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Ten tijde van de grootschalige aanslagen in Parijs (2015) 
beschikte één van de aanslagplegers over een wedstrijdkaart 
voor de oefeninterland Frankrijk – Duitsland. Bij de entree 
van het stadion werd zijn bomgordel ontdekt doordat 
bezoekers gefouilleerd werden. Hij draaide zich om, liep 
weg en bracht de bom tot ontploffing. De aanslagpleger was 
de enige dode. Een bomgordel het stadion binnen krijgen, 
dat kan in Nederland nooit kunnen gebeuren. Toch?

Keywords: risicosamenleving, fysieke veiligheid, 
hooliganpreventie
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relschoppers ontwikkelde zich in een gewelddadige 
trend en de preventieve veiligheidsmaatregelen van 
voetbalstadions ontwikkelden mee. Als zodanig zijn 
alle Nederlandse voetbalsupporters inmiddels ruim vier 
decennia onderworpen aan een scala van preventieve 
veiligheidsmaatregelen om voetbalvandalisme te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan permanent 
cameratoezicht op de supportersvakken,  reis- en 
alcohol restricties voor fans, opgetrokken hekwerken, 
verplicht fouilleren van bezoekers en in een enkel geval 
zelfs biometrische gezichtsherkenning bij entree van 
het stadion. Weinig verrassend werden voetbalstadions 
vanaf de jaren ’90 getypeerd als gevangenissen (Spaaij, 
2008). 

Hoewel getwist wordt 
over de effectiviteit, 
p r o p o r t i o n a l i t e i t 
en legitimiteit van 
zulke preventieve 
ve i l igheidsmaatregelen 
(Stott & Pearson, 
2006; Stott, Hoggett & 
Pearson, 2012; Schaap, 
Postma & Jansen, 2015), 
vindt momenteel in het 
Nederlandse voetbal 

gemiddeld maar één incident per wedstrijd plaats 
(CIV, 2016). Incidenten dienen hier in haar breedste 
zin geïnterpreteerd te worden. Van het afsteken van 
vuurwerk tot belediging, mishandeling of kwetsende 
spreekkoren. Eén incident op een evenement van 
gemiddeld 20.000 bezoekers, maakt gemiddeld 9 
incidenten (wedstrijden) per week in de hoogste klasse 
van het Nederlandse voetbal. In vergelijking met 
een gemiddelde zaterdagavond in Nederland (1200 
incidenten) of de jaarwisseling (7000) kan men stellen 
dat een voetbalstadion een relatief veilige plaats is 
(Adang, 2014). 

Een tegendraads perspectief 

Huidige (succesvolle) preventiemaatregelen zijn 
gestoeld op een zogenoemde ‘laat-moderne risico’ 
logica. Dit wil zeggen dat getracht om toekomstige 
risico’s van ongewenst supportersgedrag te reduceren 
en minimaliseren. Om dit te realiseren zijn publieke 
en private actoren betrokken in de identificatie, 
categorisatie en het monitoren van risico’s en risicovolle 
supporterspopulaties middels preventieve maatregelen 
als cameratoezicht, fouilleren of reisrestricties (Spaaij, 

eze mislukte aanslag op het Franse nationale 
voetbalstadion kan nauwelijks nog als incident 
beschouwd worden. De wedstrijd Duitsland 

– Nederland (2015) werd afgelast wegens acute ter-
reurdreiging, een beursspeculant pleegde  een bomaan-
slag op de spelersbus van Borussia Dortmund (2017) 
en IS riep op tot het plegen van aanslagen rondom 
het in Nederland georganiseerde EK vrouwenvoet-
bal (2017). Na de mislukte aanslag van Parijs (2015) 
en de aanslagen in Brussel (2016) claimde Will van 
Rhee – een Nederlandse veiligheidsexpert in dienst 
van de Wereldvoetbalbond FIFA - dat voetbalstadions 
relatief veilige plekken zijn indien een goede veilig-
heidsorganisatie gewaarborgd wordt. Toen begin dit 
jaar een goede vriend mij 
uitnodigde om met VIP 
kaarten op naam van zijn 
werkgever een Champions 
League wedstrijd – één van 
de grootste sportcompe-
tities ter wereld - van een 
Nederlandse voetbalclub te 
bezoeken werd ik enigszins 
verrast. Het viel op dat alle 
reguliere supporters werden 
onderworpen aan 
(selectief ) fouilleren 
bij entree, maar VIP bezoekers (i.e. sponsoren of 
genodigden) mochten zonder lichaamscontrole het 
stadion betreden. Dit was de concrete aanleiding tot 
het uitvoeren van een kritische studie naar gastvrijheid 
en veiligheid van Nederlandse voetbalstadions. Zijn 
voetbalstadion relatief veilige plekken?

Hooliganisme en interventies  

Om tot een antwoord te komen op deze vraag is het van 
belang voetbalsupporters en stadions in hun historische 
context te plaatsen. Voor de jaren ’70 vonden rondom 
Nederlandse voetbalwedstrijden nauwelijks grote 
incidenten plaats. Over het algemeen wordt verondersteld 
dat grootschalig Nederlands supportersgeweld werd 
geïntroduceerd in 1974. De wedstrijd tussen Feyenoord 
Rotterdam en het Britse Tottenham Hotspur ontaarde 
in een ware veldslag op de tribunes van stadion De 
Kuip (Van der Torre, Rosenthal, Ruitenberg, Schilstra 
& Hulshof, 1999). In de jaren die volgden ontstonden 
georganiseerde supportersgroepen bij een groot aantal 
Nederlandse clubs, van baldadig tot gewelddadig.  De 
F-Side van Ajax Amsterdam is bij velen berucht en 
bekend. Dit wangedrag van relatief kleine groepen 

Over het algemeen wordt 
verondersteld dat grootschalig 
Nederlands supportersgeweld 
werd geïntroduceerd in 1974. 
De wedstrijd tussen Feyenoord 
Rotterdam en het Britse 
Tottenham Hotspur ontaarde 
in een ware veldslag op de 
tribunes van stadion De Kuip.
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voetbalevenementen. 

Dit maakt dit artikel geen pleidooi voor meer wet- en 
regelgeving of prevaleren van VIP gasten boven reguliere 
(fanatieke) fans, maar juist om huidige middelen 
efficiënter en effectiever aan te wenden ten behoeve 
van algehele voetbalveiligheid en gastvrijheid van elke 
stadionbezoeker. 
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2012). Na het bezoeken en observeren van a) tien 
wedstrijden op verschillend ingeschaalde ‘risico’-
tribunes bij twee Nederlandse clubs, b) twee interviews 
met actoren in de veiligheidsorganisatie en c) talloze 
ontmoetingen met fans en stadionpersoneel, kom ik tot 
de conclusie dat in het Nederlandse voetballandschap, 
risico’s op een ambigue en tegenstrijdige wijze benaderd 
worden. Aan de ene kant dienen alle fanatiek beschouwde 
fans systematisch gefouilleerd te worden, terwijl reguliere 
fans selectief worden gefouilleerd. VIP-fans worden 
daarentegen nooit gefouilleerd. Een argument van één 
van mijn respondenten betreffende het niet fouilleren 
van VIP gasten was dat dit niet gedaan wordt vanuit 
financiële en gastvrije overwegingen (i.e. deze fans 
leveren geld op). Op deze tribunes zouden bovendien 
zelden incidenten plaatsvinden. Aan de andere kant 
hebben fanatieke supporters bij dezelfde club, midweeks 
zelfstandig toegang tot een supportersbar die achter de 
toegangspoorten van het stadion gesitueerd is. Dit kan 
verboden middelen binnensmokkelen (i.e. vuurwerk of 
drugs) makkelijk maken, want bij een fysieke controle 
aan de entreepoort is vuurwerk (mogelijk) al binnen. 
Of gebruik gemaakt wordt van deze route kan ik niet 
bevestigen. Wel dat bij twee van de vijf wedstrijden 
vuurwerk ontstoken werd onder een toegestaan spandoek 
dat over de hoofden van supporters uitgerold wordt. Zo 
zijn overtreders buiten het zicht van camerasurveillance 
en wordt cameratoezicht eenvoudig buitenspel gezet.

Een open achterdeur 
Bovenstaande illustreert hoe tegenstrijdig risico’s en 
risicovolle populaties benaderd en behandeld worden. 
1) Indien u een kaartje heeft voor de VIP-tribune – 
die zijn relatief eenvoudig te bemachtigen – en een 
aanslag zou beramen, zullen veiligheidsprocedures zoals 
in het Stade de France (2015) u niet tegen zouden 
houden. 2) Er zijn eenvoudige manieren om huidige 
veiligheidsprocedures buitenspel te zetten en verboden 
middelen een stadion binnen te smokkelen. Als gevolg 
wordt onnodig veel mankracht en (financiële) middelen 
ingezet om een kleine groep voetbalvandalen te weren 
uit voetbalstadions, maar lijken onvoorziene risico’s niet 
te worden geadresseerd. Het zou in het belang zijn van 
de gastvrijheid en veiligheid van iedere Nederlandse 
stadionbezoeker om risico’s en risicovolle populaties te 
herdefiniëren. VIP-gasten zullen zich wellicht minder 
snel schuldig maken aan voetbalvandalisme, maar dat 
maakt hen niet per definitie een minder risicovolle 
populatie. Gasten met hoog publiek aanzien kunnen 
namelijk ook als risicovol worden beschouwd. Met 
name in het licht van recente terreurdreiging rondom 
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PUBLIC
NOT
Publieke organisaties en de professionals die daarin werken 
zijn gebaat bij goede ideeën om de kwaliteit te verbeteren. 
Dat kan via de professionals zelf die hun kennis delen 
over hoe het beter kan. Dit “professioneel verbinden” lijkt 
logisch, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit gebeurt. 
De praktijk wijst uit dat jonge professionals juist worden 
ontmoedigd innovatieve ideeën uit te wisselen. Deze public 
note is gebaseerd op een onderzoek naar arts-assistenten die 
zich desondanks inzetten voor een organisatieverbetering 
van de afdeling of ziekenhuis waarvoor zij werken. 
Waarom doen zij dat en hoe doen zij dat? Een ‘dynamo’-
analyse biedt een verlichtend perspectief.

Keywords: professionals, managers, verbinden, 
gezondheidszorg, organisatieontwikkeling
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die kennis deelt met andere professionals, gericht 
op het verbeteren van processen in de organisatie. 
Oftewel, een collectieve activiteit, voorbij hiërarchie, 
die elke professional van arts tot verpleegkundige 
verantwoordelijkheid geeft voor kwaliteitsverbetering. 
Vervolgens kan het bijdragen aan betere beleidsvorming 
en dus kwaliteit van het werk en de organisatie van de 
zorgverlener. 
Echter, hoe komt professionele verbinding naar voren 
in de zorgpraktijk? Met de volgende quote van een 

arts-assistent verplaatsen we ons in de praktijk van het 
ziekenhuis. 

Bovenstaande quote illustreert hoe een arts-assistente 
(AIOS) kan bijdragen aan kwaliteit door kennisdeling 
over hoe het beter kan. Mijn studie richtte zich op 
deze specifieke groep aan arts-assistenten. Via snowball 
sampling kwam ik aanraking met deze professionele 
verbinders. Ik interviewde ze en liep met ze mee in hun 

e kern van dit betoog staat gelijk aan de 
technologische ontwikkeling van de fietslamp. 
Mogelijk herinner je je de banddynamo, die via 

de zijkant van je fietswiel wordt aangedreven. Je moet 
harder trappen met een zoemend geluid als gevolg. 
Bedenk dan de regenachtige buien waarbij betrouwbaar 
licht een unicum is. Toen was daar in 2009 ineens 
de fascinerende Dynohub, of in minder spectaculair 
Nederlands: de naafdynamo. Deze dynamo is dag en 
nacht verbonden met de kern (naaf ) van het fietswiel. 
Met het fijne resultaat, je hebt altijd betrouwbaar licht, 
dus ook overdag, zonder extra weerstand. Fietsen kost 
daardoor minder energie (is dus efficiënt) en je hebt 
betrouwbaar licht (effectief en veilig). Kortom, een 
verlichtende kwaliteitsverbetering. 

Verbinding tussen professional en manager

Op eenzelfde manier zouden dergelijke innovaties de 
kwaliteit van een organisatie ten goede komen. In mijn 
onderzoek heb ik mij gericht op kwaliteitsverbetering 
in de zorgsector. Het klinische werk wordt complexer, 
de relatie met de patiënt is horizontaler en dat moet dan 
ook allemaal efficiënter en accountable. Daar zijn goede 
ideeën voor nodig. De zorgprofessionals worden dan 
gezien als degene die het beste weten hoe die transities 
vorm zouden moeten krijgen (Currie, 2016).  

Toch is het niet vanzelfsprekend dat de medische 
professional verantwoordelijkheid neemt de organisatie 
te verbeteren. Zij delegeerde de niet-klinische taken naar 
de manager, zodat zij zich volledig kon concentreren op 
klinisch werk. Anderzijds is de arts niet automatisch 
gesocialiseerd in een organisatielogica gedurende zijn 
opleiding en is zo mogelijk niet voorbereid om zelf te 
‘managen’. De manager maakte besluiten zonder inzicht 
van de klinische praktijk, de arts zonder ‘management’-
knowhow, wat leidt tot suboptimale besluiten en beleid 
(Fuijkschot et al., 2016; Weggeman, 2009). Oftewel, de 
verbinding ontbreekt tussen managent en professional, 
terwijl dat juist ten goede zou kunnen komen aan de 
transities in de zorg. 

In mijn onderzoek heb ik naar een perspectief gezocht 
dat voorbijgaat aan de bovenstaande spanning tussen 
professionals en het management. Ik introduceer een 
nieuw concept: professionele verbinding (professional 
brokerage). Dit begrip bouwt voort op twee concepten: 
‘organizing professional’ (Noordegraaf, 2015) en 
‘knowledge brokerage’ (Currie & White, 2012). Met 
een professionele verbinder doel ik op een professional 

D

“Veel patiënten missen 
inzage in hun patiëntendossier. 
Ons ziekenhuis is een van de 
voorlopers geweest om dat dossier 
openbaar te maken. De patiënt kan 
thuis of hier, inzicht krijgen in zijn/
haar eigen gegevens. Ik vond dat 
patiëntenportaal te beperkt. Het 
moest interactiever en mooier. Ik 
wilde het voor de patiënt doen.

Toen dacht ik van, hoe ga ik 
dat nou aanpakken? Je moet een 
beetje oren en ogen hebben naar 
welke divisies er zijn. En ik wist 
dat er een divisie was genaamd 
kwaliteit en patiëntveiligheid. Dus 
ik heb daar gezocht naar iemand 
die ik ooit eerder heb gesproken. 
En heb gemaild van goh: zouden 
wij een keer kunnen gaan zitten, 
want ik heb een leuk idee. Je zoekt 
key players die je nodig hebt op het 
juiste niveau. Intussen heb ik een 
team met mensen van multimedia, 
van het portaal en patiëntkwaliteit en 
veiligheid. Iedereen is enthousiast 
en weet van het project.”  
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Ten derde, via twee/drie maandelijkse vergaderingen 
hebben AIOS formeel gezien de mogelijkheid om 
problemen of verbeteringen aan te kaarten. Dat 
duidt er op dat professionele verbinding (en dus 
kwaliteitsverbetering) geen dagelijkse bezigheid 
is. Daarbovenop maakt de fysieke spreiding van 
professionals in het ziekenhuis het lastig problemen op 
een informele manier te delen. Professionele verbinding 
is in dit verhaal een uitdaging. 
 
De kracht van humor, informeel contact en 
een vragende houding

Ondanks de ontmoedigende factoren zijn er toch AIOS 
die professionele verbinding aangaan, ook al is het niet 
onderdeel van hun dagelijkse werk. Deze veelbelovende 
binders zijn intrinsiek gemotiveerd de organisatie te 
veranderen. Die motivatie, om bij te willen dragen aan 
de organisatie, kondigen ze vaak aan bij hun opleider. 
Kennis en vaardigheden doen zij op door extra cursussen 
en bestuurservaring. 

Het zijn verbinders in het dagelijkse werk: informeel 
contact, humor, een vragende houding naar anderen 
en ze onderhouden een netwerk binnen het ziekenhuis. 
Ze lijken ook wel op mini organisatieonderzoekers: ze 
observeren wat er gebeurt, leren van ervaringen in het 
verleden en ze zijn (zelf )kritisch. De opleider is wel 
een belangrijke spil in het web van mogelijkheden. 
Het reguliere AMO-model geeft dus ook inzicht in het 
bestaan van professionele verbinding. 
Kortom, twee verhalen naast elkaar. Die van de arts-
assistenten die ontmoedigd worden om kwaliteit te 
verbeteren naast die van de arts-assistenten die juist 
graag buiten hun klinische taak bijdragen aan kwaliteit. 

Zo ontstaat het DINAMO-model om te begrijpen 
waarom professionele verbinding al dan niet plaatsvindt. 
Het gebruik van het model op zich, betekent dat 
professionele verbinding op dit moment als extra-role 
behaviour kan worden gerekend. In andere woorden, het 

dagelijkse werk. Want, waarom verbetert deze groep AIOS 
de kwaliteit juist wel? En hoe doen ze dat?

Het ontmoedige en veelbelovende

Langs het zogenaamde AMO-model (wat staat voor 
Ability, Motivation en Opportunity: AMO) kunnen we 
deze vragen beantwoorden. Met dit model kunnen we 
de aanwezigheid van extra-role behaviour begrijpen, 
wat houdt dat er taken worden uitgevoerd buiten 
de formele taakomschrijving en zonder financiële 
tegenprestatie. In mijn onderzoek de arts-assistent die 
professionele verbinding legt naast zijn klinische taken 
(Boselie, 2010; Knies, 2016). De theorie stelt dat artsen 
bereid zijn om extra werkzaamheden te verrichten (te 
verbinden) buiten hun takenpakket (klinische taken) 
als ze dit kunnen, willen en mogen. Dit resulteert in 
twee verhalen die terugkomen in de praktijk van: het 
ontmoedigende en veelbelovende. 

Het niet kunnen, willen en mogen (een omgekeerd AMO 
model: Demotivation, Inability and No opportunity: 
DIN) geeft inzicht in de redenen waarom professionele 
verbinding is ontmoedigt. Allereerst worden jonge 
artsen enthousiast van medisch inhoudelijke kennis, ze 
worden daar voornamelijk op geëvalueerd en het bezit 
van deze kennis lijkt ze status te geven. De relatief korte 
stages (3 tot 6 maanden), complexiteit van de organisatie 
en tijdsdruk werken niet motiverend voor de AIOS om 
professionele verbindingen te leggen, omdat het als 
lastig wordt ervaren iets te veranderen in die (korte) tijd 
en ze er niet van profiteren. 

Ten tweede, is kennis over management niet altijd 
formeel onderdeel van de opleiding. Het is iets wat in 
de avonduren moet worden opgedaan. Ook tijdens de 
introductie van een stage lijkt de organisatie op een 
tweede plek te staan (met in het ongewisse: wie is mijn 
teamleider?). De opleider is vaak het eerste aanspreekpunt 
voor problemen en observaties voor verbetering en is 
daarmee eerder de professionele verbinder in plaats van 
de AIOS zelf. 

Jonge artsen enthousiast 
van medisch inhoudelijke 
kennis, ze worden daar 
voornamelijk op geëvalueerd 
en het bezit van deze kennis 
lijkt ze status te geven.

Het zijn verbinders 
in het dagelijkse werk: 
informeel contact, humor, 
een vragende houding naar 
anderen en ze onderhouden 
een netwerk binnen het 
ziekenhuis.
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is niet iets vanzelfsprekend in de dagelijkse realiteit van 
de zorgprofessional. Terwijl mijn onderzoek uitwijst dat 
deze arts-assistenten zeker bijdragen aan kwaliteit, van 
een efficiëntere overlegstructuur tot de implementatie 
nieuwe scanapparatuur. 

Verbinders, sta op!

Nu is het realistisch dat niet iedereen zo’n verbindende 
rol moet hebben, niet iedereen is daarvoor ten slotte 
gemotiveerd. Voor diegene die wel gemotiveerd 
zijn, spreek je uit! De kwaliteit van de afdeling en de 
organisatie kunnen namelijk profiteren van de bijdragen 
van deze gemotiveerde verbinders en organisatie zou de 
mogelijkheden hiertoe verder kunnen faciliteren. Dat de 
(zorg)professional bijvoorbeeld gedurende zijn opleiding 
formeel tijd krijgt om te werken aan activiteiten (zoals 
organisatieonderzoek, managementcursussen etc.) ten 
dienste van de kwaliteit. Zo is de cirkel rond, waarbij 
professionele verbinding onderdeel wordt van de 
dagelijkse realiteit, zoals een naafdynamo die in de kern 
van het wiel automatisch verbindt.    
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Lobbyen is een niet te missen onderdeel van 
besluitvorming in de EU. Hoewel veel onderzoek kijkt 
naar lobbypraktijken richting de Europese Commissie 
en de Raad, missen we kennis over hoe lobbyisten zich 
verhouden tot EU-agentschappen. Het is essentieel hier 
meer over te weten, omdat deze agentschappen steeds meer 
zeggenschap krijgen over EU-besluitvorming. In mijn werk 
onderzoek ik waarom lobbygroepen interacteren met EU-
agentschappen. Aan de hand van interviews met lobbyisten 
die hun pijlen richten op het Europees voedselveiligheid 
agentschap zet ik uiteen hoe zij in hun interactie proberen 
voorspelbaarheid van diens besluitvorming te verhogen en 
de reputatie van dit agentschap in stand te houden. Helaas 
leiden deze doelen vaak tot tegenstrijdige situaties. Mijn 
onderzoek geeft inzicht in drijfveren van lobbyisten en 
laat zien dat het van belang is om een goede balans tussen 
onafhankelijkheid van en interactie met lobbyisten na te 
streven als agentschap.

Keywords: Lobby, agentschappen, macht, Europese  
Commissie
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van lobbygroepen die zich in Brussel schuilhouden. Al 
is het lang niet zo logisch waarom dit het geval is.

Een gesloten wereld

Om bij EFSA terecht te komen moeten lobbyisten 
namelijk niet alleen een geografische, maar ook een 
relationele barrière overbruggen. EFSA is erg gesloten. 
Ze zijn strikt op het bewaken van hun onafhankelijkheid 
en staan daardoor niet met open armen te wachten op 
lobbyisten. Daarnaast is EFSA’s formele macht klein. Ze 
geven slechts advies en beslissen niet over het al dan niet 
toelaten van een voedingsmiddel op de Europese markt. 
Deze rol is toebedeeld aan de Europese Commissie. 
Wat hebben lobbyisten dan eigenlijk te zoeken in 
Parma? Wellicht zouden ze meer voor elkaar krijgen 
door zich op de Europese Commissie te richten. Toch 
komt dit specifieke agentschap regelmatig in opspraak 
omdat het zich zou hebben laten leiden door machtige 
lobbyinvloeden, specifiek van de voedings- en pesticiden 
industrie. In een interpretatief onderzoek gebaseerd op 
interviews met belangengroep-vertegenwoordigers keek 
ik welke redenen zij hebben om hun pijlen op EFSA 
te richten, ofwel welke lobby-wegen er allemaal naar 
Parma leiden.

De kracht van voorspelbaarheid

Één van de belangrijkste doelen die lobbyisten 
hebben in hun interactie met EFSA is het creëren van 
voorspelbaarheid. Stel, je bent een voedingsproducent 
en je hebt een nieuwe kleurstof ontwikkeld. Dan wil 
je natuurlijk weten of je uitvinding wordt goedgekeurd 
voor het gebruik in voedingsmiddelen. Door veel te 
interacteren met EFSA, kom je als lobbyist te weten 
welke onderzoeken het agentschap nodig heeft om 
het product te beoordelen. Door dit inzicht leveren 
bedrijven betere en relevantere informatie aan en kun 
je als bedrijf voorspellen of je nieuwe uitvinding de 
beoordeling doorstaat (deze redenatie volgt een ‘leden 
logica’ van lobbyen, zie Lowery, 2007). Dit is zeer 
relevant voor lobbyisten omdat de Europese Commissie 
vaak meegaat in EFSA’s beoordelingen. Het agentschap 
mag dan formeel weinig macht hebben, maar praktisch 
gezien beslist het over het gros van de toegelaten 
voedingsproducten op de Europese markt.

Om de beoordeling van voedingsproducten zo 
voorspelbaar mogelijk te houden, is het voor de 
industrielobby ook belangrijk dat de reputatie van 
EFSA hoog is. Het agentschap wordt door velen gezien 

obbyen is een substantieel deel van de EU-
bubbel die Brussel heet. Sommigen schatten 
het aantal lobbyisten dat zich in deze hoofdstad 

van Europa heeft gevestigd op ruim 25.000. Dit 
gigantische aantal is actief binnen een diversiteit aan 
organisaties. Zo zijn er ondernemersorganisaties voor 
elke branche, milieubewegingen voor elk bedreigd 
insect, multinationale bedrijven en zelfs adviesbureaus 
die als huurlingen in strakke pakken op het lobbypad 
gaan voor de hoogste bieder. Deze wirwar aan belangen 
en macht is een ware snoepwinkel voor politieke en 
bestuurlijke wetenschappers. 

In de schaduw van de aandacht: Europese 
agentschappen.

Veel onderzoekers hebben zich dan ook op 
lobbypraktijken in de EU gericht. Zij verklaren vooral 
hoe en waarom lobbyisten invloed hebben op Europese 
besluitvorming. Er wordt overwegend gekeken naar 
lobby-praktijken richting de reguliere instituties van de 
EU; de Europese Commissie, het Europees Parlement 
en de Raad (zie voor een overzicht Beyers, Eising, & 
Maloney, 2008). Maar naast deze machtsbakens zijn 
er ook nog andere organisaties die in de EU de dienst 
uitmaken. Veel besluiten van de EU worden voorbereid 
door agentschappen. Deze onafhankelijke regulatoren 
nemen ieder een deel van de Europese gezamenlijke 
markt voor hun rekening. Ze voorzien de Europese 
Commissie van advies over of, bijvoorbeeld, een 
voedingsmiddel wel veilig is voor consumptie. Er zijn 
op dit moment 34 agentschappen die zich bevinden in 
verschillende lidstaten (Egeberg & Trondal, 2017). 
Mijn onderzoek richt zich op één zo’n agentschap: het 
voedselveiligheid agentschap EFSA gevestigd in Parma, 
Italië. EFSA is bekend vanwege haar onderzoek naar 
toegestane voedingstoevoegingen, ofwel ‘E-nummers’ 
die in veel producten zitten. Ook EFSA staat op de radar 

L

De Europese Commissie 
gaat vaak mee in EFSA’s 
beoordelingen. Het 
agentschap mag dan 
formeel weinig macht 
hebben, maar praktisch 
gezien beslist het over het 
gros van de toegelaten 
voedingsproducten op de 
Europese markt.
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vermindert. Dit illustreert dat de 
drijfveren achter lobbypraktijken 
erg tegenstrijdig zijn en elkaar 
tegenwerken. 

De wens van de industrielobby 
om meer te interacteren met 
EFSA heeft grote normatieve 
implicaties. Een agentschap dat 
onafhankelijk is van industrie is 
essentieel om ervoor te zorgen 

dat de Europese consument met een gerust hart 
haar bordje leeg kan eten. Dit pleit voor de kritische 
houding die milieu en consumenten lobby’s aannemen. 
Desalniettemin is het van vitaal belang dat er begrip is 
over de informatie die bedrijven moeten aanleveren. 
Zonder deze informatie is het reguleren van de 
Europese voedselmarkt onmogelijk. De uitdaging zit 
hem daarom in het vinden van de juiste balans tussen 
onafhankelijkheid en interactie. Hierbij is het van 
belang om als agentschap, op EU-niveau of elders, goed 
te kijken naar wat interactie met industrielobbyisten 
eventueel oplevert. Onafhankelijkheid is essentieel, 
maar kan er ook voor zorgen dat informatie van 
industrie niet voldoende duidelijk is of überhaupt niet 
gedeeld wordt. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
in hoeverre EFSA specifiek en EU-agentschappen en 
agentschappen in het algemeen in staat zijn deze balans 
te vinden.
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als dé autoriteit op het gebied van 
voedingswetenschap in de EU. 
Deze reputatie maakt dat, zoals 
eerder genoemd, de Europese 
Commissie vaak meegaat in 
het advies dat het agentschap 
geeft. Mocht de reputatie van 
EFSA in het geding komen, 
dan worden diens adviezen 
sceptisch benaderd en is een 
goedkeuring van een product 
door de Europese Commissie minder voorspelbaar. 
Een recent voorbeeld hiervan is de beoordeling van het 
bestrijdingsmiddel glyfosaat. Deze onkruidverdelger 
van agro-gigant Monsanto werd door EFSA als veilig 
beoordeeld terwijl veel partijen hier hun vraagtekens bij 
hebben. De invloed van industrielobby zou ertoe hebben 
geleid dat kankerverwekkende eigenschappen van het 
goedje onopgemerkt bleven. In de besluitvorming werd 
hevig gediscussieerd of EFSA’s advies moest worden 
overgenomen (Arcuri, 2018). Milieu en consumenten 
lobby’s zijn erg vocaal als, zoals in de glyfosaat casus, 
de reputatie van EFSA in het geding is. Als EFSA’s 
onafhankelijkheid te wensen overlaat, uiten zij openlijk 
hun kritiek op hen.

Bewaken van een fijne balans

De publieke aandacht die dit genereert, zorgt 
ervoor dat EFSA zich strikter aan de regels rondom 
onafhankelijkheid houdt. Hiermee spelen milieu- en 
consumentenlobby’s een belangrijke rol in het ter 
verantwoording roepen van het agentschap (Busuioc 
& Lodge, 2016). Maar het maakt EFSA volgens 
de industrielobby ook schichtig. Uit angst voor 
reputatieschade stelt het agentschap zich erg gesloten op 
en minimaliseert interactie met industrie. Zoals eerder 
gesteld, deze interactie is nodig voor de voorspelbaarheid 
van de beoordeling van voedingsproducten door EFSA. 
Bedrijven moeten bergen studies en documenten 
aanleveren en krijgen vaak van het agentschap, al dan niet 
door onbegrip, te horen dat hun aanvraag onvoldoende 
is of aangepast moet worden. De industrielobby wil dan 
ook meer met EFSA interacteren om te begrijpen wat 
van hen verwacht wordt en om wat ze aanleveren uit 
te kunnen leggen. Het realiseren van meer interactie 
staat echter op gespannen voet met de reputatie van 
EFSA als onafhankelijk instituut en zorgt voor kritiek 
vanuit de milieu en consumentenlobby’s. Op zijn 
beurt zorgt deze kritiek weer voor reputatieschade die 
de voorspelbaarheid van de productbeoordelingen 
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eigenschappen van het 
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This study analyses the influence of crisis management on 
leadership capital. The core question asked is: how does leadership 
capital of political leaders change during and after an acute crisis 
and how can these changes be understood? The crisis following 
the crash of Flight MH17 is used as a case study in which the 
leadership of the Prime Minister of Australia, Tony Abbott, 
and of the Prime Minster of the Netherlands, Mark Rutte, is 
analysed. Although ample literature on leadership exists, little is 
known about the influence of a crisis on the way people perceive 
a leader. This article shows that in this case, a crisis can change 
the leadership capital of leaders because the situation asks for 
more and for a different kind of leadership.

Keywords: leadership, crisis management, political 
leaders, Leadership Capital Index, public perception
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it, prolong it, put it to rest, use it to force policy change 
or to put pressure on political opponents (Dooren, 
2011). But we know far less of how crises affect leaders’ 
mandates – not just in an electoral sense, but in the 
broader sense of their warrant too. 
Therefore, the main question of this paper is: 

 How does the leadership capital of political leaders 
change during and after an acute crisis and how can these 
changes be understood?

Theoretical framework

Different contexts ask for different forms of leadership 
(Boin et al., 2005). One of the most extreme contexts 
is a crisis. Leadership in times of a crisis differs a lot 
from politics as routine. During such a critical time, 
people look at their leader for explanation and hope. 
They expect leaders to minimize the damage, to make 
sure they can go back to normal as soon as possible and 
to convince them that it is not going to happen again 
(ibid.). There is little doubt that in these times it really 
matters who is leading.
A common definition of a crisis is given by Rosenthal, 
Charles and ‘t Hart (1989, p. 10). They define a 
crisis as ‘a serious threat to the basic structures or the 
fundamental values and norms of a system, which 
under time pressure and highly uncertain circumstances 
necessitates making vital decisions’. During a crisis, 
people experience a time of threat, high uncertainty 
and a situation which asks for urgent action (Rosenthal 
et al., 2001). The importance of leadership clearly 
increases during crises. The more successful leaders take 
this leadership role and perform well during a crisis, the 
more they are seen as leaders (Boin et al., 2005). Boin 
and others (2005) distinguish five critical tasks of crisis 
leadership: sensemaking, decision making, meaning 
making, terminating and learning.  Firstly, sensemaking 
is about interpreting everything that is going on, such 
as which threatening developments there are, and 
afterwards decide what the crisis is about (ibid). Leaders 
have to decide how threatening something is and to 
what kind of crisis that leads. Secondly, in a crisis, 
leaders may have to make decisions which they never 
have to make on a daily basis. Circumstances are totally 
different and the pressure to make quick, far-reaching 
decisions is very high because action is needed to manage 
the disturbance of normality. Suddenly, hard calls have 
to be made which can pass by certain values and involve 
high political risks (‘t Hart, 2014). Dilemmas are often 
about two or more evil choices and there is no ‘safe’ 

‘The blackest scenario has become reality. We are facing 
one of the biggest airplane crash disasters of Dutch history’ 
(RTL, 2014a). 

his was the comment of the Dutch Prime Minister 
Mark Rutte after the crash of Flight MH17. ‘The 
Netherlands is shocked. (…) It seems that the 

airplane was shot down, but we do not know the exact 
circumstances yet’ (Rutte, 2014). Contrary, the first 
reaction of Tony Abbott, the Prime Minister of Australia 
was: ‘Today is a grim day for our country and for our 
world’ and the MH17 tragedy looks ‘less like an accident 
than a crime’ (Cox & Knott, 2014). ‘Malaysian Airlines 
MH17 has been shot down over the Eastern Ukraine. 
It seems by Russian-backed rebels’ (Abbott, 2014b). 
Although it was the same crash, the stories of the two 
prime ministers were very different. They responded to 
and framed the crash in a different way. 

Leadership becomes more important during crises. 
Leaders can change (the impact of ) crises, or at least 
influence them. In many ways, it matters how a leader 
reacts to a crisis. If we want to understand the extent to 
which a leader gets credit and has a mandate to lead, we 
have to look further than the ranking polls of the day. In 
this regard, Bennister et al. (2015, pp. 417-420) came up 
with the idea of ‘leadership capital’. Leadership capital 
is understood as the social judgements of the individual 
skills, abilities, advantages and achievements of leaders 
(Sørensen & Torfing, 2003). Leadership capital provides 
‘a measure of the aggregate authorisation’ a leader gets 
from his environment (Bennister et al., 2015, p. 421). 
Using this concept, Bennister et al. (2015) developed 
the Leadership Capital Index (LCI) to systematically 
analyse the political fortunes of a leader.

Crisis management and political leadership have been 
studied in many ways (Ansell et al., 2014; Boin et 
al., 2005; ‘t Hart, 2014; Morrell and Hartley, 2006; 
Rhodes and ‘t Hart, 2014; Rosenthal, Charles and ‘t 
Hart, 1989). However, there is a gap in the literature 
regarding the influence of a crisis and the impact of a 
government leader’s crisis management on its leadership 
capital. It is important to examine the influence of a 
crisis on the way people perceive a leader. By studying 
the effects of crises (and public perceptions of how to 
manage them) on the leadership capital of government 
leaders, a better understanding of the relation between 
crises and political leadership may be provided. We 
know since Machiavelli that the actions and reactions of 
leaders can alter the course of a crisis: they can escalate 

T
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component, skills capital, refers to the personal skills of 
a leader as perceived by the followers (Bennister et al., 
2015; ‘t Hart, 2014). This component connects to the 
idea that ‘who leads matters’. The second component 
is relational capital. It refers to the loyalties that leaders 
mobilize (Bennister et al., 2015; ‘t Hart, 2014). The 
reasons why people follow depend to a great extent 
on someone’s leadership. They shape the relationship 
between followers (or more broadly, constituents, 
stakeholders, audiences) and leaders. The last 
component is reputational capital. This component is 
about the narratives that are told about a leader, because 
of his/her words and behaviour (Bennister et al., 2015; 
‘t Hart, 2014). These narratives about what the leader 
‘really is like’ form the core of a leader’s reputation. A 
reputation is effective when these narratives are coherent 
and believable and when a leader’s behaviour is in line 
with these narratives (ibid.). 

Methods

For this research, the design of a comparative case 
study analysis is used. In order to allow for a good 
comparison, a case of an acute crisis was chosen, which 
involved different reactions of two leaders. Following 
these conditions, the crisis following the crash of Flight 
MH17 can be seen as a suitable case (see description 
below).
As explained above, the 10 indicators of the LCI are 
used to analyse leadership capital (see appendix 1). For 
the LCI, a mixed methods approach is taken, using 
two types of measures, and merging ‘hard’ empirical 
measures with more ‘soft’ or interpretive assessments 
(Bennister et al., 2015). The way in which the different 
indicators are measured is shown in appendix 2. When 
indicators are measured with soft data, documents, 
news articles and interviews, reports and researches are 
used (ibid.). By ‘expert opinion’ (see appendix 2), the 
opinion, description and explanation of an ‘expert’ in 
(national) newspapers is meant. Document analysis was 
conducted in two ways, both as content analysis and 

option anymore. Thirdly, leaders have to give a coherent 
picture of the current situation. People and especially 
the media do not just want to know what happened 
but above all what it means. Leaders must give meaning 
to the situation to gain legitimacy for further actions 
(‘t Hart, 2014). Framing during crises can be seen as a 
contest between frames and counter-frames about the 
cause of the crisis, the responsibility and implications 
for the future (Boin et al., 2009). The fourth task is 
terminating. After every crisis, there comes a time in 
which things have to get back to normal and the crisis 
has to be terminated. Going back to normal means 
that consequences of the crisis have to be handled. This 
termination is two-fold. Firstly, leaders have to give a 
coherent and credible picture of what happened and of 
their actions taken. Secondly, they have to scale-down 
the crisis to make it possible to go back to the routine 
(Ansell et al., 2014; ‘t Hart, 2014). Finally, a crisis also 
provides an opportunity for learning. The experience of 
the crisis itself offers many lessons for preventing and 
preparing for a next crisis, or to instigate policy and 
organisational changes that were not possible before the 
crisis. 

So far, only Bennister, ‘t Hart and Worth (2015) have 
developed a tool to measure leadership capital in a 
systematic way. This Leadership Capital Index (LCI) 
uses the idea of leadership capital, which is focused on 
political leadership of those in leadership positions and 
how these positions are used (Bennister et al., 2015): 
the social judgements of the individual skills, abilities, 
advantages and achievements of leaders (Sørensen & 
Torfing, 2003). It provides ‘a measure of the aggregate 
authorisation’ the leader gets from his environment 
(Bennister et al., 2015, p. 421). This index (see appendix 
1) uses the idea of leadership capital to provide a 
diagnostic tool for tracking a leader’s political mandate 
and measure the its strength (‘t Hart, 2014). The LCI 
distinguishes three components of leadership capital: 
skills, relations, and reputations. These components 
together are measured by ten indicators. The first 
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in their framing and analysis lead to different LCI scores. 
The scores are summarised in appendix 3 and showed in 
figure 1. In total, Rutte achieved a score of 32 (T0), 38 
(T1) and 34 (T2). Following the interpretation of the 
scores in table 1, Rutte’s capital was high all the time. 
Clearly, his capital increased during this period of time 
and even more during the crisis following the crash of 
Flight MH17. Abbott achieved a total score of 25 (T0), 
27 (T1) and 18 (T2). Abbott’s leadership capital was 
never very high: first he had a medium capital after 
which it dropped to a low capital. It increased a little 
during the crisis but afterwards it decreased dramatically.

Regarding soft skill capital (see appendix 1, S1), they 
were both able to create a more clear and consistent vision 

during the crisis than they did before. Regarding (hard) 
skill capital (S2), the difference of experience of years in 
office stands out. Rutte had over 5 years of experience as 
Prime Minister when the crisis of the crash took place, 
whereas Abbott had less than one year of experience. 
Therefore, Rutte was far more experienced in dealing 
with crises and leading the country in difficult times 
(among others the Euro crisis and the refugee crisis). 
With respect to relational capital (R1), the crisis did not 
change any of the party popularity in both countries. 
The level of trust in Rutte increased during the crisis, 
but afterwards, it dropped back to the level it was before 
the crisis. However, trust in Abbott continued to be 
low. Regarding the likelihood of a credible leadership 
challenge, there is a clear difference between Rutte and 
Abbott. For Rutte it was not a danger at all that his 
leadership would be challenged. For Abbott, the threat 
of a leadership challenge was always there and in the 
end, he was defeated by a leadership spill which was 
won by Turnbull (September 2015). The reputational 

rhetoric analysis. Content analysis refers to analysing 
documents by certain themes, such as how often they are 
used, how they are described and how they are related to 
each other (Silverman, 2006, p. 159). Rhetoric analysis 
examines the context of a document like the intention 
of the author and the way in which a theme is framed 
(Leach, 2000). When indicators are measured with 
hard data, poll data and election results from the main 
institute of the country the leader is from, are used (if 
available).

For tracking the leadership capital of a leader, the LCI 
is used at different moments (T0, T1, and T2): in the 
beginning of 2014 (half a year before the crash of the 
MH17) (T0), at the height of the crisis (T1) and half 
a year after the crisis (T2). For the way in 
which the scores of the LCI are interpreted, 
the indication of Bennister et al. (2015, p. 
425) is used, see table 1.

Case description

On the 17th of July 2014, 3.20 p.m. (Dutch 
time) the Boeing 777 of Malaysian Airlines 
Flight MH17 crashed near the Ukrainian 
and Russian border. Near Hrabove, a village 
in the eastern part of Ukraine, the aeroplane 
was shot down (Dutch Safety Board, 2015). 
Both the Netherlands and Australia lost many 
citizens (193 Dutchmen and 27 Australians 
were killed) (Dutch Safety Board, 2014, pp. 
24-29). Very soon, it became clear that it was not just a 
crash, but rather an attack, even if Flight MH17 was not 
the target. Some called it an attack immediately, some 
continued to talk about a disaster. Because the airplane 
was shot down, this airplane crash was different from 
other airplane crashes. Especially in The Netherlands 
and in Australia, this crisis was referred to as a national 
crisis. Not only did many citizens die, it also looked like 
a politically motivated action by Russia (Van Duin & 
Wijkhuijs, 2015, pp. 167 – 202). Both Prime Minister 
of the Netherlands, Mark Rutte, and Prime Minister of 
Australia, Tony Abbott, had to respond immediately and 
had to show leadership in handling this situation. Their 
leadership is analysed in order to study the changes in 
leadership capital when a crisis had to be managed.

Results

As described before, Mark Rutte and Tony Abbott dealt 
with the crisis in different ways. Accordingly, differences 

Figure 1: Leadership Capital Index scores for the Dutch and Australian Prime Minister
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LCI can be used to describe what the influence is of 
the management of a crisis on the leadership capital 
of a government leader. However, key tasks of crisis 
leadership as sense making, decision making and 
meaning making are missing in the index and should 
be added to analyse crisis leadership more extensively.
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capital (R2) of both leaders did not change over this 
period of time. 

Both Rutte and Abbott scored significantly higher 
during the crisis in terms of leadership capital. Both 
were able to create a clear vision. Abbott’s aggressive way 
of communicating (Mitchell, 2011, pp. 19 & 31) and 
Rutte’s pragmatic approach (Maarleveld, 2011) suited 
the crisis situation well. They framed the crisis in a very 
different way by telling a different story to justify further 
actions. Rutte kept talking about a crash and did not 
want to draw any conclusions. This made sense, since 
the Netherlands was leading the investigations of the 
crash and was dependent on Russia. Abbott however, 
framed it as an attack straight away and was far more 
judgemental. In the case of Abbott, his capital increased 
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increased remarkably during the crisis, it dropped 
afterwards, but it was still higher than before the crisis. 
This study showed that the more succesful a leader takes 
up his leadership role during a crisis, the more he is seen 
as a leader.

To conclude

This paper analysed the influence of crisis management 
on leadership capital. Thereby, the reactions of the 
political leaders of The Netherlands and Australia are 
analysed based on the LCI score. Two main concluding 
arguments can be made. Firstly, in this case it is clear 
that the crisis following the crash of MH17 changed the 
leadership capital of both Rutte and Abbott. Therefore, 
it seems plausible that the management of a crisis has 
an influence on the leadership capital of a leader in 
other cases as well. A crisis asks for more leadership and 
different kinds of leadership. This research indicates 
that leadership in such a critical situation changes 
people's perception of a leader. Therefore, I recommend 
to conduct more research in this field in order to 
confirm this hypothesis. The second conclusion refers 
to the index used: the LCI is a helpful tool to identify 
different aspects of the appreciation of (crisis) leadership 
of a government leader. As shown in this article, the 
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Appendix 2 - Sources of LCI measurement
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Appendix 3 - LCI measure of Rutte and Abbott
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