Reflectie Coronacrisis

Kritiek, zorgen en groepsgeweld
25 januari 2021
Afgelopen dagen waren er meerdere grootschalige ordeverstoringen,
onder meer rond ‘spontane’ demonstraties en andere ‘protestacties’ tegen
de avondklok. Eerder waren er rond demonstraties ook incidenten en
ordeverstoringen. Net als bedreigingen. Uit het opsporingsonderzoek en
de aanhoudingen die nog volgen moet blijken wie de relschoppers waren
en mogelijk wat hen drijft. De recente ongeregeldheden hebben landelijke
impact. Een game changer in de crisis.

Factoren die een rol kunnen spelen
• Deel oprechte kritische burgers die stem willen laten horen
• Deel (bekende) groepen met geweldsachtergrond die organiserende en/of mobiliserende rol hebben:
vermengen van groepen die samen gelegenheidsdoel hebben (confrontatie zoeken met politie).
Individuen die ook online en offline bedreigingen uiten
• Invloed van alcohol en drugs
• Sensatiezoekers die weten dat het mis kan gaan en die ook ‘actie’ willen. Mogelijk versterkt door
Coronaverveling
• Gelegenheidsverstoorders die onverwacht ‘meedoen’
• Copy cat gedrag en mogelijk wedstrijdelement: zorgen voor grootste onrust met bijbehorende mediaaandacht.
• Bredere onderstroom van complotdenken en anti-overheid sentiment en anti-media sentiment
• Grotere onderliggende problematiek & tegenstellingen

Vragen en
ondersteuning
Heeft u vragen of behoefte
aan ondersteuning?
Neem dan gerust contact
met ons op. Wij hebben
ruime ervaring met
advisering over evalueren
en met het uitvoeren
van evaluaties. In onze
evaluaties houden we
rekening met onder
meer de NEN-norm voor
crisismanagement.
Wij hebben goed
zicht op en inzicht
in coronaspecifieke
uitdagingen in
organisaties en sectoren.

Voorbeelden van aangrijpingspunten in de aanpak
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• Expliciet scheiden aandacht/ ruimte voor demonstranten /critici en de aanpak van ordeverstoorders en
groepsgeweld
• Goedwillenden nemen afstand van kwaadwillenden
• Nog meer aandacht voor intelligence: on- en offline.
Volgen van activiteiten groepen/initiatieven: weten wat er speelt
• Veel aanhoudingen: pakkans moet groot zijn. Relschoppers mogen niet anoniem zijn in de groep.
Beelden gaan helpen. Ook snelle opvolging bij bedreigingen online
• Naming & shaming: verspreiden foto’s/beelden van relschoppers die zichzelf niet melden bij politie
• Dossieropbouw rond notoire ordeverstoorders als basis voor persoonsgerichte aanpak van ‘leiders’.
• Stukmaken acties door politie: aanspreken, informeren familie
• Vroegtijdig tegenhouden & aanhouden bij (dreigend) incident
• Snelle opvolging in strafrechtelijke aanpak: snelrecht
• Nazorg en steun voor professionals
• En ook: dialoog met bredere groep over ongenoegen

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door crisisexperts van Aon’s COT. www.aon.nl/coronavirus
Volg altijd het advies van RIVM/GGD en andere experts.
Disclaimer: Dit document is opgesteld als bron van informatie voor klanten en businesspartners van Aon. Het document is bedoeld om algemene richtlijnen over
mogelijke blootstellingen te verstrekken en is niet bedoeld als medisch advies of om een oplossing te bieden voor medische kwesties of specifieke risicosituaties.
Door het dynamische karakter van infectieziekten kan Aon niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verstrekte informatie. We raden bezoekers ten zeerste
aan om aanvullende veiligheids-, medische en epidemiologische informatie van betrouwbare bronnen zoals de GGD en het RIVM te raadplegen. Wat betreft de
verzekeringsdekking: deze hangt af van de specifieke voorwaarden in de polis of het contract en de risico-inschatting van de verzekeraar.
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