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Richtlijn handelingsperspectief

De TU Delft heeft onderzoek gedaan naar de waardering en effecten van NL-Alert alarmberichten1. 
Met name het berichtonderdeel handelingsperspectief (actie) laat een aantal duidelijke 
voorkeuren zien. 

1. Één of meerdere handelingsperspectieven in een bericht? 
Alarmberichten met daarin één handelingsperspectief genieten de voorkeur en zijn het meest 
helder. In voorkomende gevallen kunnen berichten met meerdere instructies echter wenselijk zijn. 
Een voorbeeld: 
 
Voorbeeldscenario: Brand in Schipholtunnel 
26 april 2012 om 14h45. Rond 14.30 is brand ontstaan in tunnelbuis 1. Als gevolg hiervan is het treinverkeer in de 
tunnels tot stilstand gekomen. Er zijn nog 8 treinen in de tunnelbuizen die uit de tunnels gereden moeten worden. 
Er is sprake van hevige rookontwikkeling. 1 minuut geleden is door KMar en BHV Schiphol besloten de perrons te 
ontruimen. De meldkamer wordt gevraagd dit met een NL-Alert te ondersteunen. Het bericht is NIET bestemd 
voor reizigers in de treinen (indien reizigers in de treinen netwerkverbinding hebben, ontvangen ze het bericht 
misschien ook)

Mogelijke NL-Alert:
NL-Alert 26-04-2012 14:45: Hevige rookwolk door brand in Schipholtunnel. Verlaat direct perrons. Bericht niet 
bestemd voor reizigers in treinen. 145 tekens 
 
In dit voorbeeld wordt zowel een instructie aan reizigers op de perrons als aan reizigers in de 
treinen gegeven.

2. Directief of zelfredzaam? 
Doel van een alarmbericht is om de bevolking die mogelijk wordt blootgesteld aan een gevaar te 
alarmeren door ze (a) tijdig op de hoogte te brengen van het gevaar en (b) daarbij een handelings-
perspectief te geven zodat ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Het opstellen van een bericht 
met een concreet en directief handelingsperspectief vraagt soms meer tijd dan een algemene 
instructie tot zelfredzaam handelen (bijvoorbeeld: “breng uzelf in veiligheid”).  

1  Onderzoek TU Delft: “NL-Alert: na welk alarmbericht komt u in actie?” Dr.ir. H.M. Jagtman, dr. S. Sillem, prof. Dr. B.J.M. Ale, 
april 2012



Uit het onderzoek blijkt echter dat bij berichten met een directief en concreet handelingsperspec-
tief de intentie om direct te handelen vele malen groter is dan wanneer een algemene instructie 
wordt gegeven. Wanneer de tijd of de informatie om een concreet inhoudelijk handelingsperspec-
tief te kunnen geven ontbreekt kan alsnog worden besloten om een algemene instructie te geven. 
Probeer echter altijd zo concreet mogelijk te zijn.   
 
Mogelijke NL-Alert: 
NL-Alert 26-04-2012 14:45: Hevige rookwolk door brand in Schipholtunnel. Breng uzelf in veiligheid. Bericht niet 
bestemd voor reizigers in treinen. 148 tekens 
 
Maar nog liever: 
NL-Alert 26-04-2012 14:45: Hevige rookwolk door brand in Schipholtunnel. Verlaat nu perrons richting 
vertrekhal. Bericht niet bestemd voor reizigers in treinen. 159 tekens 

3. Oproep hulp te geven aan andere mensen 
Berichten zonder oproep om andere mensen te helpen genieten de voorkeur op berichten mét een 
dergelijke oproep. Het wordt gezien als overbodige info, veel mensen vinden het helpen van 
anderen vanzelfsprekend. Het toevoegen kan daardoor wellicht als storend worden ervaren. 
Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de lengte van een bericht. Advies is dus om deze 
informatie achterwege te laten tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het wel toe te voegen 
(bijvoorbeeld in een gebied met veel verminderd zelfredzamen). 
 

4. Gebruik standaardberichten 
Meerdere regio’s willen gebruikmaken van standaardberichten voor een aantal vaker voorkomen-
de handelingsperspectieven (ga naar binnen/ga naar locatie X/ga weg van locatie X/evacueer/
verlaat het gebied).           

In het berichtenboek van de verzendapplicatie zijn standaardberichten (gebaseerd op de berichte-
lementen uit het Inzet- en beleidskader) opgenomen, die gebruikt kunnen worden voor het 
opstellen van een NL-Alert. Deze berichten kunnen worden geselecteerd en aangepast naar de 
gebruikte situatie, waardoor het bericht snel kan worden verzonden.  
 
Het advies is hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Zelfs bij incidenten die op elkaar lijken kunnen 
nuanceverschillen bestaan die uiteenlopende instructies noodzakelijk maken. Zorg er altijd voor 
dat je een NL-Alert toeschrijft naar de specifieke situatie. Alleen dan is het mogelijk tijdig een juist, 
concreet en directief handelingsperspectief geven.


