
 

 

 

 

Fenomeenkaart Online Aangejaagde Ordeverstoringen 
 

Naar een gemeenschappelijk referentiekader, duidings- en handelingsperspectief voor bestuurders en 
professionals bij (dreigende) online aangejaagde ordeverstoringen. Voorstel voor een pilot. 
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1. Inleiding 
 

 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS) vroeg in januari 2022 bij het 
programma Citydeal subsidie aan voor project, dat wetenschappelijk onderbouwd inzicht 
biedt in het ogenschijnlijk nieuwe fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen. 
Citydeal achtte het beoogde project te wetenschappelijk om in dat programma te passen. 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid achtte het voorstel echter interessant genoeg om 
het búiten de kaders van het Citydeal-project te ondersteunen, zij het met enkele 
aanpassingen en/of uitbreidingen. De voorliggende notitie omvat het projectvoorstel 
inclusief die gevraagde bijstellingen. 
 

2. Aanleiding: de black box van een nieuw fenomeen 
 

Overheden zien zich de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met 
ordeverstoringen waarin social media een belangrijke drijvende kracht vormen. Gemeenten 
maken zich zorgen over deze nieuwe bestuurlijke uitdaging en zijn op zoek naar manieren 
om dergelijke ordeverstoringen beter en mogelijk eerder te voorzien, te voorkomen en te 
verstoren. Dat geldt zeker voor de diverse mix van gemeenten in de RVS-regio, waaronder 
grote(ere) steden en kleine(re) kernen, new towns en oude steden, en een mediastad.  
 
Bij de diverse veiligheidspartners in de regio is er behoefte om meer over online 
aangejaagde ordeverstoringen te weten te komen, net als een bereidheid om in de aanpak 
innovatieve wegen te bewandelen als het gaat om de duiding en de (juridische) aanpak van 
het fenomeen. Dat geldt nog eens extra omdat de urgentie om het hoofd te bieden aan 
polarisatie en maatschappelijke onrust breeduit wordt gevoeld en een uiterst actueel 
onderwerp is. 
 

Mechanismen, processen, patronen 
 

Hoe online ordeverstoringen ontstaan en offline doorwerken is voor veel bestuurders en de 
meeste veiligheidsprofessionals een black box. Maar als je niet precies weet welke 
processen precies (bij welke mensen, in welke context, via welke kanalen) een rol spelen, 
dan wordt adequaat ingrijpen moeilijk. 
 

In het veld gaat op dit moment bijvoorbeeld veel aandacht uit naar de organiserende en 
aanzuigende werking van sociale media in de ‘hete’ fase van ordeverstoringen. 
Tegelijkertijd bestaat er nog weinig aandacht voor de doorwerking van sociale media op de 
onderstromen van ongenoegen in de samenleving, een doorwerking die zich al ver vóór het 
tot feitelijke ordeverstoringen komt doet voelen. Hetzelfde kan worden gezegd over de 
interactie tussen klassieke en sociale media bij de beeldvorming over kwesties, situaties, 
overheden of handhavers. Of over de vraag hoe de zogenoemde ‘fabeltjesfuik’ (door 
algoritmen gevormde ‘bubbels’) groepen (kwetsbare) burgers desinformeert en ‘deepfakes’ 
het steeds ingewikkelder maken om informatie te beoordelen en te waarderen. Kortom, de 
wederzijdse conditionering van online en offline factoren bij de ontwikkeling van 
maatschappelijke onrust en protest, verdient beslist nog nadere aandacht in beleid en 
praktijk.  



 

Wetenschappelijke analyses van grootschalige ordeverstoringen met een duidelijke online-
component laten dat ook zien. Denk bijvoorbeeld, voor de afgelopen tien jaar, aan de 
‘Summer of Discontent’ in grote Engelse steden (2011), aan de ordeverstoringen bij project 
X in Haren (2012), of meer recent de ongeregeldheden tijdens de coronazomer van 2020, 
de jaarwisseling en de voetbal-, vuurwerk- en avondklokrellen in verschillende Nederlandse 
gemeenten in 2021. Steeds weer is daarbij een complexe wisselwerking tussen online en 
offline zichtbaar (Moors et al., 2021; Moors et al., 2022; Van Bochove, Moors & 
Schijvenaars, 2022).  
 
Over online aangejaagde ordeverstoringen wordt overigens nogal eens gesproken als een 
heel nieuw fenomeen, terwijl er veel voor is te zeggen, dat het gaat om een ‘oud’ 
fenomeen met ‘nieuwe’ dimensies en uitingsvormen. Interessant is in dit kader ook hoe de 
politie en het bevoegd gezag ‘online protest’ waarnemen en hoe dit doorwerkt in 
bestuurlijke besluitvorming. Bovendien is het zinvol om meer kennis te ontwikkelen over de 
verschillende vormen van daderschap van online aangejaagde ordeverstoringen. 
 
Veel (internationaal) onderzoek naar de online dimensie van ordeverstoringen, dat ook 
relevant kan zijn voor de Nederlandse situatie, bereikt op dit moment de beroepspraktijk 
nog niet of in voldoende mate. En bestuurders en professionals lijken op dit moment ook 
nog heel uiteenlopende bekendheid met (en beelden van) de mechanismen, factoren en 
processen te hebben die bij deze ordeverstoringen een rol spelen. Dit kan effectief 
optreden in de weg staan, ook omdat het de communicatie en samenwerking bij het 
voorzien, voorkomen, duiden en verstoren van dergelijke ordeverstoringen in de weg kan 
staan. 
 
Met het voorliggende project wil bureau RVS daar verandering in brengen. In eerste 
instantie voor de bestuurders en professionals in de eigen regio, bij gebleken succes ook 
voor bestuurders en professionals elders. 
 

3. De ontwikkeling van een fenomeenkaart 
 
Bureau RVS ambieert een zogenaamde fenomeenkaart te laten ontwikkelen die een 
robuuste basis kan vormen voor een evidence based gemeenschappelijk referentiekader. 
Wat verstaan we onder online aangejaagde ordeverstoringen (en wat niet)? Welke typen 
zijn te onderscheiden die mogelijk om een verschillende strategie vragen? Hoe kan de 
(lokale) opkomst daarvan beter worden begrepen (met achtergronden, verklaringen, blinde 
vlekken)? Wat is al bekend over ‘wat werkt’, maar ook over ‘wat kan en mag’? Wat zijn 
vooral processen, mechanismen, momenten waarop beïnvloeding door het bestuur 
mogelijk is? En hoe kan dat dan gebeuren? Dat geldt voor zowel het voorkómen van 
dergelijke ordeverstoringen als het begrenzen, het verminderen en verstoren daarvan. 
Zowel het preventieve optreden derhalve als het repressieve.  
 
Doel is een toegankelijk, praktisch en desalniettemin optimaal wetenschappelijk 
gefundeerd handelingsperspectief te schetsen voor bestuurders en professionals in de 
veiligheidszorg in de regio Midden-Nederland. Waarbij de lessen die de afgelopen tien jaar 
in en buiten Nederland al geleerd zijn en op een laagdrempelige en visueel aantrekkelijke 



manier worden ontsloten. Maar waarbij ook de weg wordt gewezen naar kennis, 
competenties en relevante bronbestanden die nuttig kunnen zijn bij het adresseren van 
aspecten van online aangejaagde ordeverstoringen waarmee nog niet of nauwelijks 
ervaring is opgedaan. 
 

 
De weg waarlangs bureau RVS deze fenomeenkaart wil (laten) ontwikkelen is drieledig: 

1. Onderzoek 

(a) inventarisatie en analyse van beschikbare evidence based inzichten en (innovatieve) 
instrumenten (preventief en repressief)  

(b) inventarisatie van de inzichten van bestuurders, professionals en domeinexperts 
(c) analyse vormen van daderschap van online aangejaagde ordeverstoringen 

2. Uitwerken fenomeenkaart 

(d) de ontwikkeling van het instrument ‘fenomeenkaart’ 

3. Verspreiding, gebruik, actualisering 

(e)  activiteiten om fenomeenkennis en handelingsperspectief te verspreiden. 

 
 

3.1. Fase 1 Onderzoek 
 

De opzet van de onderzoeksfase is als volgt puntsgewijs samen te vatten:  

• Aan de hand van een scoping review1 wordt aan de hand van de Nederlandse én 
internationale wetenschappelijke onderzoeksliteratuur in kaart gebracht wat 
bekend is over de offline/online interacties in hedendaagse protestrepertoires.  

• De onderzoekers doen tevens een analyse van berichten in algemene en vakmedia 
(2020-2022) over de betekenis van sociale media bij ongeregeldheden en rellen om 
spraakmakende (regionale) casuïstiek in beeld te krijgen.  

• Daarnaast maken we een beknopte technische beschrijving van beschikbare 
gegevens, databestanden/registraties, die mogelijk relevant zijn om beter inzicht te 
verwerven in hoe sociale media bijdragen aan protestrepertoires. Het is goed om te 
weten wat er aan gegevens is, hoe die gegevens gebruikt kunnen worden, wat er 
wel mee kan en wat niet (of onder bepaalde voorwaarden).  
 

• Belangrijk onderdeel van de onderzoeksopzet is het bevragen van bestuurders, 
professionals c.q. praktijkexperts en academische experts. Met de interviews willen 
we zicht krijgen op (i) hoe bestuurders en (praktijk- en academische) experts het 

 
1 Een scoping review is een wetenschappelijk erkende en breed toegepaste vorm van een systematische review. In een scoping review wordt een inventarisatie gemaakt van de 
bestaande evidence om daarmee kennislacunes in kaart te brengen. Meestal gaat het dan om een breed vraagstuk, dat nog niet systematisch is onderzocht. Een scoping review kan 
zodoende een vervolgstap zijn in de richting van een nadere onderzoeks- en/of praktijkagenda zijn. Hiermee is de wetenschappelijke relevantie van het project geborgd. 

 



fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen definiëren, (ii) wat zij weten 
over relevante data, en (iii) waar kennis en expertise zit in de eigen organisatie en 
in de partnerorganisaties. Hiertoe organiseren we drie soorten bijeenkomsten. 

o Bestuurlijke reflectiegroepen (n=3): Met een selectie van burgemeesters uit 
de RVS-regio (6-8 per sessie) gaan we in gesprek (ongeveer 90 minuten) 
over inzichten in het fenomeen, over bestuurlijke behoeften, over 
communicatie tijdens ongeregeldheden. Op deze manier is het mogelijk om 
ongeveer de helft van de burgemeesters in de RVS-regio bij het project te 
betrekken.  

o Practioner’s Ateliers (n=2): We organiseren twee keer een bijeenkomst met 
professionals uit de RVS-regio (12-15 per sessie) die concreet betrokken zijn 
geweest bij online aangejaagde ordeverstoringen in de periode 2020-2022. 
Met hen spreken we over hun ervaringen tijdens de (verschillende fasen 
van de) ordeverstoringen, over wat zij in de praktijk nodig hebben om een 
volgende keer beter (effectiever; efficiënter) te kunnen handelen. 

o Academic Atelier (n=1): Met een groep domeindeskundige academische 
experts (8-10) bespreken we tijdens een online sessie de meest recente 
ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over sociale media en 
protest (dat zich uit in ordeverstoringen).  

• De informatie uit deze sessies verbinden we met de bevindingen uit het 
theoretische deel van de onderzoeksaanpak. Vervolgens vullen we de verschillende 
onderdelen van de fenomeenkaart nader in. 

• Het derde onderdeel van de onderzoeksopzet betreft een analyse van daderschap 
tijdens online aangejaagde ordeverstoringen. Uiteraard komt dit vraagstuk aan de 
orde tijdens de bijeenkomsten die we hiervoor hebben opgesomd, maar we 
besteden er omwille van het actuele belang, maar ook de potentiële gevoeligheid 
van het onderwerp graag speciaal aandacht aan. Hiertoe willen we twee sessies 
organiseren met experts van de politie en de gemeente (eventueel aangevuld met 
jeugd- en jongerenwerk, welzijnsorganisaties en/of particuliere recherchebureaus 
die in opdracht van gemeenten online monitoring doen tijdens ongeregeldheden) 
die sociale media monitoren. 

o Uitgangspunt van deze sessies is recente casuïstiek uit de RVS-regio, waar 
de deelnemers aan de sessie een rol bij hebben gespeeld in het verzamelen 
en/of duiden van online informatie. De centrale opgave tijdens de sessies is 
om met de deelnemers te verkennen (aan de hand van de casuïstiek):  

• (i) hoe zij geprobeerd hebben (op welke manier; met welke 
middelen; op welke juridische titel; met welk doel; met welke 
uitkomst; etc.) zicht te krijgen op de betrokken daders (de IST-
situatie). 

• (ii) hoe zij – met de wijsheid van achteraf – dat idealiter hadden 
willen of kunnen doen (de SOLL-situatie). We verkennen daarbij 
uiteraard ook wat hen in de praktijk weerhield of weerhoudt. 

• (iii) van welke groepen of type individuele daders zij wel/niet een 
bruikbaar beeld hebben opgebouwd om handelingsperspectief te 
ontwikkelen. En bij welke vorm van daderschap zouden zij 
behoefte hebben aan verdieping van het inzicht in 



achtergrondkenmerken, drijfveren, mechanismen die 
influencers/brokers gebruiken, etc. 

• Met deze aanpak verwachten we nauw aan te sluiten op de bestaande praktijk, 
maar tegelijkertijd het inzicht in daders systematisch te verdiepen en – vandaar de 
samenwerking in sessies met specialisten uit het veld – léren verdiepen.  

• Het kan een uitkomst van deze sessies zijn, dat we nog erg weinig weten van 
daderschap tijdens online aangejaagde ordeverstoringen. Een verdiepend 
onderzoek kan dan zinvol blijken. Hiervoor zouden we zelf – als onderzoekers – op 
pad willen gaan om met individuele daders of dadergroepen in contact te treden en 
hen te ‘spreken’. Dat is op voorhand zeker niet onmogelijk, maar de omvang en 
reikwijdte van zo’n verdiepend onderzoek kunnen we nu nog niet precies overzien. 
Wat ons betreft, bepalen we dit als de uitkomst van de sessies bekend is, als een 
separaat te bespreken aanvulling op het onderhavige project. 

  
  

3.2. Fase 2: Ontwikkelen fenomeenkaart 
 

De in de onderzoeksfase opgedane inzichten worden in deze tweede fase ’vertaald’ in een 
zogenaamde fenomeenkaart. Dat is een samenhangende reeks van factsheets, waar 
mogelijk ondersteund met infographics, visuele en audiomiddelen, waarin de in de 
voorgaande fase opgedane inzichten op een laagdrempelige manier toegankelijk worden 
gemaakt voor bestuurders en professionals. Het werkt als daarmee als het ware als een 
robuuste basiscursus ‘hoe om te gaan met…’. Op grond van welke criteria beoordelen we de 
situatie? Waar hebben we precies mee te maken? Wat is toegestaan? Wat werkt (en wat 
niet), in welke situatie? Waar zitten de sweetspots voor beïnvloeding (en door wie)? Wat 
zijn de inspirerende, succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland? Waar zit de 
informatie en de expertise om duiding en de aanpak van ongeregeldheden en rellen te 
verbeteren? Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de juridische/bestuursrechtelijke  
(on-)mogelijkheden in de aanpak. Vanuit verschillende, deels lopende onderzoeken is 
expliciet aandacht voor dat vraagstuk (daar sluiten de onderzoekers nadrukkelijk op aan, 
bijvoorbeeld via het City Deal-netwerk, maar ook via hun eigen (internationale) netwerk). 
 
De fenomeenkaart is gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde gegevens en gaat 
gedetailleerd in op welke rol sociale media op welke manier spelen binnen hedendaagse 
protestrepertoires in Nederland. Zodoende draagt het instrument bij aan de opbouw van 
een gemeenschappelijk referentiekader voor duiding en handelen. Omdat de kennis 
daarover nog volop in ontwikkeling is wordt de fenomeenkaart zo opgezet dat deze aan de 
hand van nieuw opgedane ervaringen en inzichten snel verrijkt kan worden. Het instrument 
kan ook toegespitst worden op een specifieke gemeente of regio, dan wel een specifieke 
situatie. Het vormt zo een startpunt voor doorontwikkeling en uitwisseling van kennis en 
praktijkervaring. Het is expliciet niet een eindproduct, maar een groeiproduct. 
 

3.3. Fase 3: Verspreiding, gebruik, actualisering 
 

Cruciaal onderdeel van het project is de verspreiding van de basiskennis en het gedeelde 
handelingsperspectief. Dat sluit natuurlijk ook nauw aan bij de bedoeling van bureau RVS.  
 



Het project gaat ons veel leren, maar alleen als we over die informatie in gesprek zijn en 
blijven uitwisselen op bestuurlijk en uitvoerend niveau, binnen gemeenten en hun 
ketenpartners, maar ook tussen gemeenten en hun ketenpartners in de regio. Daarom 
vindt bureau RVS het belangrijk om een beknopte communicatie- en participatiestrategie 
op te stellen die expliciet deel uitmaakt van het project. 
 
Deze communicatie- en participatiestrategie moet gaan helpen om het instrument van de 
Fenomeenkaart Online aangejaagde Ordeverstoringen te introduceren én te blijven 
actualiseren en ontwikkelen door er systematisch, met de juiste mensen, op de juiste 
manier, met passende middelen, over in gesprek te blijven en handelingsperspectieven uit 
te wisselen. De onderzoekers van EMMA en LEV ontwerpen de communicatie- en 
participatiestrategie en zij adviseren bureau RVS over de uitvoeringsagenda die hierbij past.  
 
Het is echter aan bureau RVS om de uitvoering ter hand te nemen en het instrument van de 
Fenomeenkaart – via hun eigen digitale kennisomgeving (‘apothekerskast’) – te 
introduceren bij de gemeenten in de regio. Ook is het aan bureau RVS om eventueel 
aanvullende activiteiten te organiseren, zoals webinars met professionals uit het RVS-
verzorgingsgebied, of sessies om professioneel en/of bestuurlijk in ‘gesprek te zijn’ over het 
fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen. 
 

4. Activiteiten en tijdsplanning 
 

De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 10-12 maanden. Vooralsnog gaan wij 

daarbij uit van een tijdsplanning zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 2022 - 2023  

 sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli 

Organisatie en voorbereiding X           

Onderdeel 1: Onderzoek            

a.Scoping review; media-analyse; 

technische beschrijving 

 X X X X       

b.Bestuurlijke reflectiegroepen 

(n=3); Practitioner’s Ateliers (n=2); 

Academic Atelier (n=1) 

  X X X X X     

c.Expertsessies daderschap (n=2)       X X     

Analyse en invulling 

Fenomeenkaart 

       X    

Onderdeel 2 Fenomeenkaart            

Opzet en ontwikkeling       X X X   

Onderdeel 3: Verspreiding            

Ontwerp communicatie- en 

participatiestrategie 

        X X  

Advies uitvoeringsagenda           X 

 

 

           

 

5. Organisatie  
 



5.1. Projectleiding 
 
Het bureau RVS, in de persoon van Linde van der Meer, fungeert als projectleider van het 
project.  
 
Bureau RVS biedt ondersteuning aan de veiligheidsocalitie Midden-Nederland: het 
samenwerkingverband voor een veiliger Midden-Nederland van 39 gemeenten, het 
Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland. De verschillende partijen geven 
samen inhoud aan de zogenaamde Regionale Veiligheidstrategie. Dit omdat vrijwel geen 
veiligheidsprobleem zich slechts in één gemeente voordoet en omdat onveiligheid zich 
weinig aantrekt van gemeentegrenzen. Op gezamenlijk geprioriteerde thema’s bundelen de 
partners hun krachten opdat de effectiviteit van de aanpak toeneemt. Bureau RVS biedt 
aan de partners uit de Veiligheidsallliantie o.a. een platform waarop zij van en met elkaar 
kunnen leren. Dat geschiedt onder meer door de organisatie van kennis- en leersessies, 
webinars, conferenties en bestuurlijke rondetafels. Bureau RVS werkt in dit kader op dit 
moment ook aan een trendinventarisatie veiligheid Midden.-Nederland. (Ook) daarin wordt 
een toenemende trend van maatschappelijke onrust en online aangejaagde 
ordeverstoringen gesignaleerd. Het is niet uitgesloten dat maatschappelijke onrust daarom 
prioriteit zal krijgen in (de aanloop naar) de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-
2026. 

 

5.2. Uitvoering 
 

Bij de uitvoering van het project zijn twee kennispartners betrokken: het Landelijk 
Expertisecentrum Veiligheidsperscepties (LEV) en EMMA, Experts in Media en Maatschappij 
(EMMA), in de persoon van Hans Moors (EMMA) en Marnix Eysink Smeets (LEV). EMMA 
treedt op als opdrachtnemer namens beide organisaties. 
 
Moors en Eysink Smeets hebben op het gebied van maatschappelijke onrust en protest hun 
sporen verdiend. Hans Moors is partner (directeur-eigenaar) van onderzoeks- en 
adviesbureau EMMA en voormalig lector integrale veiligheid aan Avans Hogeschool. Hij 
deed in 2020 onderzoek naar de (online/offline achtergronden van) Haagse 
Schilderswijkrellen, voerde recent een onderzoek uit naar de avondklokrellen in de 
Brabantse steden en leverde onlangs het veiligheids- en criminaliteitsbeeld van de 
gemeente Almere op. Hij publiceerde diverse rapporten en wetenschappelijke artikelen 
over maatschappelijke onrust en verzet. Marnix Eysink Smeets is directeur van LEV en 
lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland. Hij deed analyses van 
uiteenlopende ongeregeldheden tijdens de COVID-periode, doet onderzoek naar de 
complottheorieën rond Bodegraven en verleent periodiek ondersteuning aan het landelijk 
Ondersteuningsteam Maatschappelijke Onrust. Hij promoveerde eind 2021 op de effecten 
van onveiligheidsbeleving in de samenleving, waarin hij onder meer een nieuwe 
theoretische basis ontwikkelde voor de relatie tussen veiligheidsbeleving en 
maatschappelijke onrust in de 21ste eeuw.  
 

5.3. Bestuurlijke ophanging in de regio 
 
Het project ressorteert onder de Bestuurlijke Werkgroep radicalisering en extremisme van 
de Veiligheidsalliantie, onder voorzitterschap van de burgemeester van De Bilt. Deze 



werkgroep heeft zich ten doel gesteld om meer inzicht en handelingsperspectief te 
ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke onrust en onbehagen. Dit project sluit 
naadloos op die ambitie aan.  
 

5.4. Begeleidingscommissie 
 

Wij stellen dat voor de begeleiding en supervisie vanuit de (belangen van) de subsidiegever 
een begeleidingscommissie wordt ingesteld. Daarin zouden vertegenwoordigers van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, het CCV en bureau RVS kunnen deelnemen, bij 
voorkeur onder onafhankelijk voorzitterschap van een ter zake deskundige wetenschapper. 
Hiervoor denken we aan prof.dr. M.L.A. Dückers (RUG). 
 

6. Financiële middelen 
 

Van de bestuurders en de veiligheids- en welzijnspartners in de RVS-regio wordt inzet en 
tijd gevraagd om dit project succesvol te kunnen uitvoeren. We hebben er expliciet op 
gelet, dat het tijdsbeslag verhoudingsgewijs beperkt is, omdat we zo weinig mogelijk druk 
willen leggen op bestuurders en het uitvoerende werk van professionals. De onderzoekers 
werken met een helder ‘uitvraagplan’ (wat willen we weten van wie?), concentreren het 
uitvragen in sessies in een goed omlijnde periode, en maken waar mogelijk en zinvol 
gebruik van online bevraging. Een belangrijke investering is de contactpersoon vanuit 
bureau RVS, die optreedt als opdrachtgever en contactpersoon voor de onderzoekers, en 
als liaison binnen de Veiligheidscoalitie. 
 
Bureau RVS wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gesubsidieerd om 
onderhavig project mogelijk te maken. Maar bureau RVS levert zelf ook een substantiële 
bijdrage aan het project. Dat geldt voor het organiseren van de voornoemde inbreng van 
bestuurders en professionals uit de RVS-regio, maar ook voor het vormgeven en 
verspreiden van het instrument de Fenomeenkaart. Ten slotte overweegt bureau RVS om 
aanvullende middelen te investeren, die een multimediale uitvoering van de 
Fenomeenkaart mogelijk maken. Het argument hiervoor is, dat een multimediale uitvoering 
de verspreiding en vooral het gebruik van het instrument – en daarmee het delen van het 
gemeenschappelijke referentiekader – bevordert. En daar is het bureau RVS per slot van 
rekening om begonnen 
 

Onderstaande begroting is exclusief de bijdrage van bureau RVS 
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Onderwerp

Fase 1: Onderzoek

Fase 2: Fenomeenkaart

Fase 3: Verspreiding, gebruik, actualisering

Totaal excl. btw

Onderwerp Uren Uurtarief Bedrag

Scoping review; media-analyse; technische beschrijving 144 € 125,00 € 18.000,00
Bestuurlijke reflectiegroepen (n=3); Practitioner’s Ateliers (n=2); Academic Atelier (n=1) 96 € 125,00 € 12.000,00

Expertsessies daderschap (n=2) 48 € 125,00 € 6.000,00

Analyse en invulling Fenomeenkaart 24 € 125,00 € 3.000,00

Projectmanagement 24 € 125,00 € 3.000,00

Subtotaal € 42.000,00

Onderwerp Uren Uurtarief Bedrag

Opzet en ontwikkeling 56 € 125,00 € 7.000,00

Uitschrijven 40 € 125,00 € 5.000,00

Projectmanagement 8 € 125,00 € 1.000,00

Subtotaal € 13.000,00

Onderwerp Uren Uurtarief Bedrag

Ontwerp communicatie- en participatiestrategie 24 € 125,00 € 3.000,00

Advies uitvoeringsagenda 12 € 125,00 € 1.500,00

Projectmanagement 4 € 125,00 € 500,00

Subtotaal € 5.000,00

Kosten

€ 42.000,00

€ 13.000,00

€ 5.000,00

Fase 1: Onderzoek

Fase 2: Fenomeenkaart

Fase 3: Verspreiding, gebruik, actualisering

€ 60.000,00
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