk weerbaar bestuur (zelf ambassadeur) 

• Overige raadsleden en/of burgemeester 

• Partij 

• Partij en presidium. Maar iedereen wordt hiermee geconfronteerd 

• Partij/fractiegenoten 

• Partijgenoten (2x) 

• Partijleden, collega raadsleden,Griffie,bestuur. 

• Partijvoorzitter 

• Partner (6x) 

• Partner, griffie, burgemeester 

• Politici en B en W 

• Politie (8x) 

• Politie bij hoge dreiging 

• Politie en burgemeester (2x) 

• Politie en de daarvoor gerelateerde instanties 

• Politie en justitie 

• Politie of boa 

• Politie via aangifte 

• Politie, jurist, burgemeester, raad 

• Raadsgriffie (2x) 

• Raadsgriffier 

• Raadsgriffier of burgemeester zonodig 

• Raadsleden 

• Raadsleden, griffier 

• Secretaris 

• Seksuele intimidatie. Met name online 

• Sportleraar ( gevechtssport) 

• Thuis 

• Thuisfront 

• Vertrouwenspersoon 

• Vertrouwenspersoon of iemand die VPT in het pakket heeft. 

• Via griffie of burgemeester 

• Via griffier juiste persoon zoeken 

• Voorzitter gemeenteraad of vertrouwenspersoon 
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• Voorzitter raad (3x) 

• Voorzitter Raad 

• Voorzitter Raad en griffie 

• Voorzitter raad. Burgemeester 

• Voorzitter van de gemeenteraad 

• Voorzitter van de raad (6x) 

• Vriend die agent is 

• Vrienden (2x) 

• Vrienden en familie 

• Vriendinnen 

• Wijkagent 

• Zie boven 

• Zie boven, via de voorzitter van de raad 

• Zo nodig bij griffie 

• Advocaat 

• Afdeling veiligheid van de gemeente 

• Als het ver gaat of herhaald wordt bij de burgemeester 

• Andere raadsleden 

• Andere raadsleden/griffie 

• Begeleidingspartijen van de agressor voor betere hulp/ ondersteuning aan agressor 

• Bespreken met collega raadsleden van de eigen fractie. 

• Beste vrienden 

• Bestuur en vertrouwenspersoon van mijn politieke partij 

• Bestuur lokale afdeling, bestuurdersvereniging landelijke partij 

• Bij mijn directe netwerk 

• BM 

• Burgemeester (56x) 

• Burgemeester (in ernstige gevallen), misschien ook de griffie 

• Burgemeester als portefeuillehouder veiligheid en integriteit 

• Burgemeester als voorzitter raad 

• Burgemeester cq justitie 

• Burgemeester en eigen fractie 

• Burgemeester en evt politie 

• Burgemeester en griffie 

• Burgemeester en griffier 

• Burgemeester igv integriteit 

• Burgemeester, portefeuillehouder, organisatie 

• Burgemeester; hij is verantwoordelijk voor openbare orde & veiligheid 

• Burgemeester/ griffie 

• Burgermeester 

• Collega raadsleden (6x) 

• Collega raadsleden, familie en gezin 

• Collega's (2x) 

• Collega's binnen de fractie 

• Collega's door het verhaal te delen. 

• Collega’s 

• Collegae 

• Collegae raad 

• College 

• De ambtelijke organisatie 

• De burgemeester (4x) 
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• De burgemeester (indien acuut) 

• De burgermeester 

• De eigen fractie 

• De fractie 

• De gemeente 

• De griffie (6x) 

• De Griffie 

• De griffier (5x) 

• De griffier en onze burgemeester 

• De politie 

• De raadsgriffier 

• De voorzitter 

• Deskundige ondersteuning 

• Directe omgeving 

• Doe aangifte 

• Driehoek (griffier/burgemeester/gemeentesecretaris 

• Een voorbijganger als ik alleen ben 

• Een vriendin of mijn kinderen 

• Eigen fractie 

• Eigen partij 

• Eigen partij geledingen 

• Eigen partij, 

• Eigenaren social media, politie 

• Eigenpartij bestuur 

• Ervaren fractiegenoten 

• Eventueel Burgemeester 

• Extern. Indien intern geen oplossing. 

• Familie (2x) 

• Familie en vrienden 

• Familie of vrienden 

• Familie, vrienden 

• Fractie (14x) 

• Fractie collega 

• Fractie en burgemeester 

• Fractie voorzitter 

• Fractie(voorzitter) en partij, gezin en vrienden 

• Fractie/bestuur als het me niet lekker zit 

• Fractiebureau 

• Fractiegenoot 

• Fractiegenoten (7x) 

• Fractieleden 

• Fractieleden, collega's, gezin 

• Fractievoorzitter (2x) 

• Fraktievoorzitter 

• Gemeente (4x) 

• Gemeente (griffie en burgemeester) 

• Gemeentelijke organisatie (2x) 

• Gemeentelijke organisatie (griffie) 

• Griffie (38x) 

• Griffie cq burgemeester (afhankelijk van ernst) 

• Griffie en andere raadsleden 
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• Griffie en burgemeester 

• Griffie en zo nodig voorzitter raad 

• Griffie en/ of burgemeester 

• Griffier (24x) 

• Griffier en burgemeester (3x) 

• Hfd team veiligheid 

• Huisarts 

• Iemand die kan adviseren 

• Ik zoek eigenlijk meer advisering: mogelijkheden hoe om te gaan met zoiets. 

• In privésfeer: bij familie 

• Indien bovenstaand niet voldoende helpt dan de burgemeester 

• Indien noodzakelijk de burgemeester 

• Justitie 

• Mede fractiegenoot en bij andere raadsleden 

• Mede raadsleden, griffie of college 

• Mederaadsleden, griffie 

• Meldt het bij de voorzitter van de gemeenteraad 

• Mijn fractie (4x) 

• Mijn fractiegenoten en raadsleden 

• Misschien collega raadsleden 

• Mogelijk burgemeester 

• NVR 

• NVR,  vng 

• NVvR 

• Op fractiekantoor 

• Openbaar Ministerie 

• Partij / organisatie vd veroorzaker indien bekend 

• Partijgenoten (2x) 

• Politie (16x) 

• Politie (in geval bedreiging) 

• Politie indien echt nodig. 

• Politie indien ernstig 

• Politie maar die doet niks 

• Politie wanneer de gedragingen daar aanleiding toe geven 

• Politie, als het echt erger is en aangifte gedaan moet worden. 

• Portefeuillehouder 

• Presidium 

• Professioneel coach, als ik op dat moment t.b.v. die situatie denk dat ik daar baat bij heb. 

• Raad 

• Raadsfractie 

• Raadsleden netwerk 

• Raadsvoorzitter 

• Schelden, met name online 

• Thuis 

• Thuisfront 

• Veiligheidsfunctionaris gemeente 

• Ver. Raadsleden 

• Vereniging voor raadsleden 

• Vertrouwenspersoon 

• Voorzitter (2x) 

• Voorzitter raad 
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• Voorzitter raad/burgemeester 

• Voorzitter van de raad. 

• Vrienden 

• Vrouw 

• Wanneer nodig burgemeester, Team Veiligheid eigen gemeente. 

• Zie vraag 3 

• Zo nodig bij burgemeester 

Toelichting 
• Aangezien ik vraag 1 met nee kon beantwoorden is het moeilijk om je in te leven in een situatie 

die je niet kent. Dus vind ik het ook moeilijk om aan te geven waar ik ondersteuning zou zoeken. 

• Bij verbale intimidatie kan ik dat verbaal prima af. Mocht ik fysiek bedreigd worden doe ik 
aangifte bij de politie 

• De burgemeester gaat over veiligheid en ik ben van mening dat ik als raadslid bij hem terecht 
kan. Dat is overigens ook zo gebleken. 

• Dit is wederom helemaal afhankelijk van de aard en omstandigheden. 

• Er gebeurt eigenlijk nooit wat bijzonders in deze zin. Soms is men het ergens niet mee eens en 
worden er vervelende dingen gezegd. Dit heb ik in 7 jaar slechts 1x persoonlijk meegemaakt. En 
door 1 persoon meerdere keren gericht op de hele partij of raad. Hier hebben we "in de 
wandelgangen" over gesproken. Werd gezien, ook door mij, als primaire reactie van frustratie. 
Verder niets mee gedaan, hoefde ook niet. Daarna nooit meer voorgevallen. 

• Er zou bij elke gemeente een vertrouwenspersoon aanwezig moeten zijn, waar ook de 
raadsleden het bestaan van weten, en die persoon is bekend met ondermijning en ongewenste 
omgangsvormen zoals agressie geweld en sex. intimidatie, 

• Helpt niet.Als het te erg is stap ik indien nodig wel naar de politie. 

• Ik kan over het algemeen goed met mensen opschieten en weet hoe ik op allerlei situaties moet 
inspelen om de gemoederen te kalmeren. 

• Ik spits mij even nu op de actualiteit binnen onze raad, sta het raadslid bij en merk dat mannen 
hier toch heel anders mee omgaan. 

• Ik zocht ondersteuning bij de burgemeester maar die kreeg ik dus niet: hij was meer voorzitter 
van het college dan van de raad 

• Ik zoek niet snel ondersteuning, maar ik zou het als het echt serieus is wel melden bij de 
burgemeester. 

• In het uiterste geval bij zeer ernstige intimidatie; dan overleg ik - voor advies - met de 
burgemeester 

• In onze gemeente is hiervoor een apart protocol 

• Ns de 

• Nvt voor mij. 

• Onze burgemeester doet er weinig mee. 

• Verbale agressie is een buitengewoon rekbaar begrip. Voor bedreiging of intimidatie hebben we 
volgens mij wetten waarvan ik hoop dat de politie daarbij ondersteuning kan en wil bieden. 

• Zal afhangen van de inschatting die ik maak t.a.v. de ernst 

• Zou niet weten waar ik in mijn gemeente moet wezen 
 

5 Wat kan er, volgens u, verbeterd worden en wat gaat goed? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Verbeterpunt (tip): 
• Aanbieden van een weerbaarheidstraining zou fijn zijn. 
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• Aandacht binnen de politiek en een time-out om bij te komen 

• Aandacht en terugkoppeling 

• Aangifte direct opnemen en BEHANDELEN 

• Aangifte doen bij politie is en blijft nodeloos complex 

• Aangifte omzetten in actie door politie 

• Actief benaderen voor een melding 

• Agressie Trainingen invoeren. 

• Alert reageren en actie ondernemen. 

• ALTIJD actie laten ondernemen NA melding! Veroorzaker aan de schand[paal zetten. 

• Ambtelijke willekeur bestraffen 

• Bedreiging en erger daar moet ook opgetreden eorden door burgemeester en politie alleen, he 
staat alleen. Er wordt verwacht dat volksvertegenwoordigers incasseringsvermogen moeten 
hebben, het is onderdeel vsn je werk. 

• Bekendheid 

• Bekendheid van het probleem, dat bedreigers ook burgemeesters zijn en een zeer harde aanpak 
naar bedreigende en intimiderende burgemeesters wettelijk vastleggen 

• Bespreek wat ontoelaatbaar gedrag is in de raad 

• Bespreekbaar maken (4x) 

• Beter duidelijk welke rechten je als raadslid hebt en waar je terecht kunt wanneer er zich iets 
voordoet 

• Betere voorlichting waar anbassadeurs of vertrouwenspersonen zijn te vinden. Waar melding 
hiervoor kan worden gedaan 

• Betere/ attentere voorzitter 

• Betere/meer informatie hoe te handelen/weerbaarheidstraining 

• Bij aanvang van bestuursperiode een training ontvangen wat je zou kunnen verwachten en 
waarom 

• Bij melding moet intimidatie oorzaak direct gestopt worden 

• Blijven praten 

• Burgemeester en politie moet optreden 

• Burgemeester moet conform protocol vertrouwelijk omgaan met melding. 

• Burger bij zaken goed inlichten 

• Burgervader op de hoogte houden. 

• Centraal meldpunt 

• Communicatie tussen coalitie en oppositie raadsleden versus macht-tegenmacht. Dualisme 
handhaven. 

• Creëren van bewustwording bij raadsleden dat melden helpt 

• Cursus voor beginnende raadsleden 

• Dat bekend wordt hoe er tegen is opgetreden 

• Dat het bestaan van deze organisaties veel meer bekend wordt bij gemeentebesturen 

• De bedreiging serieus nemen 

• De inwoners niet voor de gek houden 

• Diep triest dat we het moeten hebben over ondersteuning bij agressie en geweld. Pak het 
onderliggende problem aan! 

• Direct op reageren 

• Doorvragen naar wat ervaringen doen, iets ogenschijnlijks kleins voor de één kan grote impact 
hebben op een ander 

• Duidelijk aanspreekpunt met adviserende rol 

• Duidelijke communicatie waar ondersteuning te halen valt. Is voor mij duidelijk, voor nieuwe 
raadsleden of leden van lokale partijen misschien minder. 

• Duidelijke gedragsregels voor alle betrokkenen. Er is niks meer vanzelfsprekend zeker niet mbt 
sociale media 
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• Duidelijke handvaten voor de burgemeester, professionalisering en ondersteuning door griffie 

• Duidelijkheid over verantwoordelijkheid en mogelijkheden 

• Duidelijkheid over waar je terecht kunt 

• Duidelijkheid van aanwezige ondersteuning van griffie 

• Duidelijkheid waar men moet zijn indien het voor komt 

• Een burgemeester moet maatregelen nemen en opkomen voor deze 2 dames. 

• Eerder meldingen maken bij politie. 

• Eerst zelf actie ondernemen 

• Er is alleen naar mij geluisterd maar een vervolgtraject ontbrak 

• Er is geen kennis/ervaringsbank voor raadsleden mbt rampen, bedreigingen etc. 

• Er is niets gedaan terwijl alle antecedenten bekend waren en op film stonden 

• Er moet een duyidelijk onafhankelijk meldpunt zijn bij de gemeente 

• Er moeten mogelijkheden zijn voor raad en daad 

• Er wordt te weinig aangedaan, niemand durft door te pakken 

• Erkenning vanuit de landelijke politiek dat raadsleden afgerekend worden op zaken die in Den 
Haag worden veroorzaakt. 

• Frequenter contact met griffie 1 op 1 

• Fysieke maatregelen 

• Geef een goed advies en ondersteuning, met een paar dagen vakantie los je niets op. 

• Geen (2x) 

• Handhaving 

• Harder en zichtbaar optreden tegen digitale intimidatie en bedreiging. 

• Harder optreden van de overheid 

• Heb ik hierboven al aangegeven 

• Helder protocol hoe te handelen 

• Het gezag moet terug zeker op straat. Dat kan alleen als de watjes en schatjes in Den Haag 
ruggengraat gaan hebben. 

• Het traject binnen de gemeente verdient verbetering, wordt nog niet serieus genomen. 

• Het zou bespreekbaar gemaakt kunnen worden, eventueel korte infobijeenkomst vanuit griffie 

• Ik denk dat het goed is als dit mee wordt genomen in het inwerkprogramma van nieuwe 
gemeenteraadsleden 

• Ik heb er geen ervaring mee. 

• Ik heb ook geen oplossing. Maar begeleiding vanuit raad of fracties is summier. Waardoor je in 
je eentje voor staat. En vaak wordt gekozen maar ook niet over praten. 

• Ik vind dat er soms te snel over agressie en intimidatie wordt gesproken, mensen moeten hierin 
onderscheid maken tussen ernstige feiten en boze burgers. 

• In ieder geval centraal registreren (In de gemeente) 

• In sommige gemeenten speelt dit niet. Dus niet zo generaliseren. 

• Info hierover 

• Informatie over waar je terecht kan. 

• Intelligente bij de persoon passende bespreking en handreiking 

• Interne aandacht en advies 

• Kennis over digitale uitingen bij politie (bedreiging/agressie) 

• Kijk niet weg maar doe iets . 

• Kijk ook online, maak een steunpunt 

• Komen met oplossing. 

• Korte instructie naar raadslid wat te doen bij.. 

• Korte lontjes weren uit de raad 

• Laagdrempelige aangifte 

• Landelijk meldpunt inrichten voor advies en tips 

• Lik op stuk, openbaar aangeven dat bedreiger fout is 
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• Maak het niet normaal, dat het erbij hoort 

• Maak kenbaar wat mogelijk is en wanneer melding gemaakt moet worden 

• Meer aandacht hiervoor in algemene aard 

• Meer bekendheid aan de mogelijkheden 

• Meer bespreken 

• Meer informatie hoe te handelen en weerbaarheidstraining raadsleden 

• Meer onderzoek doen naar intimidatie door college/burgemeester/ambtelijke organisatie in de 
richting van raadsfracties 

• Meer openheid naar elkaar als raadslid 

• Meer respect voor elkaars mening/opvatting 

• Meer uitwisseling met raadsleden uit andere fracties, het blijft nu binnenskamers 

• Melden makkelijker maken 

• Meldingen moeten serieus genomen worden en mag ook meer aandacht voor zijn 

• Men neemt het ter kennis aan en doet er verder niks mee 

• Merk dat op het moment ik heel handelend denk, maar dat het daarna pas binnenkwam, dus 
iets meer nazorg/persoonlijke ondersteuning 

• Mijn geval is goed afgedaan 

• Minder formeel zaken afhandelen 

• Nazorg 

• Nazorg, ik had graag geweten hoe het nu gaat met de veroorzaker. Maar er is mij verzocht geen 
verder contact met hem te maken. 

• Neem een gesprek serieus 

• Neem het bloedserieus 

• Net als integriteitsbescherming training aan begin raadsperiode ook agressietraining 

• Niet op elke slak zout leggen, ofwel 'niet elke opmerking is bedreiging'. Vaak worden uitingen 
gedaan bij emotie. 

• Niet zoveel aandacht aan besteden. Van serieuze bedreigingen is nauwelijks sprake. 

• Niets 

• Non-tolerance, meer actie om dit tegen te gaan, sneller acties en reacties 

• Nu na ‘goed’ gesprek hoor je nooit meer iets 

• Nvt (2x) 

• Ondersteuning heb ik zelf moeten uitzoeken, fijn wanneer er een protocol ligt 

• Ondersteuning is alleen reactief, moetvproactief raadsleden voorbereiden 

• Ondersteuning van de raad en de burgemeester 

• Onze gemeente heeft nog geen agressieprotocol. Dat zou wellicht rust geven. 

• Ook binnen de raadsvergadering vindt intimidatie en belediging plaats, voorzitters moeten hier 
beter mee om gaan 

• Op de hoogte houden van de voortgang na aangifte 

• Open cultuur van bespreken organiseren 

• Optreden van de hoofdgriffier *handvaten 

• Personen mogen best aangesproken worden op hun gedrag. Bv op sociale media 

• Politie MOET aangifte opnemen 

• Politie pakt niets op bij gebrek aan bewijs 

• Protocol altijd melden 

• Protocol opstellen met concrete handvaten 

• Protocollen - ik heb nu alles zelf moeten uitzoeken. Spreek met degene die melding doet. Toon 
begrip en vraag door. 

• Punt op de agenda plaatsen 

• Raadsleden moeten vooral zelf het goede voorbeeld geven, hier gaan er best veel mee in 
hetzelfde gedrag, niet respectvol. 

• Raadsleden opvoeden in betamelijkheid 
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• Regeling ondersteuning volksvertegenwoordigers maken 

• Rust bewaren, niet direct in de ‘oh help’-modus schieten. 

• Rustig blijven. 

• Rustig en zelf correct blijven 

• Scherpe stellingname  en uitdragen dat een dergelijk type gedrag niet wordt e 

• Serieus nemen door politie 

• Serieus nemen; niet bagatelliseren 

• Serieus worden genomen door burgemeester 

• Snelheid van actie ondernemen, stopgesprek moet gevoerd worden door ervaren persoon 

• Sneller contact zoeken met de politie. Niet bagatelliseren en niet verstoppen. 

• Snellere+betere hulp bij beoordeling of iets smaad is en de plussen en minnen van aangifte 
doen 

• Strafbaarheid bij herhaalde misdragingen moet omhoog 

• Strengere straffen opleggen 

• Terugkoppeling 

• Training geven voor nwe raad 

• Training via griffie organiseren 

• Verbetering mbt route bij agressie 

• Verruim de mogelijkheid tot het verkrijgen van een draag verlof vuurwapen geef financiële 
bijstand voor persoonlijke beschermings middelen kogelsteekwerend vest 24 7 alarm services 
woonhuisaanpasingen panserglas en safroom / cameras 

• Vertrouwen wekkend persoon die aanspreekbaar is 

• Verzorg een agressietraining 

• Vooraf training geven 

• Voorkomen 

• Voorlichting 

• Voorlichting en advies 

• Voorlichting naar beide kanten. 

• Voorlichting op de scholen. 

• Voorzitters moeten beter reageren op uitingen welke voelen als een bedreiging 

• Vragen om steeds melding te doen van agressie en of bedreiging. 

• Wat als raadsleden, agressief en intimiderend zijn t.o. van andere raadsleden en college? 

• Wat kunnen we doen ter voorkoming 

• Weerbaarheid vergroten, landelijke uitstraling dat raadsleden ook mensen zijn het 

• Wees duidelijk en betrek mij bij contact OM 

• Weet niet 

• Wellicht dat bij de griffie meer info beschikbaar zou moeten zijn. 

• Wetgeving online is vaag en schaars 

• Wij moeten afstappen van zelf censuur 

• Zero tolerance 

• Zwaardere straffen voor de bedreiger als iemand bij het uitvoeren van zijn functie wordt 
bedreigd 
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5 Wat kan er, volgens u, verbeterd worden en wat gaat goed? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Compliment (top): 
• Aandacht die er wordt gegeven aan dit issue 

• Aandacht hiervoor vanuit de griffie 

• Aandacht voor het onderwerp 

• Actieve griffier die vraagt of je hiermee geconfronteerd wordt. 

• Adequaat geregeld. 

• Adequate reactie 

• Als je de aangewezen route vindt wordt er snel en adequaat gereageerd. 

• Altijd hulp beschikbaar 

• Altijd serieus nemen 

• Begrip vanuit college van B&W 

• Bereikbaarheid van Griffier en Burgemeester is zeer goed 

• Betrokkenheid 

• Bijsturing door collega’s 

• Burgemeester doet dit goed 

• Burgemeester en griffie zijn altijd aanspreekbaar in dit soort situaties en reageren snel en 
adequaat. zelf niet meegemaakt, andere raadsleden wel 

• Burgemeester en politie 24 uur per dag bereikbaar 

• Burgemeester heeft als raadsvoorzitter goed opgepakt 

• Burgemeester heeft luisterend oor 

• Burgemeester zit er bovenop en is altijd bereikbaar 

• Centraal punt voor raadsleden binnen de gemeente 

• Collega's worden zich meer bewust 

• Collegialiteit 

• Compliment aan de agent die de aangifte opnam. Super-top compliment voor telefonisch 
contact met slachtofferhulp. 

• Dat deze organisaties nu zelf nagaan via deze enquête hoe zij succesvoller kunnen opereren 

• Dat fractiegenoot burgemeester altijd serieus nemen 

• Dat moeten veel meer doen 

• Dat twitter uiteindelijk bv iemand van twitter afhaalt 

• De aanwezigheid van een bode die in gesprek gaat met de agressor 

• De griffie is goed bereikbaar 

• De ondersteuning vanuit de eigen organisatie 

• De toegankelijkheid van de burgemeester, waardoor moeilijke onderwerpen ook makkelijk 
opgeworpen kunnen worden. 

• Deze enquete 

• Directe invulling aan ondersteuning. 

• Directe opvang en actiebereidheid 

• Een aantal collega raadsleden heeft zich zeer betrokken getoond 

• Empathie 

• Er is nu registratie systeem 

• Er is oog en oor voor 

• Er is regelmatig aandacht voor in raad en burgermeester. Ik heb het idee dat ik alles hoor wat 
mijn mede-raadsleden overkomt. 

• Er werd direct tijd gemaakt voor opnemen van aangifte 

• Er wordt adequaat en begripvol gereageerd 

• Er wordt over gesproken 
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• Er zijn gesprekken gevoerd 

• Ervaringen zijn verbeterd 

• Fractie en griffie staan hier voor open 

• Fractie griffie en burgemeester zijn laagdrempelig benaderbaar voor dit onderwerp 

• Geboden ondersteuning door voorzitter Raad/ burgemeester 

• Geen 

• Gelukkig hebben wij er lokaal niet veel mee te maken. Wel weten wij dat als er wat speelt er 
hulp beschikbaar zal zijn, en we ons gesteund mogen voelen als raadsleden. 

• Getolereerd 

• Goede bespreking 

• Goede gesprekken in fractie, met andere raadsleden en de griffie. 

• Griffie is goed benaderbaar. 

• Griffie zal altijd ondersteunen etc. 

• Het is al bespreekbaar, maar meer kennis en info nodig voor snelle en adequate reactie 

• Het werd snel opgepakt door griffie, er werd meteen een situatie scan gedaan (is de 
veroorzaker bekend bij politie, zijn er meer meldingen gedaan over aanleiding etc). 

• Hoe de NVR de ondersteuning heeft opgestart en dit probleem serieus neemt. 

• Iedereen is bereikbaar 

• Ik ben niet zo snel “uit het veld” 

• Ik heb het gevoel dat ik bij meerdere partijen terecht zou kunnen mocht zich dergelijke agressie 
voordoen. 

• Ik weet dat bij anderen de burgemeester uitstekend heeft ondersteund. 

• Ik weet waar ik naar toe kan 

• Ik word prima ondersteund 

• In redelijk verre verleden wat gehad. Toen door griffie en BM heel goed gesteund. 

• Informeel loopt dit in onze raad behoorlijk. Ook het initiatief van de raadsledenvereniging, 
waarbij ik mij als ambassadeur voor dit onderwerp heb aangemeld kan betekenis krijgen 

• Is al geregeld 

• Is direct professioneel opgepakt. 

• Kordaat gehandeld en goed geluisterd door team Veiligheid 

• Korte lijntjes bij ons 

• Kreeg baksteen tegen raam woning, kan ook vandalisme geweest zijn maar je weet het niet... 
burgemeester belde meteen na melding. Pakte het goed op, gelukkig bleef het bij dit incident 

• Laagdrempeligheid in contact 

• Laagdrepelig 

• Luisterend oor en serieus genomen worden 

• Mederaadsleden luisterend oor 

• Melding serieus opgepakt en door burgemeester gesprek gevoerd 

• Neem initiatief in de ondersteuning (vu gemeente) 

• Neemt men in deze gemeente zeer serieus 

• Nvt 

• NVT 

• Onze burgemeester doet dat goed 

• Onze gemeente kent dit nagenoeg niet 

• Open gesprekken met raad, griffie en voorzitter 

• Open houding zonder vooroordeel 

• Open houding, gesprek over integriteit en positie 

• Open uitstraling om contact op te nemen 

• Openheid 

• Pak het serieus op 

• Partner en vrienden 
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• Prima voor mij 

• Respectvol luisteren 

• Snelle actie, nauwe lijnen met politie, betrokkenheid burgemeester 

• Tot nu toe voel ik me veilig op het stadhuis 

• Veel medeleven en compassie 

• Voor huisarts 

• Wanneer het nodig is weet ik zeker een luisterend oor te vinden bij onze griffier en die zal 
absoluut stappen ondernemen. 

• Was echt onder de indruk van de kwaliteit van de adviezen, en hoe het blijkbaar werkt bij 
veiligheid/politie. 

• We hebben het georganiseerd 

• We zijn hier met elkaar alert op 

• Wordt al over gesproken (er is een begin gemaakt) 

• Wordt nu meer geluisterd 

• X 

• Zeer snelle en adequate ingrepen door burgemeester en beveiliging 

• Zowel fractie als burgemeester staan hier open voor. 

• Zowel mijn fractie als de griffie zijn uitstekend in staat mij te ondersteunen en adviseren 

• Zowel onze burgemeester als raadsgriffier zijn zeer benaderbaar in dergelijke situaties. 

Toelichting 
• Bedreiging in welke vorm dan ook is onacceptabel. Er wordt vaak wel naar je geluisterd maar er 

zou vaker een actie op  moeten volgen. Niemand heeft het recht om raadsleden te bedreigen. 
Wat goed gaat is dat er steeds meer aandacht voor is. 

• Bij ons in de gemeente nog niet meegemaakt 

• Binnen onze gemeente is ruimte voor gesprek en onderlinge steun indien dit voorkomt 

• De situaties zijn ( tot op heden) op mij niet van toepassing, kan dus geen verbeterpunten 
aangeven 

• Elke situatie is anders 

• Er wordt hier wat op facebook gescholden verder zijn er hier geen meldingen. En de gemeente 
houden de sites in de gaten. 

• Geen ervaring mee 

• Geen ervaring mee gehad. 

• Geen ervaring mee. Gelukkig nog niet nodig geweest 

• Gelukkig nog geen ervaring mee gehad. 

• Gelukkig nog niet bij de hand gehad, ook mijn partij-collega’s voor zover ik weet niet. 

• Heb er nog niet mee te maken gehad. 

• Heb hier gelukkig nog geen ervaring mee 

• Het gaat goed 

• Het is mij nog niet overkomen dus nog geen ervaring 

• Het voelt inmiddels als vanzelfsprekend dat je als raadslid te maken krijgt met beledigingen, 
agressie en intimidatie 

• Iedereen staat altijd open voor het gesprek, dus indien iemand de behoefte voelt kan men 
praten en om advies vragen binnen de 
fractie/partij/b&w/griffier/gemeentesercretaris/ambtenaar.... 

• Ik ben geïntimideerd door onze burgemeester, en na een “excuusje” zit deze man nog altijd op 
z’n stoel. On begrijpelijk en haast onwerkbaar 

• Ik heb geen ervaring met ondersteuning 

• Ik heb hier geen enkele ervaring mee. 

• Ik heb nog niet van een dergelijk traject gebruik hoeven maken. Dus kan dit niet beantwoorden 
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• Ik heb nog nooit hulp gekregen. Het is tegen dovemansoren gericht. Intussen worden er wel 
geheime deals gesloten met afkoopsommen voor derden zodat ze zelf buiten schot blijven. Dit 
is echt de ergste gemeente in heel Nederland. 

• Ik kan dit nog niet zeggen want het loopt allemaal nog.. 

• Ik kan hierop geen antwoord geven omdat ik hiermee nog niet in aanraking ben geweest. Niet 
professioneel, niet privé. 

• Ik weet niet welke ondersteuning wordt geboden, heb er nooit om gevraagd. 

• Ik wist niet eens dat er ondersteuning was (en heb dat dus ook niet nodig) 

• In onze gemeente komt dit niet vaak voor 

• Is niet voorgekomen 

• Niet van toepassing. Heb hier gelukkig geen ervaring mee, dus kan ook niet aangeven wat er 
eventueel verbeterd moet worden. 

• Nog niet aan de hand gehad, dus geen ervaring 

• Nog niet mee te maken gehad. 

• Nog niet nodig geweest, dus geen idee wat er beter kan 

• Nog niet voor gevallen 

• Nogmaals. Geen ervaring hiermee. Deze enquete gaat er kennelijk van uit dat elk Raadslid wel 
te maken moet hebben met agressie. Ik dus niet. 

• Nooit lastig gevallen dus kan hier geen over geven. 

• Nu wordt alleen politie en zotgmedewerkers vaak genoemd maar dit gedrag is overall 

• Nvt voor mij. 

• Welke mogelijkheden heeft de raad om als de gedragcode geschonden wordt door een raadslid, 
te acteren? 

• Zie ook verbeterpunt. Het is niet altijd bedreiging, maar ook een vorm van onmacht. Sommige 
inwoners voelen zich niet gehoord en gebruiken dan soms felle bewoording om hun betoog bij 
te zetten. Ook vanuit raadsleden is inlevingsvermogen belangrijk, je bent immers 
volksvertegenwoordiger. 
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6 Wat vindt u belangrijk kijkende naar de ondersteuning die geboden mag 
worden? 

Anders, namelijk: 
• Aanpakken daders 

• Alle 6 de punetn zijn belangrijk 

• Als het erg is aangeven bij politie 

• Combinatie van bovenstaande punten 

• Dat de ondersteuning effect heeft 

• Dat de ondersteuning er echt effectief voor zorgt dat aanhoudende dreiging stopt 

• Dat degene die de ondersteuning vraagt zelf aangeeft wat gewenst is. 

• Dat er ook ondersteuning aan de voorzitter komt voor misdragingen binnen de 
raadsvergadering 

• Dat helder is dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurd 

• Dat iets preventief wordt aangeboden dus bij aanvang van bestuursperiode 

• Dat ik zelf kan bepalen of, hoe, van wie en wanneer ik ondersteuning wil 

• Dat men 

• Er beluistert wordt nadat je eerst zelf actie onderneemt 

• Gehoord en gezien worden 

• Handhaving 

• Heb  het   niet  nodig  regel  alles  zelf   ben  ook  al  40  jaar  scheidrechter  bij  het  voetballen 
nog  nooit  bedreigd  oid 

• Ik zie de noodzaak van ondersteuning niet 

• Juridische ondersteuning 

• Kan 3 niet wijzigen. Moet vakje hoger. Waar 3 ingevuld is moet 4 staan. 

• Nvt (2x) 

• NVT 

• Ook in groepsverband 

• Persoonlijk advies met kennis van de context 

• Politici horen niet vogelvrij te zijn 

• Politie serieuzer met klachten omgaat 

• Reflectie op de gebeurtenis en reflectie op de eigen handelswijze op dat moment 

• Tot opreden bij mij niet voorgekomen 

• Training via Kudding & Partners zou goed zijn voor raadsleden 

• Vertrouwelijk, integer, deskundig en persoonlijk 

 
Toelichting 
• Alleen in het ernstigst voorkomende scenario. 

• Dat heeft een lange adem nodig en niet te veel op het persoonlijke maken 

• Deskundig lijkt me basisvoorwaarde 

• Gewoon even persoonlijk contact om te sparren. 

• Ik vind alle genoemde punten belangrijk. Een prioriteit is niet van belang, het moet .... én ..... én 
.... zijn 

• In deze geschetste situatie vindt intimidatie, bedreiging vanuit een narcistisch persoon die 
bovendien een vrouwenhater lijkt te zijn. 

• Met maatwerk zorg je al voor snelle ondersteuning, snelheid passend bij de persoon die het 
overkomt.  
Bij deskundige ondersteuning is een bereikbaarheid, vindbaarheid, vertrouwelijkheid en 
integriteit van belang en zal een helder protocol of stappenplan helpend zijn. 

• Nvt voor mij 
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• Zie vorige toelichting. 

• Zonder adequate handhaving met sancties lossen we niets op. 

 

7. In hoeverre bent u bekend met de werkzaamheden van onderstaande 
organisaties: 
Toelichting 

Nooit van gehoord • Als je geen last hebt dan ga je ook niet uitzoeken wat en bij wie je moet 
zijn. 

• Gelukkig geen ervaring. 
 

Ik ken ze van naam • Niet mee van doen gehad, ken het wel. 
 

8 Op welke manier kunnen bovengenoemde organisaties de bekendheid het 
beste vergroten? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Via: 
• ? 

• (persoonlijke) email 

• Aanbieden van training bij aanvang bestuurperdiode 

• Aanbieden workshops, trainingen, voorlichting. 

• Actief aanbod bij start nieuwe raad 

• Agendering raadsagenda 

• Algemeen nieuws 

• Alle media 

• Beeldvormende bijeenkomsten per gemeente. 

• Begin van elke raadsperiode, als vast onderdeel van de informatieverstrekking. 

• Bekendmaking via Griffier aan Raadsleden 

• Benen op tafel gesprek raadsleden 

• Bestaande organisaties van raadsleden en VNG 

• Betere handleiding vanuit griffie of ondersteuning wat te doen als je dit overkomt. 

• Bij benoeming info geven 

• Bijeenkomst 

• Bijeenkomsten met voltallige raad 

• Binnelands bestuur, mail 

• Binnenlands Bestuur 

• Blad van de vng 

• Blad VNG 

• Brief aan alle gemeenteraden 

• Brief aan alle raden in nederland 

• Brief aan gemeenteraad 

• Brief naar individuele leden 

• Brief sturen, bijvoorbeeld bij aanvang van de raadsperiode 

• Brochure. 

• Burgemeester (5x) 

• Burgemeester en griffier 

• Burgemeester/presidium 
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• Campagne 

• Cursus Weerbaarheid geven via de Nederlandse Vereniging van Raadsleden 

• Dat ze via google tevoorschijn komen als er gezocht wordt 

• De gemeente 

• De gemeente. 

• De gemeentelijke organisatie 

• De gemeenteraden 

• De griffie (7x) 

• De griffie bij aanvang van een nieuwe periode. 

• De griffie en burgemeester 

• De griffie naar de raadsleden 

• De griffie van de gemeente (2x) 

• De griffie van de gemeente bij de installatie 

• De Griffie van de gemeente. 

• De griffie? 

• De griffier 

• De griffiers, en Ned Gemeentes, maar vooral via de politie. 

• De media 

• De media zoals in het blad VNG 

• De raad 

• De werkbrief naar de Raad 

• Digitaal 

• Digitaal  campagnes 

• Digitale cursussen 

• Digitale informatie 

• Direct mail 

• Direct mailing 

• Directe communicatie, via Griffie 

• Directe email 

• Directe mailing aan raadsleden 

• Diverse griffie ondersteuningen. 

• Documentatie 

• Door minder over randzaken te communiceren zou het kunnen dat dit beter op het netvlies van 
mensen komt. 

• Door zichtbaar en bereikbaar te zijn 

• E-mail (4x) 

• Een duidelijke site die vindbaar is 

• Een handleiding voor mensen in het openbaar bestuur. 

• Een nieuwsbrief aan de nieuw gekozen raadsleden 

• Een presentatie 

• Een presentatie aan raadsleden in elke gemeente, evt. door een gezamenlijke bijeenkomst voor 
de gemeenteraden van 1veiligheidsregio 

• Email (7x) 

• Email berichten 

• Extra info verspreiden 

• Facebook (2x) 

• Fractiebureau of partijbureau 

• Fractievergadering partijen 

• Geen idee, ik weet ook niet of deze organisaties nodig/nuttig zijn. 

• Gemeente (3x) 

• Gemeente griffier 
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• Gemeente mail 

• Gemeentelijk Griffier 

• Gemeentelijk kanalen 

• Gemeentelijke organisatie 

• Gemeenten 

• Gemeenten, griffie en dus ingekomen stukken 

• Gemeenteraad (3x) 

• Griffie (53x) 

• Griffie burgemeester 

• Griffie en burgemeester 

• Griffie en evt een algemene bijeenkomst 

• Griffie en Fractie 

• Griffie en thema bijeenkomst in raad net zoals integriteit 

• Griffie frequent voorzien van cases 

• Griffie gemeente 

• Griffie gemeenteraad 

• Griffie laten verspreiden onder raadsleden 

• Griffie meer bekendheid 

• Griffie naar de raad 

• Griffie naar de raadsleden bijvoorbeeld 2x per jaar een infosheet 

• Griffie van de gemeente 

• Griffie, dossier met basisdocumenten 

• Griffie, training raad 

• Griffier (9x) 

• Griffier of burgemeester naar Raadsleden, met voor de gemeente persoonlijk gemaakte 
teksten. 

• Griffier, de werknemer van ALLE raadsleden van de gemeente 

• Griffiers die raadsleden hierover informeren 

• Griffiersvereniging 

• Griffies (7x) 

• Griffies... iedereen gaat eerst daarnaartoe, en als zij weten wat het aanbod is... 

• Handleiding nieuwe raadsleden 

• Ik heb hen leren kennen via een congres van het CDA over Veiligheid 

• In eigen gemeente via Raads Informatie Brief 

• In gesprek gaan 

• In gesprek gaan met besturen, college's, gemeenteraden, provincies enzovoorts 

• Info aan raadsleden 

• Info bij aantredende raadsleden/ commissieleden 

• Info bij aanvang raads werkzaamheden 

• Info per mail 

• Info per mail aan raadsleden 

• Info-bijeenkomst of digitale info 

• Informatie avonden 

• Informatie brieven leden. 

• Informatie naar raad en vng 

• Informatie of cursus aanbieden via vng, lokale politieke partijen.nl neckernaem, lokale politieke 
partijen 

• Informatie verstrekken via de griffie 

• Informatie via de griffie 

• Informatie via griffie laten versturen 

• Informatie via persoonlijk bericht 
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• Informatiebijeenkomst 

• Informatiebrief aan alle raden sturen 

• Informatiebrief aan Raadsleden 

• Informatiebulletins aan raadsleden 

• Informatiesessie met de gemeenteraad 

• Inspreken in Raadsvergadering 

• Interne voorlichting 

• Inwerkprogramma 

• Jaarlijkse evaluatie weerbaarheid met raad 

• Judo bond Nederland ben zelf judo en jiu jusu leraar 

• Kenbaar maken intern 

• Laten zien wat ze kunnen betekenen 

• Lokale griffie 

• Maanbrief 

• Maandelijks een mailtje ontvangen 

• Magazine van VNG 

• Mail (16x) 

• Mail / brochure 

• Mail aan raadsleden 

• Mail aan raadsleden (via de griffies). 

• Mail die ieder jaar terug komt. dan kan een ieder die de behoefte voelt hier iets mee doen en 
anders de mail gewoon negeren. 

• Mail naar De griffie van elke gemeente 

• Mail naar raadsleden 

• Mail via de griffie (2x) 

• Mailberichten 

• Mailing (4x) 

• Mailing naar alle raadsleden 

• Mailings 

• Mailings en website 

• Mails 

• Mails aan raadsleden 

• Mails aan raadsleden van elke gemente 

• Mededeling naar Griffie van gemeenten zodat deze dit kunnen verspreiden 

• Media (3x) 

• Media gericht op raadsleden 

• Media voor raadsleden 

• Meer bekendheid geven 

• Meer kenbaarheid geven 

• Meer naar buiten treden. 

• Mijn gemeente 

• Ned ver. raadsleden 

• Nederlandse vereniging boor raadsleden 

• Neer publicaties via BB VNG Ned Ver Raadsleden 

• Nieuesbrief 

• Nieuwsbrief (4x) 

• Nieuwsbrief aan raadsleden via griffie 

• Nieuwsbrief raad 

• Nieuwsbrief sturen via raadsgriffie 

• Nieuwsbrief van anderen 

• Nieuwsbrief Ver van Raadsleden 
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• Nieuwsbrief via griffiea 

• Nieuwsbrief voor raadsleden 

• Nieuwsbriefen en mailing 

• Nieuwsbrieven (6x) 

• Nieuwsbrieven aan leden openbaar bestuur 

• Nieuwsbrieven aan raad/griffie 

• Nieuwsbrieven met casuïstiek, zodat de herkenning eerder plaatsvind 

• NL vereniging van raadsleden - email of nieuwsbrief 

• Nvt 

• NVvR 

• Onderdeel laten uitmaken van inwerken nieuwe raadsleden 

• Onderdeel maken van kennismaking nieuwe raadsleden. 

• Openbaar bestuur (blad) 

• Organisatie, op het moment dat het nodig is. 

• Persoonlijk aanschrijven van raadsleden 

• Persoonlijk inlichtingen verstrekken zoals via een nieuwsbrief of hotline (telefoon) 

• Persoonlijk mail of brief aan raadsleden 

• Persoonlijke brief 

• Persoonlijke brief raadsleden 

• Persoonlijke communicatie naar de raadsleden 

• Persoonlijke informatie naar raadsleden 

• Persoonlijke informatie naar raadslid (factsheet/stroomschema) 

• Persoonlijke kennismaking 

• Persoonlijke mail 

• Persoonlijke mail / gesprek 

• Politieke partijne (bestuur/fractievoorzitters) 

• Politieke vakbladen. 

• Presentatie aan de raad 

• Presentatie aan de raad. 

• Presentatie in nieuwsbrief Vereniging voor Raadsleden 

• Presentatie in raad 

• Presentaties 

• Presenteren (online) (2x) 

• Publicaties 

• Publicaties online 

• Publiciteit in vakbladen voor raadsleden / VNG 

• Raad op zaterdag 

• Raadsgriffier 

• Raadsinfomatiebrief 

• Raadsinformatie (2x) 

• Raadsinformatie via brief. 

• Raadsinformatieavonden/dagen 

• Raadsinformatiebrief 

• Raadsleden persoonlijk benaderen 

• Raadsledenblad 

• Raadsledenvereniging 

• Rechtstreeks naar bestuurders de mogelijkheden aangeven 

• Rechtstreekse mail (2x) 

• Rechtstreekse mail aan raadsleden 

• Social media (8x) 

• Sociale media (4x) 
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• Spreektijd vragen 

• Telefoon 

• Thema avond met praktijkvoorbeelden 

• Themabijeenkomsten 

• Tijdens introductie nieuwe raadsleden 

• Uitstraling in de regio 

• V NG blad 

• V.n.g. 

• Vakbladen 

• Vereniging Nederlandse gemeente 

• Vereniging Raadsleden 

• Via de gemeente 

• Via de Griffie 

• Via de griffie zodat raadsleden daar ook van weten 

• Via de griffier van de gemeentes 

• Via fracties info delen. Vooral wanneer fractieleden aangeven dat ze in dergelijke situaties 
zitten. 

• Via gemeentebestuur 

• Via griffiers 

• Via sociale media 

• Via VNG of inwerkprogramma nieuwe raadsleden 

• Vng (7x) 

• VNG (5x) 

• VNG blad (3x) 

• Vng brief 

• VNG magazine (5x) 

• VNG Magazine 

• VNG magazine en/of nieuwsbrief 

• VNG tijdschrift 

• VNG-blad 

• Voorlichting 

• Voorlichting aan gemeenteraden fysiek met voorbeelden en oplossingen. 

• Voorlichting en bekendmaking van de gemeenteraad (ingekomen stuk) 

• Voorlichting via gemeente 

• Vraag is of we voor ieder ding in Nederland een clubje moeten hebben? Beleg dit soort dingen 
bij griffier, lokale politie, burgemeester 

• Webinar voor raadsleden. 

• Websites 

• Welkomstmail bij benoeming 

• Werkgever informatie verstrekken 

• Youtube 

• Zie. Vraag 6 

• Zoals deze vragenlijst 

• Aan de griffie papieren versie zenden en een digitaal beschikbaar document 

• Artikel Binnenlands bestuur 

• Artikel in VNG magazine 

• B&W 

• Bericht via Griffie 

• Bij de installeren of daarna 

• Bijeenkomst 

• Bijeenkosten 
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• Binnenlands bestuur (3x) 

• Binnenlands Bestuur 

• Binnenlandsbestuur magazine 

• Bladen /colofon 

• Brief / mail aan raadsleden 

• Brief aan de raad 

• Brief naar alle  raadsleden 

• Brieven aan raadsleden 

• Brocuhure 

• Burgemeester (2x) 

• Burgemeester in zijn rol als verantwoordelijke openbare orde & veiligheid 

• Burgemeesters maken bekend dat deze clubs bestaan 

• College 

• Contactblad 

• Cursus aan raadsleden aanbieden 

• De burgemeester 

• De griffie (2x) 

• De griffies die er mee bekend moeten zijn 

• De regionale bijeenkomsten 

• Direct mail 

• Een brief aan de Raad via de griffie 

• Een infosessie voor de raad 

• Een keer per jaar een brief naar de raden 

• Een raadsbrief 

• Facebook 

• FB 

• Flyers 

• Fractievoorzitters 

• Gemeentelijke website 

• Gemeenteraad 

• Genootschap van burgemeesters 

• Griffie (6x) 

• Griffie raadsleden informeren 

• Griffie? 

• Griffier (2x) 

• Griffier deelt deze info ook nooit met ons. Wellicht goed hierover specifieke trainingsdagen te 
geven. Zodat we leren wat te doen in dergelijke situaties. 

• Griffiers 

• Griffierskringen 

• Griffies 

• Handboek dat via de griffie in het RIS staat van elke gemeente 

• Het moet niet gaan om de bekendheid van organisaties, maar over het aanbod: wat zij extra te 
bieden hebben irt afdeling veiligheid/politie 

• Ibabs 

• Ineternet 

• Info via de griffie 

• Informatie per post aan nieuwe raadsleden, in de mail valt niet op en griffie heeft soms andere 
prioriteiten of communicatie is slecht 

• Informatie via de gemeente 

• Informatie via de griffie, eventueel gevolgd door informatiesessie voor belangstellenden 

• Informatie via de lokale raad 



 
 

64 
 

• Informatie via de mail 

• Informatie via een thema bijeenkomst voor Raadsleden 

• Informatie via griffie/ambtelijke organisatie 

• Inlogcode voor raadsleden. Dan doen je het eerst op te zetten en daarna heb je een 
persoonlijke omgeving. 

• Instragam 

• Inwerkingsdocumnentatie njieuwe raden na de verkiezingen 

• Inwerkingstraject raadsleden 

• Inwerkprogramma raadsleden 

• Jaarlijks info opsturen naar griffie met statistieken er bij 

• Kennismaking nieuwe raads- en commissieleden 

• Kennismakingsbijeenkomst op het stadhuis 

• Magazine 

• Magazine V.N.G. 

• Magazine van de VNG of Raadslid.nu 

• Mail (5x) 

• Mail aan Griffie 

• Mail aan griffier met verzoek om de mail door te sturen naar de raadsleden 

• Mailings via de griffie 

• Mailverkeer 

• Media (2x) 

• Media, door het noemen van een geanonimiseerd voorbeeld. 

• Ned Ver van Raadsleden 

• Nederlands vereniging van raadsleden 

• Nieuwsbrief 

• Nieuwsbrief VNG 

• Nvvr 

• Onderzoek en publicatie daarover 

• OSF 

• Partijbesturen (landelijk) 

• Politieke partijen 

• Presentatie aan de raad (2x) 

• Presentatie online 

• Presentatie op website Vereniging voor Raadsleden 

• Procesafspraken met raden 

• Raadsacademie 

• Raadsinfo bijeenkomst 

• Raadsleden 

• Raadsleden via de griffie benaderen 

• Raadsleden.nu 

• Raadsmededelingen 

• Raadsplatform 

• Scholing 

• Scholing raadsleden 

• Schriftelijke presentatie. 

• Social media 

• Sociale media 

• Te houden webinar. 

• Thema-avonden 

• Training 

• Training of presentatie aan raden 
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• Trainingen 

• Twitter 

• Vakbladen 

• Veiligheidsregio’s 

• Vereniging van raadsleden (2x) 

• Verhalen delen 

• Via de VNG wellicht beter sturen op de aanwezigheid van deze teams 

• Via VNG blad 

• Vng 

• VNG (6x) 

• VNG blad (3x) 

• VNG, Binnenlands Bestuur, raadsleden.nl 

• Voorlichting 

• Voorlichting aan organisatie, raadsleden 

• Voorlichting in de raad aan begin en halverwege raadsperiode 

• Voorlichting in raad 

• Voorlichting op gemeentehuis (avond voor raad, fractieondersteuners, college en 
belangstellende ambtenaren) 

• Voorzitter raad 

• Vppg 

• Website (2x) 

• Website gemeente 

• Workshop 

• Binnenlands Bestuur 

• Binnenlands Bestuur (tijdschrift) 

• De Griffie 

• De griffier en de burgemeester 

• Folder/Flyer 

• Geëigende kanalen als de NVR, VNG, enz. 

• Genootschap van burgemeesters 

• Gerichte mail naar griffie/raad 

• Griffie (3x) 

• In de media aandacht geven van succesvolle trajecten waar deze organisaties bij waren 
betrokken 

• Infoblad aan alle bestuurders per post en digitaal 

• Infoboekje nieuwe raadsleden persoonlijk toezenden 

• Informatieavond 

• Internet, nieuwsbrieven 

• Introcursus politici 

• Leerplatform vereniging voor raadsleden 

• Mailing (2x) 

• Ned.ver.voor raadsleden 

• Nieuwssites  campagnes 

• Partijen 

• Persoonlijke mail 

• Politieke partijen (2x) 

• Post 

• Publicatie Vng 

• Publicaties via media 

• Site vermelding 

• Social media 
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• Steunpunt 

• Via de griffie 

• Via raadsinformatiesysteem (bv in de RIB) 

• Vng 

• VNG (2x) 

• VNG-blad 

• Zorgen voor agendering van dit onderwerp in de gemeenteraad 

Toelichting 
• Alle gevallen zijn anders en zullen om een eigen aanpak vragen. 

• Bij griffie bekend zijn. En dat is het volgens mij wel 

• Dat is lastig want er zijn grote verschillen in het land en die zijn niet altijd duidelijk bij de 
langdelijke organisatie/besturen 

• Dit soort vragen zouden gesteld moeten worden aan de mensen welke hier ervaring mee 
hebben. 

• Geen idee, ik ken ze niet 

• Het is allemaal eenzijdig gericht op agressie van buitenaf. Maar die agressie die ik ervaar komt 
rechtstreeks van het bestuur zelf. En het bestuur wordt aan alle kanten gedekt. Walgelijk. 

• Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik geen nare ervaringen heb als raadslid. Daarom ben 
ik ook niet zelf op zoek gegaan waar ik ondersteuning zou kunnen vinden. 

• Ik ga pas zoeken als het aan de orde is. Er komt zoveel informatie op raadsleden af dat ik niet 
alles onthoud als het niet speelt. Als het aan de orde is zoek ik eerst informatie in mijn fractie 
dan via de griffie en als dat niets oplevert via burgemeester. En misschien ook nog via 
partijbestuur. Maar dat ligt een beetje aan type bedreiging/initimidatie etc. 

• Ik verwacht dat de griffie deze ondersteuning wel kent en de weg ernaar toe weet. 

• Ik vind het belangrijk dat de eerste ondersteuning in de gemeente zelf is. Een team of netwerk 
Weerbaar Bestuur lijkt mij zinvol ter ondersteuning van lokale eerste ondersteuning en 
eventueel bij vervolgstappen. Zij moeten daarom vooral bekend zijn bij de gemeentelijke 
organisatie, niet noodzakelijkerwijs bij de gemeenteraadsleden zelf 

• Ja weet je, we hebben al zoveel aan ons hoofd. Als het team nodig ias, ga ik er vanuit dat de 
burgemeester dit weet en anders lossen we het samen wel op. 

• Nvt voor mij. 

• Via de portefeuillehouder integriteit en veiligheid 

• Voor mijn gemeente tot nu toe niet van toepassing 

• Wanneer er sprake is van intimidatie dan verwacht ik dat ik de info snel via de griffier kan 
krijgen 

• Wanneer je er mee te maken krijgt ga je je er in verdiepen. 
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9 Op welke manier wordt er binnen uw eigen gemeenteraad aandacht 
besteed aan mogelijke agressie jegens raadsleden, wethouders en 
burgemeesters? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Andere manier, namelijk: 
• Agressie komt weinig voor 

• Alleen gericht op ambtenaren 

• Alleen in voorkomende gevallen. Is in 8 jaar 1 keer mogelijk voortgekomen. 

• Als er zich iets voor doet binnen de gemeente kunnen we via griffie of burgemeester onze 
ervaring kwijt en en wordt steun geboden 

• Als gewoon raadslid heb ik hier echt nooit van gehoord 

• Bespreken binnen seniorenconvent 

• Bij aantreden nieuwe raadsleden komen bepaalde items aan bod waaronder deze. Echter niet 
diepgaand. Wel alle vertrouwen dat zodra er iets speelt dit snel zal worden opgepakt. 

• Bij incidenten wordt daar over gecommuniceerd 

• Bij knelpunten heeft men dat door en nemen contact met je op bv burgemeester 

• Bij mijn weten niet. Speelt niet lijkt het in onze gemeente. 

• Bij onheus taalgebruik in de raad grijpt de voorzitter in 

• Casuïstiek bespreking 

• De actualisatie moet vooralsnog steeds als initiatiefvoorstel van één fractie komen. 

• De burgemeester en wethouders intimideren zelf de raadsleden 

• De burgemeester noemt het af en toe in een vergadering. 

• Dit jaar wordt via RIB hier aandacht aan besteed in onze gemeente 

• Een keer over gesproken 

• Een pas met Noodnummers 

• Eenmaal per jaar een inhoudelijke sessie met alle leden van de gemeenteraad, waar dit 
onderwerp aan de orde kan komen. 

• Eenmalig aan bod gekomen. aan het begin van de raadsperiode 

• Eenmalig training gehad 

• Er is een bijeenkomst geweest met een deskundige van de politie en de griffier 

• Er is een gedragscode, maar gaat niet over omgang met initimidatie/bedreiging 

• Er is wel eens over gesproken 

• Er is zeker aandacht voor, maar voor zover ik weet niet periodiek / structureel 

• Er wordt elke nieuwe raadstermijn tijd en aandacht aan gegeven. 

• Er wordt gecommuniceerd via presidium en /of rechtstreeks naar ons toe door diegene die het 
aangaat. 

• Er wordt geen aandacht aan besteed (3x) 

• Er wordt geen aandacht aan besteedt 

• Er wordt geen enkele aandacht aan besteed 

• Er wordt gewoon normaal met elkaar omgegaan. 

• Er wordt niets aangedaan 

• Extra beveiliging (mijns inziens overbodig) 

• Geen 

• Geen aandacht (5x) 

• Geen handhaving 

• Gesprek met de burgemeester gehad en raadsverslag is het besproken 

• Griffier heeft regelmatig contact, wordt besproken in fractievoorzittersoverleg 

• Het heeft nog werkelijk nooit ter sprake hoeven komen, gelukkig 

• Het is bespreekbaar gemaakt in deze periode 
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• Hulp BZK via programma Weerbaar Bestuur is ingeroepen 

• Ik heb hier geen ervaring mee gehad 

• Ik hoor er weinig over 

• Ik kan altijd bij iemand terecht, die mij serieus neemt, en ook helpt of en welke actie ik moet 
ondernemen. 

• In 11 jaar tijd dat ik raadslid ben is er drie maal voorlichting over geweest 

• In gesprek met Raadsgriffier wordt hier aandacht aan gegeven. 

• In raadspresidium als zich een voorval voordoet 

• Incidenteel gesprekken 

• Incidenteel zegt de burgemeester er wel eens wat over 

• Integriteitcode. 

• Is er niet en ook nog niet nodig geweest 

• Is niet echt nodig 

• Jaarlijks onderdeel van ondermijningsvraagstukken 

• Jaarlijks werkcongre 

• Komt weinig voor. Zeker niet structureel. Zo ja wordt er over gesproken. 

• Maar de ambtelijke organisatie respecteert haar eigen regels niet! 

• Melden bij griffier, burgemeester 

• Met name bij het introductieprogramma, verder onderling oog voor houden 

• Mij niet geheel bekend daar ik nog niet zo lang raadslid ben. 

• Niet (3x) 

• Niet! 

• Niet!wordt getolereerd 

• Niets (3x) 

• Nog niet aan de rode geweest. ook geen meldingen van collega raadsleden voor zover ik weet 

• Nog niet nodig geweest. Anders hulp vragen via griffie 

• Nvt 

• Overleg in commissie 

• Per geval bekeken en desnoods actie op ondernomen. 

• Raadsleden melden zich bij de burgermeester. 

• Reageren op actuele situaties 

• Seniorenconvent, griffie, secretaris 

• Speelt niet 

• Sporadisch 

• Uitnodiging voor een gesprek 

• Vanuit onderwerp ondermijning komt het wel eens op de agenda 

• Verder gebeurt er niks 

• Via het fractievoorzittersoverleg door de griffie aandacht voor deze zaak. Daarna naar de raad 
met voorlichting. 

• Via integriteitscursus 

• Volgens mij is dit goed geregeld, maar ik weet niet hoe 

• Voor zover ik heb ervaren is er niks 

• Vorige burgemeester zette dit jaarlijks op de agenda 

• We hebben er, voor zover ik weet, niet over gesproken alhoewel er best wel eens een 
agressieve inwoner is geweest. Maar daar heb ik geen betrokkenheid bij gehad. 

• We kunnen contact opnemen met de burgemeester. 

• Weerbaarheidstraining incidenteel 

• Wij hebben volgens mij niet veel met agressie te maken 

• Wordt makkelijk bespreekbaar gemaakt en mocht er iets voorvallen wordt daar op gereageerd. 

• Zal best eens langsgekomen zijn maar kan me het niet herinneren 

• Zelden; te weinig 
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Toelichting 
• Er is alleen aandacht voor ambtenaren die agressie ervaren. Prima, maar ze mogen wel eens 

kijken naar pesten op de werkvloer richting raadsleden. Wat ze hier flikken is werkelijk te 
schandalig voor woorden. 

• Er wordt veel over gesproken maar ik mis daadkracht. 

• Geen aandacht 

• Geen idee,  maar dat kan ook aan mij liggen? 

• Het is nauwelijks een probleem 

• Ik ben pas kort raadslid en heb er nog niet mee te maken gehad. Het zou best kunnen dat er wel 
wat geregeld is in mijn gemeente. 

• Ik denk dat er enkel reactief wordt gereageerd, 

• Ik ga naar de griffier 

• Ik heb nooit iets gemerkt van aandacht voor dit onderwerp 

• Ik heb van mijn collega raadsleden geen signalen ontvangen dat zij bedreigd of geïntimideerd 
worden. 

• Ik weet dit niet zeker maar ga er wel vanuit, zeker gezien de berichten inzake agressie en 
geweld bij Raadsleden. 

• Is volgens mij nog nooit voorgekomen. 

• Maar ik weet het niet, het is nooit op mijn pad gekomen. 

• Mocht er iets gebeuren, dan wordt reactief gereageert. Logisch ook, want er gebeurt nooit iets. 
Een protocol aanleggen kost tijd en geld en verdwijnt in de kast. 

• Niet mee bekend, maar zal aan mij liggen, omdat het (nog) niet van toepassing is op mijn 
situatie 

• Nog maar een keer in deze raadsperiode dat er over gesproken is en dan meer dat er criminele 
organisaties kunnen infiltreren in jouw partij 

• Nog niet voorgekomen en daarom geen ervaring mee 

• Nooit iets van gemerkt 

• Sinds dat, onder andere, ik dusdanig ben geïntimideerd is er door de raad een agressieprotocol 
/gedragscode aangenomen. 

• Wel ben ik van mening dat ik hier zelf wat onderzoek naar moet doen. 
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10. 'Mijn eigen organisatie besteedt voldoende aandacht aan het onderwerp 
agressie.' 
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?) 

Toelichting 
Mee eens • Er is geen specifieke aandacht voor, maar dat hoeft ook niet 

• Het vervolg proces loopt nog. 

• In onze gemeente hebben we zelden te maken met agressie naar 
gemeenteraadsleden, maar ik kan me voorstellen dat bij andere gemeenteraden 
dit veel meer speelt. 

• Is hier niet voorgekomen, maar zo ja, dan wordt er via presidium een plan 
gemaakt 

• Mee eens, maar in de praktijk is dat veelal reactief 
 

Neutraal • Daar waar hulp geboden moet worden is prima. Ik heb het idee dat we drukker 
zijn met hulpvraag creëren en hulpverlening optuigen dan dat er echt nodig is. 
Bestuurders moeten zich zelf niet kwetsbaar opstellen en elke opmerking niet 
serieus nemen. Ik ben een beetje klaar met het softie gedrag. Tegen mij werd 
gezechd : ik weet waar je woont. Mooi zeg even hoe laat je komt dan staat de 
koffie klaar. 

• Des te meer aandacht voor/aan agressie des te meer agressie als uitingsmiddel is 
mijn gevoel. 

• Geen ervaringen met agressie 

• Het komt nauwelijks voor dus staat niet hoog op de agenda. 

• Ik heb geen zicht op hoe collega-raadsleden hier last en druk van ervaren. Voor mij 
is het prima zo. Al is het te lichtvoetig om te denken dat in een kleine samenleving 
het wel losloopt en we elkaar wel weten te vinden voor steun. 

• Kleine gemeente. Niet echt aan de orde tot nu toe 

• Zie antwoord vraag 5 

• Zie vorige vraag 
 

Mee 
oneens 

• Aan onze burgemeester zal het niet liggen, die staat pal voor ‘zijn’ raadsleden. Het 
is meer dat raadsleden het zelf niet zinvol achten om er aandacht aan te schenken. 

• Agressief reageren ontstaat ( is mijn idee) als er iets niet gaat zoals men wil. 
Inhoudelijke discussie met betrekking tot macht-tegenmacht  voortvloeiend uit 
het dualisme vraagstuk vraagt een gesprekstechniek / vaardigheden welke niet 
iedereen tot haar/ zijn beschikking heeft. 

• Alleen al de uitleg wat er onder agressie wordt verstaan ontbreekt al. dus denkt 
men veel te groot verwacht ik. wel is er goede gedragscode voor raadsleden 
onderling, dat is wel heel goed geregeld maar voor agressie van buiten niet 

• Een algemene weerbaarheidstraining zou erg goed zijn 

• Eenmaal een raadsbrede sessie gehad over integriteit en andere persoonlijke 
aspecten van het raadswerk (toevallig onlangs). Los daarvan vrijwel niet 
besproken, terwijl enkele raadsleden toch wel aangaven dit soort momenten mee 
te maken (zij het niet al te vaak). 

• Er hoeft niet heel veel aandacht aan gegeven te worden, maar minstens aan het 
begin en halverwege de raadsperiode hier op een goede manier aandacht aan 
besteden lijkt mij zeker zinvol. Dat is bij ons volgens mij geen staande praktijk. 

• Het feit alleen al dat ik dit niet zeker weet geeft te denken, 
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Zeer mee 
oneens 

• Het onderwerp is gedurende mijn raadslidmaatschap (ca. 10 jaar) nog niet ter 
sprake geweest 

• Verbale agressie is soms ook door raadsleden onderling. hoe triest... 
 

Weet niet • Agressie komt gelukkig nog niet voor in onze gemeente 

• Dit komt blijkbaar niet veel voor bij ons. Nog niet van gehoord bij raadsleden  
Gelukkig maar. 

• Ik heb geen zin of behoefte om deze vragen te beantwoorden. Ik (her)ken de 
problematiek niet. En ik wil niet reageren vanuit een als/dan situatie. 

• Ik heb nog nooit als raadslid te maken gehad met agressie of bedreiging. Ik kan 
daarom ook niet aangeven wat ik zal doen. 

• Ik weet niet of en zo ja hoe vaak het voorkomt. Enige preventieve aandacht zou 
misschien toch goed zijn. 

• Indien het nodig is kan dit via de griffier direct bij de noodzakelijke 'kanalen' 
komen (o.a. de Burgemeester). 

• Nog niet aan de orde geweest. 

• Voor mij is er geen noodzaak, maar ik weet niet hoe de anderen dat ervaren. Er is 
op dit moment geen aandacht voor, daarom vermoed ik dat het niet speelt. 

• Wederom wil ik opmerken dat ik hier geen enkele ervaring mee heb. Ook van mijn 
fractiegenoten en overige raadsleden heb ik geen verontrustende signalen 
ontvangen. 

• Zie bovenstaande toelichting 

• Zit nog maar sinds kort in de raad 

• Zoals gezegd, nog ver van ons bed show 
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5. Overheid in Nederland 
Overheid in Nederland is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van 
meningen. Met een up-to-date database met beleidsbepalers in Nederland kunnen wij snel en 
efficiënt de landelijk/regionale meningen peilen over relevante (politieke) vraagstukken. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. 
 
Overheid in Nederland faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. 
 
 
 
 

Overheid in Nederland 
Herstraat 20 
5961 GJ Horst 
 
www.overheidinnederland.nl 
info@overheidinnederland.nl 
085-4860150 
 
 

Overheid in Nederland is lid van MOA. 

 

 


