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Samenvatting
Aanleiding en doel evaluatie
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is een
samenwerkingsverband van RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland,
Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal. Het Kennisplatform EMV
bundelt de wetenschappelijke kennis op het gebied van elektromagnetische
velden die bij de deelnemende organisaties aanwezig is, duidt deze
wetenschappelijke kennis en maakt deze beschikbaar voor de maatschappij. 1 Tot
en met 2014 werd het Kennisplatform EMV volledig publiek gefinancierd. In de
huidige planperiode, die loopt van 2015 tot 2019, wordt het Kennisplatform EMV
op publiek-private wijze gefinancierd door de ministeries van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK),
energienetwerkbeheerders en vier telecompartijen. Met het aflopen van de
huidige planperiode dient een besluit te worden genomen over het al dan niet
continueren van het Kennisplatform EMV en de financiering. De Stichting
Onafhankelijk Fonds NL heeft KWINK groep de opdracht gegeven het
Kennisplatform EMV te evalueren een adequate basis voor deze besluitvorming
te bieden. Met de evaluatie wordt zicht geboden op:
• De activiteiten, producten en opbrengsten van het Kennisplatform EMV in
de periode 2015 – 2018;
• De doelmatigheid, doeltreffendheid en maatschappelijke meerwaarde
hiervan;
• De maatschappelijke ontwikkelingen in deze periode (inclusief de
ontwikkelingen van de zorgen in de samenleving over EMV en gezondheid)
met relevantie voor plaats en functie van het Kennisplatform EMV;
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• Mogelijke verbeterpunten in opzet en werkwijze van het Kennisplatform
EMV.
Onderzoeksmethoden
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een documentenstudie, 22
gesprekken, een online vragenlijst die is uitgezet onder de deelnemers van het
Wetenschapsforum, het Communicatieforum en de Klankbordgroep (18
respondenten) en twee casestudies, die onderzocht zijn middels een
documentenstudie en negen gesprekken. De evaluatie heeft plaatsgevonden in
de periode april – september 2018.
Conclusies en verbeterpunten
Maatschappelijke meerwaarde
We concluderen ten eerste dat het Kennisplatform EMV meerwaarde heeft,
waarbij we drie aspecten onderscheiden. Het Kennisplatform EMV draagt ten
eerste bij aan helderheid in het maatschappelijke debat door afstemming tussen
de deelnemende organisaties. De deelnemende organisaties delen hun
standpunten met elkaar en stemmen af op welke manier ze informatie
communiceren. Hierdoor ontstaat een eenduidige boodschap in het
maatschappelijke debat en wordt onnodige onrust voorkomen. Ten tweede zorgt
het Kennisplatform EMV voor objectieve duiding van informatie over EMV en
gezondheid. Ten derde functioneert de website van het Kennisplatform EMV als
een verzamelplaats voor objectief geduide informatie. We concluderen verder
dat het aannemelijk is dat het Kennisplatform EMV ook in de toekomst relevant
blijft, omdat gesprekspartners in de toekomst blijvende of grotere aandacht voor
EMV en gezondheid verwachten.
Doelen en doelgroepen

Algemeen Kader 2018 Kennisplatform EMV.
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We concluderen dat er zowel op papier als bij gesprekspartners geen helder
beeld is over de doelen en doelgroepen van het Kennisplatform EMV. Het
Kennisplatform EMV is geen enkelvoudige organisatie, maar een
samenwerkingsverband, of netwerk, van zeven organisaties. Hoewel deelnemers
aan het netwerk zowel overlappende als tegenstrijdige doelen kunnen hebben, is
consensus over het doel van het netwerk belangrijk voor de effectiviteit van het
netwerk.
We raden het Kennisplatform EMV aan om te komen tot een heldere
verwoording van de doelen (beoogde effecten en maatschappelijke meerwaarde)
en doelgroepen van het Kennisplatform EMV en te borgen dat deze bij alle
stakeholders bekend zijn.
Strategie
We concluderen dat het binnen het Kennisplatform EMV ontbreekt aan een
heldere vertaling van de doelen naar een strategie waarin is bepaald hoe de
doelen bereikt worden. Er zijn hierover bij het Kennisplatform EMV wel ideeën.
Het Kennisplatform EMV heeft vanaf 2017 gewerkt aan een nieuwe werkwijze
(die gezien kan worden als strategie) om de informatievoorziening beter te laten
aansluiten bij de nieuwe doelgroep, namelijk de maatschappij als geheel. Deze
strategie is echter niet eenduidig vastgelegd en is niet bij alle deelnemende en
betrokken partijen helder.
Als er helderheid is over doelen en doelgroepen kan een strategie uitgewerkt
worden rondom de vraag welke activiteiten en producten een bijdrage leveren
aan de doelen van het Kennisplatform EMV. Bij het opstellen van een strategie is
ten eerste van belang dat een deel van de activiteiten van het Kennisplatform
EMV reactief is en dat dus niet altijd van tevoren exact bepaald kan worden
welke activiteiten ondernomen zullen worden. Ten tweede is van belang om bij
het in kaart brengen van de activiteiten en producten met de meeste
meerwaarde niet alleen te kijken naar de beoogde doelen van de huidige

activiteiten en producten, maar ook naar wellicht onbedoelde effecten. De
klankbordgroep vervult bijvoorbeeld een rol in het bieden van een platform voor
burgers met zorgen, een effect dat op papier niet als doel van de klankbordgroep
omschreven staat.
Sturing op strategie en doelmatigheid
We concluderen dat er onduidelijkheid bestaat over de verdeling van
verantwoordelijkheden, onder andere bij deelnemers aan het Kennisplatform
EMV (waaronder bestuursleden). Zo is onvoldoende duidelijk waar de
verantwoordelijkheid ligt voor de vertaling van doelen naar een strategie en het
vervolgens sturen op deze strategie.
We concluderen daarnaast dat binnen het Kennisplatform EMV beperkt gestuurd
wordt op doelmatig functioneren. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen begrote
en gerealiseerde uitgaven (waarbij in totaal per jaar meer is begroot dan is
uitgegeven), er is weinig zicht op de te verwachte uitgaven en belangrijke
betrokkenen (waaronder bestuursleden) hebben geen beeld van de
doelmatigheid van het Kennisplatform EMV.

Het is van belang om de verantwoordelijkheid voor het sturen op de strategie en
het sturen op doelmatigheid expliciet te beleggen. Vooral in een
netwerkorganisatie zoals het Kennisplatform EMV kan onduidelijkheid ontstaan
over wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Als de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd kan ook daadwerkelijk
gestuurd worden op de strategie en doelmatigheid. Bijvoorbeeld door ervoor te
zorgen dat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden (of tijdig
onderbouwd te besluiten waarom hiervan afgeweken wordt, en dit ook te
communiceren). Sturing op doelmatigheid kan bijvoorbeeld door een begroting
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op te stellen die goed aansluit bij de praktijk en vervolgens de realisatie te
monitoren.
Onafhankelijkheid en financieringsstructuur
Het Kennisplatform EMV stelt zich ten doel zijn taken op objectieve wijze te
vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke
groeperingen en vigerend overheidsbeleid. We concluderen dat het
Kennisplatform EMV onafhankelijk functioneert waar het gaat om de keuze voor
activiteiten en de wijze waarop het Kennisplatform EMV informatie duidt.
Financierende partijen hebben logischerwijs wel enige invloed op de agendering
op thematisch niveau, oftewel de onderwerpen waar het Kennisplatform EMV
zich op richt.
Niettemin kan de medefinanciering door marktpartijen leiden tot de schijn van
afhankelijkheid, wanneer het beeld ontstaat dat marktpartijen invloed
uitoefenen op het Kennisplatform EMV. Een kanttekening is dat ook bij volledige
financiering door de overheid bij sommige partijen nog het beeld zal blijven
bestaan dat het Kennisplatform EMV niet onafhankelijk is. Er zijn namelijk ook
partijen die benadrukken dat ook de overheid (economische) belangen heeft.
Om de schijn van afhankelijkheid die kan ontstaan zoveel mogelijk te voorkomen
geven wij het Kennisplatform EMV ter overweging mee om financiering te zoeken
die enkel uit publieke middelen bestaat. Dit kan de autoriteit van het
Kennisplatform EMV ten goede komen.
Daarnaast kan het Kennisplatform EMV optimaal functioneren wanneer sprake is
van meerjarig financieel commitment, waardoor het Kennisplatform EMV minder
afhankelijk is van de financierende partijen. Dit draagt eveneens bij aan de
autoriteit van het Kennisplatform EMV.

Zicht op externe ontwikkelingen
We concluderen dat het Kennisplatform EMV geen belangrijke externe
ontwikkelingen heeft gemist, doordat het op verschillende manieren op de
hoogte blijft van ontwikkelingen rondom EMV en gezondheid. Met name de
samenstelling van het Kennisplatform EMV (zeven diverse organisaties) draagt
eraan bij dat de ontwikkelingen goed in beeld zijn.
Activiteiten en producten
Over de activiteiten van het Kennisplatform EMV concluderen we dat een aantal
activiteiten goed aansluit bij de taken van het Kennisplatform EMV, namelijk de
bijeenkomsten met het Wetenschapsforum en het Communicatieforum. Deze
bijeenkomsten dragen bij aan het duiden van de wetenschap en het adresseren
van maatschappelijke vragen. Van de denkgroepen is onduidelijk of en hoe deze
precies aansluiten bij de taken van het Kennisplatform EMV. Reden hiervoor is
dat er in de evaluatieperiode slechts één denkgroep is georganiseerd, waarvoor
geldt dat het doel van deze bijeenkomst niet voor alle aanwezigen duidelijk was.
De Klankbordgroep sluit in de huidige vorm niet goed aan bij de taken van het
Kennisplatform EMV. De ad-hoc ondersteuning vanuit het platformbureau is
effectief waar het gaat om het adresseren van maatschappelijke vragen.
Over de producten van het Kennisplatform EMV (kennisberichten, memo’s en
eerste indrukken) concluderen we dat betrokkenen over het algemeen tevreden
zijn over de kwaliteit. De nieuwe werkwijze, met de maatschappij als geheel als
doelgroep, wordt positief beoordeeld. Wel valt op dat het soms lang duurt
voordat een voorgenomen product gepubliceerd wordt. Sommige producten zijn
al in het jaarplan van 2016 aangekondigd maar waren ten tijde van de evaluatie
nog niet gepubliceerd.
Over zowel de activiteiten als de producten concluderen we dat in alle
onderzochte jaren veel voorgenomen activiteiten en producten niet of op een
later moment zijn gerealiseerd. In 2015 was het Kennisplatform EMV
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hoofdzakelijk bezig met de financiering van het Kennisplatform EMV en in 2017
heeft de nadruk gelegen op het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze van het
Kennisplatform EMV.
Hierboven bevelen we aan om een strategie op te stellen waarin uitgewerkt
wordt welke activiteiten en producten de grootste bijdrage leveren aan de
doelen van het Kennisplatform EMV. Hieronder valt ook het inzichtelijk maken
van wat wel en niet onder de ad-hoc ondersteuningstaken valt en hoe de
verschillende ondersteuningstaken binnen de strategie van het Kennisplatform
EMV passen.
Voor de denkgroepen en de Klankbordgroep zien we de volgende
verbeterpunten. De denkgroepen kunnen potentieel bijdragen aan het verder
uitdiepen van thema’s met niet alleen direct bij het Kennisplatform EMV
betrokkenen, maar juist ook met organisaties die verder van het Kennisplatform
EMV af staan. Van belang is om het doel van de denkgroepen expliciet te maken
en er vervolgens voor te zorgen dat voorgenomen denkgroepen ook
daadwerkelijk plaatsvinden. Voor de Klankbordgroep geldt dat bezien dient te
worden wat precies het doel is van de bijeenkomsten en of dit doel met de
huidige inrichting van de Klankbordgroep bereikt wordt.
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1. Inleiding

Het Kennisplatform EMV heeft daarnaast de volgende additionele taken 3:
• “Het proactief en reactief adresseren van actuele maatschappelijke vragen
over EMV, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder burgers,
pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan
nemen en gebruik kan maken. Waar mogelijk, wordt tevens proactief een
handelingsperspectief in beeld gebracht. Het Kennisplatform EMV fungeert
niet als actief hulpverlenende instantie.”
• “Het organiseren en faciliteren van interactie tussen relevante
stakeholders. Deze interactie vindt plaats in algemene zin in de
Klankbordgroep, en meer specifiek voor bepaalde deelonderwerpen in adhoc denkgroepen (gevormd uit vertegenwoordigers van de
Kennisplatformdeelnemers en van de stakeholders, eventueel aangevuld
met andere deskundigen). Hieruit kunnen voorstellen voor acties volgen,
die aan het bestuur van het Kennisplatform EMV worden voorgelegd.”4

Dit rapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van het Kennisplatform
Elektromagnetische Velden en Gezondheid (hierna: Kennisplatform EMV). We
blikken terug op het Kennisplatform EMV in de periode 2015 tot en met begin
2018 en formuleren op basis van de terugblik verbeterpunten.
Voor we ingaan op bovenstaande onderwerpen geven wij in dit hoofdstuk eerst
een toelichting op het Kennisplatform EMV. Vervolgens lichten wij het doel van
het onderzoek toe en introduceren wij de gehanteerde onderzoeksmethoden.
We sluiten af met een leeswijzer.

1.1. Over het Kennisplatform EMV
Taken
Het Kennisplatform EMV vormt een schakel tussen de wetenschap en de
maatschappij. Dit doet het Kennisplatform EMV door de maatschappij in brede
zin, professionals van (semi-)overheden en het bedrijfsleven te informeren over
elektromagnetische velden (EMV) in relatie tot gezondheid. Het Kennisplatform
EMV omschrijft zijn kerntaak als volgt: “Het duiden van de wetenschap: het
voorzien in wetenschappelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV en
gezondheid. Uitgangspunt hierbij is dat de informatie voor professionals en
burgers bruikbaar is voor een standpuntbepaling ten aanzien van EMV.” 2

2
3

Algemeen Kader 2018 Kennisplatform EMV.
Idem.

Organisatie
Het Kennisplatform EMV is geen enkelvoudige organisatie, maar een
samenwerkingsverband, of netwerk, van organisaties. Aan het Kennisplatform
EMV nemen zeven organisaties deel:
•
•
•
•
•
•
•

4

Agentschap Telecom
DNV-GL
GGD GHOR Nederland
Milieu Centraal
RIVM
TNO
ZonMw

Later in dit hoofdstuk worden de in deze alinea genoemde gremia nader toegelicht.
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Het Bestuur van het Kennisplatform EMV bestaat uit bestuursleden van de zeven
deelnemende organisaties. Naast het bestuur nemen de zeven organisaties
zitting in twee fora: het Wetenschapsforum en het Communicatieforum. In het
jaarplan 2018 zijn deze gremia als volgt beschreven:

te signaleren en correct samen te vatten. Verder zorgen zij voor de inhoudelijke
voorbereiding van Kennisberichten, memo’s en reacties van het Kennisplatform
EMV op publicaties. Het Wetenschapsforum behandelt ook vragen die door één
of meer deelnemende organisaties worden gesteld.”

Bestuur en Voorzitter
“Het Bestuur van het Kennisplatform EMV bestaat uit bestuursleden van de
deelnemende organisaties. Voorzitter van het bestuur is mr. dr. A.G.J.M.
Rombouts, voormalig Burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Als onafhankelijk
persoon mag van hem worden verwacht dat hij de verschillende partijen binnen
het Kennisplatform EMV weet te verbinden. Daarnaast kan hij door zijn ervaring
richting burgers de functie van boegbeeld en spreekbuis vervullen. Bovendien is de
heer Rombouts vanwege zijn wetenschappelijke achtergrond in staat om aan
onderzoekers de juiste vragen te stellen en waar nodig door te vragen. Het
bestuur wordt ondersteund door de algemeen secretaris. De algemeen secretaris
heeft de dagelijkse leiding die wordt gecoördineerd vanuit het platformbureau
dat bij het RIVM is ondergebracht.”

Platformbureau
Het Kennisplatform EMV bestaat daarnaast uit een platformbureau. Het
platformbureau is gehuisvest bij het RIVM en legt verantwoording af aan het
Bestuur. Sinds 2016 staat het bureau onder leiding van dr. ir. M.A.M. (Monique)
Beerlage. Het platformbureau houdt zich bezig met het ondersteunen van het
Bestuur en de fora. Het bureau organiseert bijeenkomsten van eventuele
denkgroepen, organiseert klankbordgroepbijeenkomsten en is tevens het eerste
aanspreekpunt vanuit het Kennisplatform EMV voor media die vragen hebben
over EMV of over verschenen kennisberichten. Het platformbureau bestaat in
vaste bezetting uit 1,3 fte, met ondersteuning voor de fora vanuit de deelnemers
voor maximaal 0,6 fte (totaal 1,9 fte).

Communicatieforum
“In het communicatieforum zijn alle deelnemende organisaties
vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. F. Woudenberg. Het Communicatieforum
heeft binnen het Kennisplatform EMV een centrale rol bij de signalering van
maatschappelijke vragen, zodat de berichten zo goed mogelijk aansluiten bij die
vragen. Het Communicatieforum adviseert over het helder formuleren van de
inhoudelijke berichten.”
Wetenschapsforum.
“In het Wetenschapsforum zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende
organisaties. Voorzitter is prof. dr. R. Hoppe, hoogleraar Universiteit Twente
(geen vertegenwoordiger van een deelnemende organisatie). Het is de taak van
de leden van het Wetenschapsforum om wetenschappelijke ontwikkelingen tijdig

Financiering
Het Kennisplatform EMV is ingesteld in 2007 door de minister van het toenmalige
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),
in overeenstemming met de bewindspersonen van de toenmalige ministeries van
Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS). Tot en met 2014 werd het Kennisplatform EMV volledig publiek
gefinancierd door deze ministeries. Vanaf oktober 2015 wordt het
Kennisplatform EMV op publiek-private wijze gefinancierd door de ministeries
van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK),
energienetwerkbeheerders en telecompartijen. Onderstaande tabel bevat de
voor dat jaar toegezegde bijdragen van de verschillende financierende partijen.
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Financiers

2016

2017

2018

Rijksoverheid
(IenW en EZK)

€ 350.000

€ 420.000

€ 420.000

Netbeheerders

€ 350.000

€ 350.000

€ 350.000

Telecomaanbieders

€ 250.000

€ 80.000

€ 80.000

Totaal

€ 950.000

€ 850.000

€ 850.000

Tabel 1. Toegezegde financiële bijdrage per financier vanaf oktober 2015 tot en met 2018.
Bron: Kennisplatform EMV.

Eind 2015 is de Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform NL (de Stichting)
opgericht. De Stichting treedt op als schakel tussen het Kennisplatform EMV en
financierende partijen. De financiering en subsidieverlening verloopt ten behoeve
van de wederzijdse onafhankelijkheid via de Stichting. 5

Kennisplatform EMV de website opnieuw ingericht volgens het Frequently Asked
Questions-model. De nieuwe website is in juni 2018 online gekomen. Aangezien
deze nieuwe werkwijze nog zeer recent is, kunnen in deze evaluatie nog geen
uitspraken gedaan worden over de effecten van de nieuwe werkwijze.

1.2. Aanleiding en doel van het onderzoek
De derde planperiode van het Kennisplatform EMV loopt van 2015 tot 2019.
Derhalve dient uiterlijk volgend jaar een besluit te worden genomen over het al
dan niet continueren van het Kennisplatform EMV en de financiering. In het geval
dat besloten wordt tot continuering, zal eind van 2019 een nieuwe structuur voor
financiering geïmplementeerd moeten zijn en zullen nieuwe werkplannen klaar
moeten liggen. De Stichting heeft KWINK groep de opdracht gegeven het
Kennisplatform EMV te evalueren om een adequate basis voor deze
besluitvorming te bieden.
Met deze evaluatie wordt zicht geboden op:

Ontwikkeling van de organisatie
Het Kennisplatform EMV heeft in de evaluatieperiode een ontwikkeling
doorgemaakt. In het jaarverslag 2017 staat hierover: “Oorspronkelijk is het
Kennisplatform opgericht om professionals te ondersteunen bij hun communicatie
over EMV, maar enkele jaren geleden is besloten om de maatschappij als geheel
als doelgroep te beschouwen.” Dit betekende dat de informatievoorziening op de
maatschappij als geheel afgestemd moest worden: eenvoudige, korte,
gemakkelijk toegankelijke informatie in plaats van papieren kennisberichten. In
2017 is binnen het Kennisplatform EMV daarom een nieuwe werkwijze
doorgevoerd, die enerzijds gericht is op betere samenwerking tussen de fora en
de individuele deelnemers, anderzijds op het op efficiënte wijze realiseren van de
bovengenoemde berichtgeving richting de maatschappij. Daarom heeft het
5

Samenwerkingsovereenkomst Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
(Kennisplatform EMV) 2015 — 2019.

• De activiteiten, producten en opbrengsten van het Kennisplatform EMV in
de periode 2015 – 2018;
• De doelmatigheid, doeltreffendheid en maatschappelijke meerwaarde
hiervan;
• De maatschappelijke ontwikkelingen in deze periode (inclusief de
ontwikkelingen van de zorgen in de samenleving over EMV en gezondheid)
met relevantie voor plaats en functie van het Kennisplatform EMV;6
• Mogelijke verbeterpunten in opzet en werkwijze van het Kennisplatform
EMV.

6

Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet of aan de opkomst van het internet of
things. Ook is enige spiegeling aan situatie en ontwikkelingen in het buitenland wenselijk.
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De aspecten waar de evaluatie zicht op geeft zijn verder uitgewerkt in een aantal
onderwerpen. De volgende onderwerpen worden in de evaluatie behandeld,
waarbij ook is aangegeven in welk hoofdstuk de verschillende onderwerpen te
vinden zijn.
•

Hoofdstuk 2: Functioneren van de organisatie
o Doel, strategie en sturing
o Doelmatigheid
o Onafhankelijkheid
o Zicht op externe ontwikkelingen
• Hoofdstuk 3: Activiteiten en producten
o Vergelijking voorgenomen en gerealiseerde activiteiten en producten
• Hoofdstuk 4: Maatschappelijke meerwaarde
o Beoogde effecten en maatschappelijke meerwaarde
o Opbrengsten
o Toekomstige ontwikkelingen en rol van het Kennisplatform EMV
Opgemerkt dient te worden dat het onderwerp EMV en gezondheid niet
onomstreden is: betrokkenen hebben bijvoorbeeld uiteenlopende opvattingen
over de wetenschappelijke benadering waarmee de effecten van EMV op
gezondheid gemeten dienen te worden. Deze evaluatie bevat echter geen
inhoudelijke second opinion of beoordeling van de producten van het
Kennisplatform EMV.

1.3. Onderzoeksmethoden
In de evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:

• Documentstudie. Beschikbare documentatie vanuit het Kennisplatform
EMV en online vindbare documentatie is bestudeerd. Ook is een beknopte
internationale vergelijking uitgevoerd van verschillende Europese landen
om een beeld te krijgen van buitenlandse organisaties die vergelijkbaar
zijn met het Kennisplatform EMV. De resultaten van de internationale
vergelijking zijn opgenomen in Bijlage I.
• Gesprekken. Middels gesprekken zijn percepties van deelnemende
organisaties en direct betrokken organisaties in kaart gebracht. In totaal
zijn er 22 (groeps)gesprekken gevoerd. Voor een overzicht van alle
gesprekspartners, zie Bijlage II.
• Online vragenlijst. Voorafgaand aan de gesprekken hebben de
deelnemers en toehoorders van het Wetenschapsforum, het
Communicatieforum en de Klankbordgroep de mogelijkheid gekregen een
korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is 18 keer ingevuld. De
antwoorden op de vragenlijst waren leidend in de groepsgesprekken met
het Wetenschapsforum, Communicatieforum en de Klankbordgroep.
• Casestudie. Middels documentenstudie en (in totaal negen) gesprekken
zijn twee casussen onderzocht. De casestudie is bedoeld om zicht te
krijgen op ervaringen met en opvattingen over het Kennisplatform EMV
van partijen die minder direct bij het Kennisplatform EMV betrokken zijn.
De twee geselecteerde casussen zijn omschreven in Bijlage III.
Begeleiding van de evaluatie
De Stichting Onafhankelijk Kennisplatform NL is opdrachtgever voor de evaluatie,
De evaluatie is begeleid door Kees Le Blansch (Stichting Onafhankelijk
Kennisplatform NL) en Monique Beerlage (Platformbureau Kennisplatform EMV).
Voor dit onderzoek is daarnaast een onderzoeksklankbordgroep samengesteld
die tijdens de looptijd van het onderzoek tweemaal bijeen is geweest. De
onderzoeksklankbordgroep heeft gereflecteerd op de onderzoeksaanpak en de
onderbouwing van de conclusies. Bij aanvang van het onderzoek is afgestemd
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over de te hanteren aanpak. Ook is bij deze bijeenkomst de selectie van de
casussen met de onderzoeksklankbordgroep besproken. Vervolgens zijn bij de
tweede bijeenkomst de conceptbevindingen gepresenteerd en besproken. Tot
slot heeft de onderzoeksklankbordgroep de mogelijkheid gehad schriftelijk te
reageren op het conceptrapport. Zie Bijlage II voor een overzicht van de leden
van de onderzoeksklankbordgroep.

• Met betrokkenen doelen wij op organisaties die bij het Kennisplatform
EMV betrokken zijn, maar geen deelnemer zijn. Hierbij kan gedacht
worden aan de financierende partijen, of aan organisaties of burgers die
toehoorder of deelnemer zijn geweest bij een bijeenkomst van de
Klankbordgroep.

1.4. Leeswijzer
De rapportage is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 gaan wij in op het
functioneren van de organisatie. In hoofdstuk 3 analyseren wij de activiteiten en
producten van het Kennisplatform EMV. De maatschappelijke meerwaarde komt
in hoofdstuk 4 aan bod. We sluiten in hoofdstuk 5 af met conclusies en
verbeterpunten.
De bijlagen bevatten achtereenvolgens: de internationale vergelijking (Bijlage I),
de samenstelling van de onderzoeksklankbordgroep en een overzicht van
gesprekspartners (Bijlage II), resultaten van de casestudies (Bijlage III) en een
omschrijving van doelen, doelgroepen en taken van het Kennisplatform EMV
(Bijlage IV).
Verder geldt dat de volgende termen vaak terugkomen in deze rapportage:
• Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid wordt
geschreven als Kennisplatform EMV.
• De Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland wordt
aangeduid met ‘de Stichting’.
• De term deelnemers wordt gebruikt voor de zeven organisaties die
onderdeel zijn van het Bestuur, het Wetenschapsforum en het
Communicatieforum.
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2. Functioneren van de
organisatie
Om zicht te geven op het functioneren van de organisatie hebben we gekeken
naar de onderwerpen doelen, strategie en sturing; doelmatigheid;
onafhankelijkheid en de wijze waarop het Kennisplatform EMV inspeelt op
externe ontwikkelingen. Per onderwerp is een conclusie opgenomen die is
gebaseerd op een analyse van relevante feiten en percepties.

2.1. Doelen, strategie en sturing
Zowel op papier als bij de gesprekspartners is geen helder beeld over de doelen
en doelgroepen van het Kennisplatform EMV. Daarnaast ontbreekt het aan een
heldere vertaling van de doelen naar een strategie die duidelijk aan alle
betrokkenen is gecommuniceerd. Ook is onvoldoende duidelijk waar de
verantwoordelijkheid ligt voor de vertaling van doelen naar een strategie en de
sturing op de strategie.
Feiten
Op verschillende plekken, zoals de website, en in meerdere onderdelen van de
jaarplannen en jaarverslagen, zijn (onderdelen van) het doel en de doelgroepen
van het Kennisplatform EMV beschreven. Deze teksten zijn opgenomen in Bijlage
IV.

In de verschillende documenten en op de website zijn de doelgroepen waar het
Kennisplatform EMV zich op richt, niet eenduidig omschreven. In het jaarverslag
2017 is benoemd dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de doelgroep waar
het Kennisplatform EMV zich op richt: “Oorspronkelijk is het Kennisplatform
opgericht om professionals te ondersteunen bij hun communicatie over EMV,
maar enkele jaren geleden is besloten om de maatschappij als geheel als
doelgroep te beschouwen.” In het doel zoals op de website omschreven, zijn
professionals echter nog steeds de primaire doelgroep (het Kennisplatform EMV
versterkt professionals in hun rol, zodat professionals vervolgens burgers en
werknemers kunnen ondersteunen). In het centrale thema is ‘de samenleving’ als
doelgroep genoemd en zijn specifiek genoemd: overheden, burgers (die
apparaten aanschaffen of in de buurt van bronnen wonen), ondernemers,
onderwijs en onderzoek. In de taken zijn nog specifieke doelgroepen benoemd
die niet in de andere omschrijvingen naar voren komen, namelijk de media en
professionals van bedrijfsleven.
De doelen die op verschillende plekken zijn opgenomen, zijn niet volledig in lijn
met elkaar. Zo staat in het doel op de website dat het Kennisplatform EMV bij
vragen of zorgen in de samenleving duidelijkheid geeft over mogelijke
gezondheidseffecten van EMV door professionals te ondersteunen. In het
centrale thema staat juist dat informatie voor zowel professionals als burgers
bruikbaar is voor standpuntbepaling ten aanzien van EMV. Deze omschrijving
suggereert dus dat informatie van het Kennisplatform EMV direct bruikbaar moet
zijn voor burgers, in plaats van dat burgers via professionals geïnformeerd
worden.
Er worden verschillende bewoordingen gebruikt in de (versies van)
omschrijvingen van de doelen. Zo bevatten de taken van het Kennisplatform EMV
door de jaren heen kleine variaties in de bewoordingen: in het jaarverslag 2016
zijn de taken als drie kerntaken aangeduid. In de jaarverslagen van 2017 en 2018
zijn dezelfde taken opgenomen, maar dan onderverdeeld in een kerntaak (a) en
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twee additionele taken (b en c). Hierbij is, in tegenstelling tot in andere
jaarverslagen, in het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 aangegeven dat het
Kennisplatform EMV de additionele taken kan uitvoeren. Daarnaast is in het
jaarplan 2017 aan de tweede taak (b) toegevoegd dat de interactie tussen
stakeholders bedoeld is om “verschillen in visies en interpretaties te verhelderen”
en is de volgende zin toegevoegd: “De denkgroepen zijn niet alleen belangrijk
voor reflectie en formulering van interpretaties, maar vooral ook om mogelijke
handelingsperspectieven in beeld te brengen.” Deze twee toevoegingen zijn in het
jaarplan 2018 weer niet opgenomen.
Zoals omschreven in paragraaf 1.1 heeft het Kennisplatform EMV in de
evaluatieperiode een ontwikkeling doorgemaakt, doordat in 2017 is gekozen voor
een nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze kan worden gezien als een
wijziging in strategie, aangezien is gekozen voor een nieuwe doelgroep (de
maatschappij als geheel) en activiteiten en producten op deze doelgroep zijn
aangepast. In het jaarverslag 2017 is deze nieuwe strategie summier beschreven
in het hoofdstuk ‘Activiteiten’. Er is echter geen documentatie waarin de nieuwe
strategie eenduidig is vastgelegd.
Wat tot slot relevant is om op te merken over de strategie en de sturing daarop,
is dat in sommige jaren minder activiteiten zijn uitgevoerd dan in het jaarplan van
dat jaar waren beoogd. In 2015 was de reden hiervoor dat de nadruk binnen het
Kennisplatform EMV lag op het organiseren van de financiering van het
Kennisplatform EMV. In 2017 zijn minder activiteiten uitgevoerd dan
voorgenomen, omdat in dat jaar gestart is met de nieuwe werkwijze.
In hoofdstuk 3 is een uitgebreide vergelijking van de voorgenomen en
gerealiseerde activiteiten opgenomen.

Percepties
Gesprekspartners hebben verschillende ideeën over en definities van de doelen
en doelgroepen van het Kennisplatform EMV. Sommige deelnemers geven
bijvoorbeeld aan dat het belangrijkste doel van het Kennisplatform EMV is dat
professionals de informatie die ze nodig hebben, kunnen vinden. Andere
deelnemers geven aan dat het belangrijkste doel van het Kennisplatform EMV is
dat burgers een platform hebben om hun zorgen te uiten, waarmee onrust wordt
gekanaliseerd. Ook over de beoogde doelgroepen bestaan bij deelnemers en
andere betrokkenen uiteenlopende opvattingen. Alle gesprekspartners zijn het
erover eens dat het Kennisplatform EMV veel doelgroepen heeft, waaronder de
deelnemende organisaties zelf, diverse intermediairs en burgers. Ook benoemen
de meeste gesprekspartners dat het Kennisplatform EMV een omslag heeft
gemaakt van de ondersteuning van professionals naar het direct bruikbaar maken
van informatie voor burgers. Echter, volgens sommige deelnemers en
betrokkenen zijn burgers de primaire doelgroep en zouden activiteiten van het
Kennisplatform EMV dus ook direct op burgers gericht moeten zijn. Volgens
andere deelnemers en betrokkenen zijn professionals juist de primaire doelgroep
waar activiteiten op gericht dienen te zijn, en is het direct bereiken van burgers
‘bijvangst’.
Daarnaast geven sommige gesprekspartners aan dat het onduidelijk is waar de
verantwoordelijkheid ligt voor het bepalen van het doel, de vertaling van het doel
naar strategie en de vertaling van de strategie naar producten en activiteiten.
Analyse
Het Kennisplatform EMV is geen enkelvoudige organisatie, maar een
samenwerkingsverband, of netwerk, van zeven organisaties. Voor een
netwerkorganisatie geldt de deelnemers aan het netwerk zowel overlappende als
tegenstrijdige doelen kunnen hebben. Wel is consensus over het doel van het
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netwerk belangrijk voor de effectiviteit van het netwerk. 7 Als we naar het
Kennisplatform EMV kijken zien we niet zozeer dat de doelen van de zeven
deelnemende organisaties tegenstrijdig zijn, maar blijkt wel dat de opvattingen
van de deelnemende organisaties over wat het belangrijkste doel van het
Kennisplatform EMV zou moeten zijn uiteenlopen. Ook de doelen die in
verschillende documenten van het Kennisplatform EMV zijn opgenomen zijn niet
volledig in lijn met elkaar.
Daarnaast ontbreekt het aan een heldere vertaling van de doelen naar een
strategie waarin is bepaald hoe de doelen bereikt gaan worden. Zo is de nieuwe
werkwijze (die gezien kan worden als strategie) van het Kennisplatform EMV niet
eenduidig vastgelegd en is deze niet bij alle betrokkenen (waaronder
bestuursleden) volledig helder.
Tot slot geldt dat onvoldoende duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt voor
het vertalen van een strategie naar activiteiten en producten, en het vervolgens
sturen op deze strategie. In de evaluatieperiode is soms de keuze gemaakt om
voorgenomen activiteiten niet uit te voeren, maar om een andere focus te kiezen
(zo zijn voorgenomen kennisberichten en memo’s niet gepubliceerd en zijn
minder denkgroepen dan voorgenomen georganiseerd, zie hiervoor paragraaf
3.2). Er is echter geen helderheid over de manier waarop deze keuzes binnen een
strategie passen en wie de verantwoordelijkheid draagt om deze keuzes te
maken.

2.2. Doelmatigheid
Er hebben in de evaluatieperiode geen budgetoverschrijdingen plaatsgevonden.
Tegelijkertijd wordt beperkt gestuurd op doelmatig functioneren. Er is weinig
zicht op de te verwachten uitgaven en belangrijke betrokkenen hebben geen
beeld van de doelmatigheid van het Kennisplatform EMV.
Feiten
We hebben inzicht in de inkomsten en uitgaven van het Kennisplatform EMV op
grond van de jaarlijkse begrotingen in de jaarplannen en de financiële
overzichten met daarin de realisaties in de jaarverslagen. In tabel 2 zijn de
begrote en gerealiseerde uitgaven in 2016, 2017 en 2018 (voor dit laatste jaar
alleen de begrote uitgaven) opgenomen. Voor 2015 is geen begroting en
realisatie beschikbaar. De reden hiervoor is dat het instellingsbesluit van 2011
eindigde op 31 december 2014. Toen is besloten om het Kennisplatform EMV te
continueren als samenwerkingsverband tussen telecompartijen, netbeheerders
en de overheid. De organisaties hebben daartoe een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Een verschil in deze fase ten opzichte
van de eerste twee fasen is dat het Kennisplatform EMV niet meer uitsluitend
door de Rijksoverheid wordt gefinancierd, maar door publiek-private financiering.
De activiteiten in 2015 zijn daarom met name gericht geweest op de
totstandkoming van de nieuwe financieringsstructuur die hiermee gepaard ging.
De in 2015 gemaakte kosten zijn in de begroting en realisatie van 2016
opgenomen. In de evaluatieperiode is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de
begroting- en verantwoording, waardoor in de tabel soms verschillen te zien zijn
in de gehanteerde posten. In de voetnoten is hier nader op ingegaan.
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Zie bijvoorbeeld: Kenis, P. N., & Provan, K. G. (2008). Het network-governance-perspectief. In T.
Wentink (Ed.), Business Performance Management. Sturen op prestatie en resultaat (pp. 296-312).
Boom Academic.
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Uitgaven in euro's

2016
Begroot

Bureau

Gerealiseerd

2017
Begroot

235.739

Gerealiseerd

2018
Begroot

Stichting Fonds
vergoeding plus
onkosten10

268.348

25.000

30.078

25.000

- Capaciteit en
huisvesting
- Materiële kosten bureau

246.500

230.000

200.000

Evaluatie
Kennisplatform
2015-201811

20.000

15.000

20.000

15.000

Totaal

Ondersteuning WF

108.000

88.161

110.000

130.862

110.000

bedragen zijn afkomstig van de jaarplannen van de betreffende jaren; de gerealiseerde

Ondersteuning CF

69.000

21.038

70.000

41.380

70.000

uitgaven zijn afkomstig van de jaarverslagen van de betreffende jaren.

Vacatiegelden plus
onkosten voorzitter

24.000

36.363

24.000

24.594

24.000

Organisatiekosten
(KBG, denkgroepen,
vergaderingen,
conferenties en
publicaties)

25.000

17.656

40.000

3.520

40.000

Basisregeling
deelnemers
Kennisplatform EMV

322.500

272.183

321.000

218.413

321.000

Onderhoud
elektronische
werkomgeving en
website

10.000

11.556

10.000

13.607

25.000

Kosten periode juli
tot en met
december 20158

90.000

79.750

910.000

762.445

850.000

735.582

850.000

Tabel 2. De begrote en gerealiseerde uitgaven in 2016, 2017 en 2018. De begrote

Accountantskosten9

8

p.m.

4.780

Veel van de reguliere activiteiten lagen in 2015 min of meer stil. De kosten voor het overgangsjaar
2015 zijn volgens het Kennisplatform EMV grotendeels onder deze post (juli – december)
ondergebracht.
9 Ook in 2016 en 2017 zijn accountantskosten gemaakt, maar deze zijn onder een andere post
opgenomen.

In de tabel is te zien dat in alle jaren sprake is van onderbesteding: er is minder
budget uitgegeven dan was begroot. Voor een aantal posten geldt dat het
verschil tussen de geplande uitgaven en de gerealiseerde uitgaven aanzienlijk is.
Zo is er in 2017 €3.520 besteed aan organisatiekosten, waar €40.000 voor was
begroot. Ook voor de ondersteuning voor het Communicatieforum was in zowel
2016 als in 2017 het begrote budget (respectievelijk €69.000 en €70.000)
aanzienlijk hoger dat het bestede budget (respectievelijk €21.038 en €41.380). De
basisregeling voor deelnemers is in 2016 en 2017 niet uitgeput. Deze regeling
houdt in dat de leden van de fora hun uren kunnen declareren bij het
Kennisplatform EMV.
Een verklaring voor de onderbesteding is dat veel van de geplande activiteiten en
producten in de evaluatieperiode niet zijn uitgevoerd. Zie voor een vergelijking
van de geplande en gerealiseerde activiteiten en producten hoofdstuk 3. Als
redenen waarom de basisregeling niet is uitgeput wordt door gesprekspartners
genoemd dat ten eerste soms minder uren besteed zijn dan was gepland
10

Door verschuivingen in de rolverdeling tussen RIVM en Stichting, komen in de periode 2015-2016
de kosten van Stichting en accountant niet in de eindafrekening tot uitdrukking en in 2017 wel.
11 De evaluatie van het Kennisplatform EMV wordt eenmalig uitgevoerd, en is daarom een eenmalige
post op de begroting van 2018.
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(bijvoorbeeld omdat een lid niet aanwezig was bij een bijeenkomst van een van
de fora) en ten tweede dat de gemaakte uren niet altijd door de leden
gedeclareerd worden.
Waarborgen voor doelmatigheid van het Kennisplatform EMV die zijn
beschreven, zijn dat de voorzitter van het bestuur als onafhankelijk
procesbegeleider toeziet op onafhankelijkheid, doelmatigheid en financiële
efficiëntie binnen het bestuur en dat de begroting door het bestuur ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Stichting. 12
Percepties
De percepties over de doelmatigheid van het Kennisplatform EMV lopen uiteen.
Meerdere gesprekspartners geven aan dat het Kennisplatform EMV voldoende
informatie verstrekt over de inkomsten en uitgaven. Ook geven enkele
gesprekspartners aan het beeld te hebben dat het Kennisplatform EMV zeer
efficiënt functioneert, doordat er bij het bureau slechts drie personen in dienst
zijn en voor de rest alleen daadwerkelijk gemaakte uren gedeclareerd worden.
Enkele andere gesprekspartners (inclusief bestuursleden) geven aan weinig zicht
te hebben op de mate waarin het Kennisplatform EMV doelmatig functioneert en
ook het gevoel te hebben dat er beperkt gestuurd wordt op efficiëntie. Deze
gesprekspartners geven aan het idee te hebben dat de output van het
Kennisplatform EMV (zoals het aantal gepubliceerde kennisberichten) laag is in
verhouding tot de input (in termen van financiële middelen). Tot slot noemen
enkele gesprekspartners dat er veel tijd en geld gaat zitten in het zorgvuldig
beantwoorden van hetzelfde type vragen van dezelfde mensen, zoals sommige
wetenschappers en sommige elektrogevoeligen, waardoor het Kennisplatform
EMV zijn tijd niet altijd efficiënt kan besteden.

Analyse
Het Kennisplatform EMV maakt de input en output inzichtelijk in de jaarplannen
en jaarverslagen. Daarbij valt op dat er geen overschrijdingen van de totaal
begrote budgetten hebben plaatsgevonden. Wel valt op dat er aanzienlijke
verschillen bestaan tussen de geplande uitgaven en de gerealiseerde uitgaven.
Verder valt op dat voor 2015 er geen begroting en realisatie was opgesteld,
omdat het Kennisplatform EMV toen bezig was met de financieringsstructuur.
Tegelijkertijd zijn er in 2015 wel kosten gemaakt, deze zijn meegenomen in de
realisatie van 2016, zoals ook onder het kopje feiten nader is toegelicht.
Sommige verschillen in de begroting en realisatie zijn goed te verklaren, zoals de
verschillen in 2017, omdat in dat jaar door de wijziging van de werkwijze
sommige geplande activiteiten niet zijn uitgevoerd en andere, niet geplande
activiteiten juist wel. Andere verschillen wijzen er echter op dat de begroting niet
goed aansluit bij de praktijk, waardoor onvoorziene kosten kunnen ontstaan. Een
voorbeeld is de onderuitputting van de basisregeling deelnemers Kennisplatform
EMV. Een verklaring voor de onderuitputting is dat niet alle deelnemers hun uren
declareren. Wanneer in een jaar toch alle uren gedeclareerd worden, kunnen de
kosten hoger uitvallen.
Daarnaast is opvallend dat de begroting van 2018, ondanks de wijziging in de
werkwijze, precies dezelfde posten bevat als 2016 en 2017. Voor veel posten is
daarnaast hetzelfde bedrag als de voorgaande jaren begroot, terwijl in die jaren
is gebleken dat de realisatie niet aansloot bij de begroting.
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat geen budgetoverschrijdingen hebben
plaatsgevonden, maar dat er tegelijkertijd beperkt wordt gestuurd op
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Samenwerkingsovereenkomst Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
(Kennisplatform EMV) 2015 — 2019.
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doelmatigheid. Daar komt bij dat sommige bestuursleden aangeven zelf geen
goed beeld te hebben van de doelmatigheid van het Kennisplatform EMV.

2.3. Onafhankelijkheid
Het Kennisplatform EMV functioneert onafhankelijk waar het gaat om de keuze
voor activiteiten en de wijze waarop het Kennisplatform EMV informatie duidt.
Financierende partijen hebben logischerwijs enige invloed op de agendering op
thematisch niveau. De medefinanciering door marktpartijen kan zorgen voor de
schijn van afhankelijkheid.
Feiten
Het Kennisplatform EMV stelt zich ten doel zijn taken op objectieve wijze te
vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke
groeperingen en vigerend overheidsbeleid13. In de samenwerkingsovereenkomst
2015-2018 zijn de volgende waarborgen voor onafhankelijkheid opgenomen:
• Het Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de
deelnemende organisaties en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast kan
een extra onafhankelijk bestuurslid worden aangesteld met oog voor de
visies van de diverse betrokken maatschappelijke organisaties.
• Financiering verloopt via de Stichting. Het Bestuur van de Stichting heeft
leden die geen banden hebben met deelnemers van het Kennisplatform
EMV of financiers.
• Alleen het Bestuur van Kennisplatform EMV heeft zeggenschap over de
inzet van financiering.

13

• De financiers hebben dezelfde rechten en positie als andere betrokken
partijen (namelijk inspraak middels deelname in de Klankbordgroep en
denkgroepen binnen themapijlers).
Afspraken met financiers rondom financieringsbijdrage en de samenwerking in
2018 en 2019 zijn tevens vastgelegd in bevestigingsbrieven die de Stichting aan
de financiers heeft verstuurd. Ook uit deze brieven blijkt dat de financiering en
samenwerking tussen het Kennisplatform EMV en haar financiers verloopt via de
Stichting.
Percepties
Bijna alle gesprekspartners geven aan dat ze het beeld hebben dat het
Kennisplatform EMV onafhankelijk functioneert. Argumenten die
gesprekspartners noemen zijn dat het Kennisplatform EMV één systematiek
gebruikt om publicaties te duiden, wat zorgt voor objectiveerbaarheid en
betrouwbaarheid. Daarnaast geven gesprekspartners aan de ervaring te hebben
dat de financierende partijen geen invloed hebben op de activiteiten en
producten van het Kennisplatform EMV.
Enkele gesprekspartners noemen dat de partijen die financieren, invloed hebben
op de thema’s waar het Kennisplatform EMV zich op richt. Deze gesprekspartners
zien dit niet als problematisch. Ze geven aan dat het Kennisplatform EMV
logischerwijs meer aandacht heeft voor thema’s die voor de financierende
partijen relevant zijn. Het is volgens deze gesprekspartners ook logisch dat
financierende partijen verwachtingen hebben over de thema’s waar het
Kennisplatform EMV zich op richt. Een partij financiert het Kennisplatform EMV
immers, omdat het Kennisplatform EMV zich bezighoudt met voor de
financierende partij relevante thema’s.

Algemeen Kader 2018 Kennisplatform EMV.
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Bijna alle gesprekspartners vinden het wel problematisch dat de financiering door
de telecompartijen en netbeheerders de schijn van afhankelijkheid kan wekken.
Sommige van de gesproken organisaties krijgen hierover signalen van burgers die
benoemen dat ze het Kennisplatform EMV niet vertrouwen, omdat het
Kennisplatform EMV door marktpartijen wordt gefinancierd en daardoor ook
inhoudelijk beïnvloed wordt door (de bedrijfsbelangen van) marktpartijen. Er zijn
ook enkele gesprekspartners die noemen dat de redenering over de financiering
door marktpartijen ook opgaat voor financiering door de ministeries, aangezien
de ministeries ook bepaalde belangen hebben. Als argument voor de financiering
door marktpartijen is door gesprekspartners genoemd dat deze partijen (naast
andere marktpartijen die nu niet financieren) met hun activiteiten en producten
EMV veroorzaken.
Tot slot is door enkele gesprekspartners genoemd dat met name door het
ontbreken van een meerjarig financieel commitment (ongeacht van welke
partijen) een risico op de schijn van afhankelijkheid ontstaat. Doordat er geen
meerjarig financieel commitment is, is het Kennisplatform EMV in hogere mate
afhankelijk van de financierende partijen (die er ook voor kunnen kiezen om hun
financiering niet te verlengen).
Analyse
Het is voor het Kennisplatform EMV belangrijk om onafhankelijk te functioneren
van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en vigerend
overheidsbeleid. Dit is belangrijk voor de autoriteit van het Kennisplatform EMV.
Het Kennisplatform EMV functioneert onafhankelijk waar het gaat om de keuze
voor activiteiten en de wijze waarop het Kennisplatform EMV informatie duidt.
Financierende partijen hebben enige invloed op de agendering op thematisch
niveau, dit heeft echter geen invloed op de onafhankelijkheid van het
Kennisplatform EMV.

Een punt dat veelvuldig in de gesprekken aan de orde is gekomen, is dat er een
schijn van afhankelijkheid kan ontstaan doordat er financierende partijen zijn die
invloed zouden uitoefenen op het Kennisplatform EMV. Dit punt gaat op voor
zowel marktpartijen met een bedrijfsbelang als voor de ministeries. Wel valt op
dat de schijn van afhankelijkheid door bijna alle gesprekspartners is genoemd
waar het gaat over de marktpartijen, en dan met name over de telecompartijen,
en slechts door enkele gesprekspartners als het gaat over de ministeries. De
telecompartijen dragen een relatief klein bedrag bij aan het Kennisplatform EMV.
Een kanttekening hierbij is dat ook bij volledige financiering door de overheid, bij
sommige partijen het beeld zal blijven bestaan dat het Kennisplatform EMV
afhankelijk is, omdat zij benoemend dat ook de overheid (economische) belangen
heeft.

2.4. Zicht op externe ontwikkelingen
Het Kennisplatform EMV blijft op verschillende manieren op de hoogte van
ontwikkelingen rondom EMV en gezondheid. Het Kennisplatform EMV heeft in
de evaluatieperiode geen belangrijke ontwikkelingen gemist.
Feiten
Voor het Kennisplatform EMV is het van belang om op de hoogte te zijn van
relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zodat hierop
ingespeeld kan worden. Het Kennisplatform EMV blijft op verschillende manieren
op de hoogte van deze ontwikkelingen:
• Door de diverse samenstelling van het Communicatieforum en het
Wetenschapsforum, waarbij zeven organisaties vanuit verschillende
invalshoeken inbreng hebben.
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• Middels de Klankbordgroep, die er onder andere op gericht is om te
signaleren welke vragen er spelen in de maatschappij.
• In 2016 is gestart met een verkenning, waarbij met belangenvertegenwoordigende organisaties van overheden, burgers en
ondernemers wordt gesproken over de EMV-informatiebehoefte in de
maatschappij.
• Eind 2016 is er een beperkt consumentenonderzoek uitgevoerd om een
beter beeld te krijgen van de vragen, opvattingen en zorgen die leven
binnen de bevolking rondom EMV en gezondheid.

gezorgd dat het Kennisplatform EMV geen belangrijke ontwikkelingen heeft
gemist. De Klankbordgroep heeft voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen
weinig meerwaarde.

Percepties
Volgens bijna alle gesprekspartners zijn de relevante maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen bij het Kennisplatform EMV in beeld. Er zijn geen
gesprekspartners die aangeven dat relevante ontwikkelingen gemist zijn in de
evaluatieperiode.
Waar het gaat over de manieren waarop het Kennisplatform EMV op de hoogte
blijft van ontwikkelingen, geven meerdere gesprekspartners aan dat met name
de samenstelling van het Kennisplatform EMV ervoor zorgt dat de relevante
ontwikkelingen goed in beeld zijn. De zeven organisaties en de Gezondheidsraad
als toehoorder hebben vanuit hun verschillende invalshoeken goed zicht op
diverse ontwikkelingen.
Bijna alle gesprekspartners geven aan dat de Klankbordgroep weinig meerwaarde
heeft als manier om te signaleren welke vragen er spelen in de maatschappij. Als
verklaring hiervoor wordt gegeven dat bij de bijeenkomsten nauwelijks nieuwe
informatie naar voren komt.
Analyse
Het Kennisplatform EMV blijft op verschillende manieren op de hoogte van
ontwikkelingen rondom EMV en gezondheid. Deze voorzieningen hebben ervoor
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3. Activiteiten en
producten
In dit hoofdstuk gaan wij in op de activiteiten en producten van het
Kennisplatform EMV in de periode 2015-2018. Per onderwerp is een conclusie
opgenomen, waarna de feiten en percepties volgen waarop deze conclusie is
gebaseerd.

3.1. Activiteiten
Het Kennisplatform EMV voert veel verschillende activiteiten uit. Een aantal
van deze activiteiten, zoals bijeenkomsten met het Wetenschaps- en
Communicatieforum, sluit goed aan bij de taken van het Kennisplatform EMV.
Andere activiteiten, in het bijzonder de bijeenkomsten van de Klankbordgroep,
sluiten minder goed aan.
Feiten
De activiteiten van het Kennisplatform EMV worden ingedeeld en behandeld
binnen themapijlers. In de evaluatieperiode heeft een verschuiving
plaatsgevonden in de wijze waarop activiteiten worden ingedeeld. Tot 2016 was
de indeling als volgt:

• Themapijler 1: EMV van elektriciteitsnetwerken, waarbij blootstelling van
de bevolking aan EMV-bronnen die gerelateerd zijn aan
elektriciteitsvoorziening centraal stond.
• Themapijler 2: EMV van telecommunicatievoorzieningen, waarbij
blootstelling van de bevolking aan EMV bronnen van
telecommunicatievoorzieningen centraal stond. Hierbij ging het met name
om mobiele telefonie en WiFi-toepassingen.
• Themapijler 3: Nieuwe technologieën en specifieke situaties, waarbij het
praktisch omgaan met nieuwe technologie waarbij EMV een rol speelt,
centraal stond. Deze pijler kan raakvlakken hebben met de andere twee
pijlers.
In 2017 is de derde pijler komen te vervallen, omdat het verschil met de andere
twee pijlers door de deelnemende organisaties als kunstmatig werd ervaren.
Vanaf 2017 zijn de activiteiten ingedeeld en behandeld aan de hand van twee
themapijlers, te weten:
• Themapijler 1: Laagfrequente EMV, waarbij het met name gaat om
stralingsbronnen die zijn gerelateerd aan energievoorziening.
• Themapijler 2: Blootstelling aan radiofrequente EMV. Dit betreft met
name telecommunicatie en WiFi-toepassingen.
Het Kennisplatform EMV voert de volgende activiteiten uit:
Ten eerste worden bijeenkomsten van het Wetenschapsforum en het
Communicatieforum georganiseerd. Het Wetenschapsforum houdt zich bezig
met het inbrengen en bijhouden van wetenschappelijke kennis rondom EMV. In
het bijzonder wordt daarbij gelet op de relevantie voor de Nederlandse situatie,
en wordt aangesloten bij vraagstukken over mogelijk handelingsperspectief. 14

14

Zo blijkt uit het Jaarverslag 2015/2016 Kennisplatform EMV en het Jaarverslag 2017 Kennisplatform
EMV.
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Het communicatieforum richt zich op het signaleren van maatschappelijke vragen
die meewegen bij het bepalen van onderwerpen voor publicaties en activiteiten
van het Kennisplatform EMV. Samen werken het Wetenschapsforum en het
Communicatieforum aan het opstellen van kennisberichten, eerste indrukken en
memo’s en de communicatieve voorbereiding van deze producten.
Ten tweede wordt jaarlijks een bijeenkomst met de Klankbordgroep
georganiseerd. Op papier zijn twee doelen voor de Klankbordgroep
geformuleerd: het signaleren van vragen rondom EMV en gezondheid in de
maatschappij en het toetsen van de producten van het Kennisplatform EMV
daaraan15 en het faciliteren van interactie tussen relevante stakeholders om
verschillen in visies en interpretaties te verhelderen 16. Sinds 2017 is de
bijeenkomst met de Klankbordgroep anders ingericht. Een reden hiervoor is dat
de dialoog niet constructief gevoerd werd. Daarom heeft het Kennisplatform
EMV in 2017 de notitie ‘gespreksregels’ opgesteld. Verder is onderdeel van de
nieuwe inrichting van de Klankbordgroep dat strakker onderscheid wordt
gemaakt tussen deelnemers en toehoorders aan de bijeenkomst. Alleen
deelnemers aan de bijeenkomst, die behoren tot een
(belangenvertegenwoordigende) organisatie met een achterban van minimaal vijf
personen, hebben spreekrecht, toehoorders niet. In de evaluatieperiode hebben
twee bijeenkomsten van de Klankbordgroep volgens deze nieuwe inrichting
plaatsgevonden (een in 2017 en een in 2018).
Ten derde kan het Kennisplatform EMV denkgroepen organiseren. Denkgroepen
zijn themagerichte bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de
Klankbordgroep en van andere stakeholders, eventueel aangevuld met
deskundigen. In de evaluatieperiode is één denkgroep georganiseerd, namelijk de

15

Jaarverslag 2017 Kennisplatform EMV: “De Klankbordgroep EMV is opgericht om te signaleren
welke vragen er spelen in de maatschappij en om de producten van het Kennisplatform daaraan te
toetsen”.

denkgroep “omgaan met 0,4 microtesla”. Deze denkgroep is één keer
samengekomen in de periode 2015-2016.
Het platformbureau van het Kennisplatform EMV biedt tot slot ad hoc
ondersteuning bij vragen vanuit de maatschappij. Zo is er in de evaluatieperiode
meegewerkt aan publicaties in de media, is ondersteuning geboden bij vragen in
de Tweede Kamer en zijn vragen vanuit de bevolking via het platformbureau
beantwoord en/of doorgeleid naar de daarvoor geëigende organisaties. Er zijn
geen cijfers beschikbaar over het aantal beantwoorde vragen door het
platformbureau. Het platformbureau schat zelf in per dag ongeveer 0 tot 5
vragen te beantwoorden.
Naast deze reguliere activiteiten heeft het Kennisplatform EMV in 2016 een
verkenning uitgevoerd van de informatiebehoefte van de bevolking rondom EMV
en gezondheid, waar in kaart werd gebracht waar behoefte aan is bij burgers als
het gaat om informatie over EMV. Aansluitend daarop heeft het Kennisplatform
EMV een consumentenonderzoek uit laten voeren om een beeld te krijgen van
vragen, opvattingen en zorgen over EMV. Hieruit bleek dat er met name behoefte
was aan gemakkelijk leesbare en toegankelijke informatie. Op grond daarvan is
besloten over te gaan tot een nieuwe werkwijze die beter aansluit bij de
informatiebehoefte van burgers. In paragraaf 3.2. gaan wij hier nader op in.
In Tabel 3 is het aantal beoogde en gerealiseerde activiteiten in 2016 en 2017
weergegeven. Omdat in 2015 de activiteiten voornamelijk gericht waren op het
organiseren van de financiering van de activiteiten17, is voor dat jaar geen
jaarplan beschikbaar.

16

Jaarplan 2017 Kennisplatform EMV. Onderdeel van de tweede taak van het Kennisplatform EMV is:
“Het organiseren en faciliteren van interactie tussen relevante stakeholders. Deze interactie vindt
plaats in algemene zin in de Klankbordgroep en meer specifiek in ad-hoc denkgroepen”.
17
Zie: Jaarverslag 2015/2016 Kennisplatform EMV.
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2016

2017

Activiteiten

Beoogd

Gerealiseerd

Beoogd

Gerealiseerd

KBG bijeenkomst

1

1

1

1

Denkgroep

6

1

1

0

Bijeenkomsten wetenschapsforum

5

4

5

4

Bijeenkomsten communicatieforum

5

4

5

3

Gezamenlijke bijeenkomst CF en WF

1

2

1

1

Tabel 3. Het aantal beoogde en gerealiseerde activiteiten in 2016 en 2017.

We constateren dat het aantal beoogde activiteiten lang niet in alle gevallen is
uitgevoerd. Zo heeft in 2016 één bijeenkomst met een denkgroep
plaatsgevonden, in plaats van de beoogde zes bijeenkomsten. Daarnaast hebben
minder bijeenkomsten van het Wetenschapsforum en het Communicatieforum
plaatsgevonden dan was beoogd. Voor de bijeenkomsten van het
Wetenschapsforum en het Communicatieforum geldt dat als de voorzitter en de
secretaris van de fora besluiten dat er onvoldoende agendapunten zijn de
bijeenkomst wordt afgelast of vervangen voor een schriftelijke ronde.
Percepties
Leden van het Wetenschapsforum en het Communicatieforum zijn over het
algemeen tevreden over de werkwijze van de fora, in het bijzonder de frequentie
en agenda van de bijeenkomsten. Volgens de leden van de fora heeft in de
evaluatieperiode een verbetering plaatsgevonden in de afstemming tussen beide
fora: zowel in proces (het moment van de bijeenkomst) als inhoudelijk (de wijze
waarop in samenwerking aan kennisberichten wordt gewerkt). Gesprekspartners
constateren wel dat de urgentie rondom EMV in de samenleving van invloed is op
de inzet van de fora-leden. Wanneer er in de maatschappij en binnen de

deelnemende organisaties minder urgentie is voor het onderwerp, is ook de inzet
van de leden minder sterk. Dit kan volgens enkele gesprekspartners in de
toekomst een risico vormen voor het actief voortbestaan van het Kennisplatform
EMV.
Over de bijeenkomsten van de Klankbordgroep zijn bijna alle gesprekspartners
kritisch. Er heeft volgens gesprekspartners een aantal bijeenkomsten
plaatsgevonden waar de sfeer negatief was en waar geen constructieve discussie
plaatsvond. Een aantal organisaties heeft dan ook besloten niet meer aan
bijeenkomsten deel te nemen, omdat zij zich onvoldoende gehoord voelden.
Over de nieuwe wijze waarop de bijeenkomsten sinds 2017 zijn vormgegeven,
zijn de meningen verdeeld. Enkele gesprekspartners geven aan dat de
gedragsregels hebben bijgedragen aan een betere dialoog tussen partijen met
uiteenlopende standpunten. Enkele andere gesprekspartners, in het bijzonder zij
die in de nieuwe constructie als toehoorder niet kunnen meediscussiëren, geven
aan het gevoel te hebben niet uitgenodigd te zijn om hun ideeën in te brengen.
Verder geven gesprekspartners aan dat in de Klankbordgroepbijeenkomsten geen
nieuwe informatie naar voren komt over relevante ontwikkelingen op het gebied
van EMV en gezondheid. Er zijn ook meerdere gesprekspartners die aangeven dat
de klankbordgroep wel een belangrijke functie vervult in het vormen van een
plaats waar organisaties of burgers hun zorgen kwijt kunnen. Enkele
deelnemende organisaties geven aan dat hierdoor minder vragen bij hun eigen
organisaties terecht komen. Het Kennisplatform EMV zelf geeft aan zich ervan
bewust te zijn dat de huidige vorm waarop de Klankbordgroep georganiseerd is
niet optimaal is, en geeft aan nog op zoek te zijn naar een beter werkende vorm.
De denkgroepen kunnen volgens meerdere gesprekspartners een geschikt middel
zijn om een bepaald thema verder uit te diepen, met zowel organisaties die direct
bij het Kennisplatform EMV betrokken zijn als met organisaties die verder van het
Kennisplatform EMV afstaan. Wel geven gesprekspartners die bij de denkgroep in
2016 aanwezig waren aan dat het doel van deze denkgroep niet duidelijk was.
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Veel gesprekspartners zijn over het algemeen positief over de ad hoc
ondersteuningstaken van het platformbureau. Deelnemende organisaties geven
aan met name te waarderen dat het platformbureau veel vragen van burgers en
organisaties voor hen afvangt. Daarnaast geven deze gesprekspartners aan dat
het optreden van het Kennisplatform EMV in de media frequent genoeg gebeurt
en ook kwalitatief sterk is. Ook geven enkele gesprekspartners aan tevreden te
zijn over de ad hoc beantwoording van vragen van burgers, organisaties of vanuit
de politiek door het platformbureau. Enkele gesprekspartners zijn kritischer. Zij
geven aan dat het platformbureau relatief veel tijd kwijt is aan het beantwoorden
van vragen, terwijl voor hen niet duidelijk is hoe deze ondersteuningstaken
passen binnen de taken van het Kennisplatform EMV.
Analyse
De taken van het Kennisplatform EMV zijn het duiden van de wetenschap, het
adresseren van maatschappelijke vragen en het faciliteren van interactie. De
activiteiten van het Kennisplatform EMV sluiten grotendeels goed aan bij deze
taken.
Het Wetenschapsforum geeft invulling aan het duiden van de wetenschap. De
bijeenkomsten worden door deelnemers positief beoordeeld. Ook bestaat bij
deelnemende en betrokken organisaties de indruk dat het Wetenschapsforum
geen belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen heeft gemist.

Het is onduidelijk in hoeverre denkgroepen aansluiten bij de taken van het
Kennisplatform EMV. Hoewel deelnemende en betrokken organisaties positief
zijn over het idee van denkgroepen, heeft in de evaluatieperiode maar één
bijeenkomst plaatsgevonden rondom één thema, in plaats van de beoogde zeven
denkgroepen. Ook is bij betrokkenen geen eenduidig beeld van het doel van de
denkgroepen.
De ad-hoc ondersteuning vanuit het platformbureau is effectief waar het gaat om
het adresseren van maatschappelijke vragen. Een aandachtspunt is wel om
inzichtelijk te maken wat wel en niet onder de ondersteuningstaken valt en hoe
de verschillende ondersteunende activiteiten binnen de taken van het
Kennisplatform EMV passen.
De Klankbordgroepbijeenkomsten sluiten in de huidige vorm niet goed aan bij de
taken van het Kennisplatform EMV. In bijeenkomsten met de Klankbordgroep
wordt de interactie tussen de partijen onvoldoende gefaciliteerd. De
bijeenkomsten leidden in sommige gevallen eerder tot verwijdering tussen
partijen. Ook de signaleringsfunctie die de Klankbordgroep behoort te hebben,
wordt niet bereikt (zoals ook beschreven in paragraaf 2.4). De vernieuwingsslag
in de werkwijze van de Klankbordgroep lijkt nog niet tot een invulling te hebben
geleid waarmee de beoogde doelen wel bereikt worden. Tegelijkertijd hebben de
bijeenkomsten wel waardevolle effecten, bijvoorbeeld in het bieden van een
plaats voor organisaties of mensen met zorgen rondom EMV, en zouden zo een
bijdrage kunnen hebben aan het adresseren van maatschappelijke vragen.

Het Communicatieforum vervult een rol in het adresseren van maatschappelijke
vragen, door te signalen welke maatschappelijke vragen spelen en mede te
bepalen op welke onderwerpen het Kennisplatform EMV activiteiten op
publicatie richt. Het Communicatieforum draagt ook bij aan de duiding van de
wetenschap door de door het Wetenschapsforum opgestelde kennisberichten
toegankelijk te maken en deze extern te communiceren.
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3.2. Producten
Over het algemeen zijn betrokkenen tevreden over de kwaliteit van producten,
waarbij de nieuwe werkwijze, met de maatschappij als geheel als doelgroep,
positief wordt beoordeeld. Niet alle voorgenomen producten zijn in de
evaluatieperiode afgerond en soms duurt het lang voordat een product
gepubliceerd wordt.
Feiten
De producten van het Kennisplatform EMV zijn kennisberichten, memo’s en
eerste indrukken.
Kennisberichten betreffen veelal uitgebreide berichten naar aanleiding van
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer
ontwikkelingen of wijzigingen plaatsvinden omtrent het onderwerp van een
kennisbericht (bijvoorbeeld wetswijzigingen of nieuwe wetenschappelijke
bevindingen) worden de kennisberichten herzien.

• Een publicatie geeft nieuwe inzichten over gezondheidseffecten van EMV;
• Een publicatie bevestigt bestaande inzichten, maar is opvallend goed
uitgevoerd;
• Er wordt over een publicatie in de media bericht;
• Een deelnemer aan het Kennisplatform EMV wenst een bericht over een
specifieke publicatie.
Het Kennisplatform EMV maakt geen eenduidig onderscheid tussen memo’s en
eerste indrukken. Zo komt het voor dat een bericht op de website wordt
aangeduid als memo, terwijl in het bericht zelf het stuk een eerste indruk wordt
genoemd.
In jaarplannen is opgenomen dat het Kennisplatform EMV ook video’s maakt. In
de jaarverslagen van 2016 en 2017 is niet weergegeven of en hoeveel video’s er
zijn gepubliceerd.
In Tabel 4 is een vergelijking tussen de beoogde en afgeronde producten gemaakt
op basis van respectievelijk de jaarplannen de jaarverslagen.

Memo’s zijn veelal kortere berichten dan kennisberichten. Daar waar
kennisberichten brede (wetenschappelijke en maatschappelijke) onderwerpen
adresseren, zijn memo’s vaak geschreven over specifieke onderwerpen en/of
situaties. Een voorbeeld van een memo is en antwoord op de vraag hoe om te
gaan met WiFi op scholen.18
Eerste indrukken worden opgesteld bij recente wetenschappelijke publicaties of
overige berichten in de media. In het jaarplan van 2017 worden de volgende
aspecten genoemd die aanleiding kunnen zijn voor het opstellen van een eerste
indruk:

18

Zie https://www.kennisplatform.nl/wifi-op-scholen/.
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2016

2017

Producten

Beoogd

Afgerond

Beoogd

Afgerond

Opstellen / afronden

2

0

2

0

2

1

1

0

3

1

2

1

kennisbericht
Update / actualiseren
kennisbericht
Memo (afgerond)
Eerste indruk (afgerond)

5

In de tabel is te zien dat in jaarplannen voorgenomen producten niet altijd zijn
afgerond. Wat opvalt is dat alleen van de eerste indrukken meer producten zijn
afgerond dan beoogd was. Dat komt doordat, in tegenstelling tot een
kennisberichten en memo’s, niet in de jaarplannen opgenomen kan worden
welke eerste indrukken er in een jaar worden geschreven. Aanleidingen zoals
hierboven omschreven kunnen namelijk gedurende het jaar reden geven voor
het opstellen van een eerste indruk.
In 2016 en 2017 zijn minder van de in de jaarplannen voorgenomen producten
afgerond. Dit kwam niet zozeer doordat er geen relevante maatschappelijke of
technologische ontwikkelingen waren, maar had te maken met andere
organisatorische prioriteiten. Zo is in 2017 besloten om over te gaan tot een
nieuwe werkwijze. Onderdeel van de nieuwe werkwijze is dat het Kennisplatform
EMV de website opnieuw heeft ingericht. Hierdoor waren enkele producten al
wel klaar, maar konden deze nog niet worden uitgebracht. 19 In 2017 was het

De verandering in de werkwijze is omschreven in paragraaf 1.1.

Op grond van een teller op de (oude) website blijkt dat de website in 2017
gemiddeld 4.300 keer per maand bezocht werd. Het is niet duidelijk in hoeverre
dit unieke bezoekers zijn, of dat het hier om bezoeken gaat. Er zijn geen nadere
uitsplitsingen beschikbaar (bijvoorbeeld bezoekers per specifiek kennisbericht).
Via de nieuwe website worden meer statistieken over websitebezoekers
verzameld, zodat het Kennisplatform EMV beter in staat is om de website naar de
informatiebehoefte van bezoekers aan te passen.

3

Tabel 4. De beoogde en afgeronde producten in 2016 en 2017.
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grootste gedeelte van de inspanningen van het Kennisplatform EMV gericht op
de overgang naar de nieuwe werkwijze.

Percepties
Bijna alle gesprekspartners zijn tevreden over de kwaliteit van de producten van
het Kennisplatform EMV. Zij geven aan dat de producten genuanceerd
geschreven zijn, veelal zorgvuldig tot stand zijn gekomen en van hoge kwaliteit
zijn. Meerdere professionals geven aan de kennisproducten goed te kunnen
gebruiken bij het adviseren aan burgers en zij verwijzen burgers dan ook door
naar de website van het Kennisplatform EMV.
Enkele betrokken organisaties zijn kritisch op de kwaliteit van de producten. Zij
geven aan het idee te hebben dat de wetenschappelijke benadering waarop het
Kennisplatform EMV zich baseert onvolledig is en dat het Kennisplatform EMV
meer waarde hecht aan onderzoeken naar gezondheidseffecten dan aan
onderzoeken naar biologische effecten. Deze gesprekspartners geven aan dat het
Kennisplatform EMV daardoor te weinig gewicht geeft aan onderzoek dat als
uitkomst heeft dat EMV de gezondheid schaadt. Een voorbeeld waarbij het
verschil in opvattingen over de kwaliteit van kennisproducten naar voren komt, is
de eerste indruk over de Standard der Baubiologische Messtechnik (de SBMnormen), waarin het Kennisplatform EMV vraagtekens zet bij het gebruik van
deze normen.20 Enkele gesprekspartners geven aan zeer tevreden te zijn met
20

Voor meer informatie over deze eerste indruk, zie Bijlage III.
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deze eerste indruk en zijn van mening dat deze grote toegevoegde waarde heeft,
omdat deze het misleidend gebruik van de SBM-normen volgens hen tegengaat.
Tegelijkertijd geven andere gesprekspartners aan juist ontevreden te zijn over
deze eerste indruk, omdat het beeld dat door het Kennisplatform EMV geschetst
wordt volgens hen onjuist is en een verkeerde indruk geeft van de SBM-normen.
Zij geven aan dat er wel een wetenschappelijke grondslag is voor deze normen,
maar dat deze wetenschappelijke benadering (de bouwbiologie) onvoldoende
belicht is in de eerste indruk.
Zowel enkele deelnemende als enkele betrokken organisaties geven aan dat ze
het aantal producten van het Kennisplatform EMV laag vinden, mede afgezet
tegen het budget van het Kennisplatform EMV. Deze gesprekspartners
verwachten op basis van de grootte van het budget meer producten, in het
bijzonder kennisberichten en memo’s.
Enkele gesprekspartners, waaronder de deelnemende organisaties zelf, geven
aan dat de publicatie van producten soms veel tijd kost. Een voorbeeld is het
memo over het werken met en ondergaan van MRI, die nog niet is gepubliceerd,
maar vanaf 2016 in de jaarplannen is aangekondigd. De deelnemende
organisaties zelf geven aan dat het met name niet altijd lukt om snel genoeg een
eerste indruk te publiceren wanneer het Kennisplatform EMV verrast wordt door
een nieuwe publicatie of ontwikkeling. Omdat het reageren op vragen en
ontwikkelingen in het nieuwe FAQ-model van de website centraal staat, is het
adequaat en snel reageren in de toekomst des te belangrijker, geven deze
gesprekspartners aan.

te zeggen of de nieuwe website het gewenste resultaat bereikt, omdat de
website pas sinds juni 2018 in de lucht is.
Analyse
Deelnemende en betrokken organisaties zijn veelal tevreden over de kwaliteit
van de producten van het Kennisplatform EMV. Gesprekspartners die kritisch zijn
op de producten van het Kennisplatform EMV, zijn dit met name omdat ze van
mening zijn dat de wetenschappelijke benadering waarop het Kennisplatform
EMV zich baseert onvolledig is. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.2, geven
wij geen inhoudelijke second opinion of beoordeling van de producten van het
Kennisplatform EMV.
Waar het gaat over het aantal producten valt op dat in de evaluatieperiode
minder producten zijn afgerond dan in de jaarplannen was beoogd.
Gesprekspartners zijn kritisch op het aantal producten dat het Kennisplatform
EMV publiceert. Sommige producten zijn al een aantal jaren aangekondigd in de
jaarplannen, maar nog niet gepubliceerd. Een verklaring hiervoor is de nieuwe
werkwijze van het Kennisplatform EMV, waar de meeste activiteiten in 2017 op
gericht waren.
Er zijn indicaties dat met het FAQ-model de kwaliteit van de producten omhoog
zal gaan, omdat de informatie hiermee begrijpelijker zal zijn en beter zal
aansluiten bij de informatiebehoefte van professionals en burgers. Tegelijkertijd
is het nu te vroeg om te zeggen of deze vernieuwde werkwijze daadwerkelijk
vruchten af zal werpen.

Bijna alle deelnemende organisaties zijn positief over de wijziging van de vorm
van de producten naar het FAQ-model. Doordat producten nu in duidelijke taal
worden geschreven, is het voor burgers beter begrijpelijk, geven zij aan. Ook is de
website volgens hen overzichtelijker en visueel aantrekkelijker geworden. Een
kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden, is dat het nog te vroeg is om
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4. Maatschappelijke
meerwaarde
In dit hoofdstuk is de maatschappelijke meerwaarde van het Kennisplatform EMV
geschetst. Dit is gebaseerd op de verzamelde percepties in de online vragenlijst
en gesprekken met deelnemende en betrokken organisaties. We gaan in dit
hoofdstuk ten eerste in op de drieledige meerwaarde van het Kennisplatform
EMV. Vervolgens omschrijven wij de mogelijke meerwaarde van het
Kennisplatform EMV in de toekomst, door in te gaan op (toekomstige)
ontwikkelingen op het gebied van EMV.

4.1. Meerwaarde van het Kennisplatform
EMV
De meerwaarde van het Kennisplatform EMV is drieledig.
1) Het Kennisplatform EMV draagt bij aan helderheid in het maatschappelijk
debat door afstemming door de deelnemende organisaties.
Onderdelen van het Kennisplatform EMV zijn het Wetenschapsforum en het
Communicatieforum, waar de zeven deelnemende organisaties (en de
Gezondheidsraad als toehoorder) bij elkaar komen en gezamenlijk producten
opstellen. Voor de deelnemende organisaties hebben deze bijeenkomsten
meerwaarde, omdat ze hun standpunten met elkaar kunnen delen en kunnen
afstemmen op welke manier ze informatie communiceren. Hierdoor ontstaat een

eenduidige boodschap in het maatschappelijk debat. Voor het bestaan van het
Kennisplatform EMV is voorgekomen dat kleine verschillen in de communicatie
van organisaties over EMV en gezondheid werden uitvergroot in de pers,
waardoor onnodige onrust ontstond. Dat is nu niet meer het geval.
2) Het Kennisplatform EMV zorgt voor objectieve duiding van informatie over
EMV en gezondheid.
Bijna alle gesprekspartners hebben aangegeven dat het waardevol is dat
informatie over EMV en gezondheid objectief geduid wordt. Ook
gesprekspartners die het niet volledig eens zijn met het wetenschappelijke kader
waarmee het Kennisplatform EMV informatie duidt, zijn het er wel over eens dat
het waardevol is dát informatie over EMV en gezondheid objectief geduid wordt.
Een reden die hiervoor genoemd wordt, is dat het gaat om een complex
onderwerp, waarbij het lastig is om onderscheid te maken tussen nepnieuws en
echt nieuws. De meerwaarde van het Kennisplatform EMV is dat ze dit
onderscheid kan maken.
3) De website van het Kennisplatform EMV vormt één plek waar de objectief
geduide informatie verzameld is.
De derde manier waarop het Kennisplatform EMV meerwaarde heeft, is dat het
niet alleen informatie objectief duidt, maar deze informatie ook op een ‘plek’
verzamelt (namelijk op de website van het Kennisplatform EMV). Online is veel
informatie over EMV en gezondheid te vinden van organisaties met een bepaald
belang, de website van het Kennisplatform EMV biedt een onafhankelijke bron
van informatie, waar andere organisaties ook naar doorverwijzen. Hierdoor
worden voor andere organisaties vragen afgevangen. Sommige gesprekspartners
hebben genoemd dat hun organisatie minder vragen over EMV en gezondheid
krijgen, doordat het Kennisplatform EMV er is.
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ioniserende straling.22 Nederlandse richtlijnen voor blootstelling aan EMV
zijn op de ICNIRP-normen uit 1998 gebaseerd. ICNIRP heeft
bekendgemaakt een nieuw advies te willen publiceren over
blootstellingslimieten. Mogelijk leidt dit tot nieuwe blootstellingslimieten
in Nederland.

4.2. Toekomstige meerwaarde
Gesprekspartners verwachten in de toekomst blijvende of grotere aandacht
voor EMV en gezondheid. Daarmee is de verwachting dat de rol van het
Kennisplatform EMV relevant blijft.
Meerdere gesprekspartners geven aan dat ook in de toekomst nog veel
ontwikkelingen op het gebied van EMV en gezondheid verwacht worden. De
volgende ontwikkelingen zijn in het onderzoek veelvuldig genoemd:
• In de maatschappij is steeds meer vraag naar mobiele data: we willen
altijd en overal bereikbaar zijn en we willen altijd en overal kunnen
streamen, FaceTimen of video’s versturen. Om in de vraag naar mobiele
data te voorzien zijn hogere snelheden en meer capaciteit nodig. Dat leidt
tot uitbreiding en verdichting van de antenne-infrastructuur.
Technologisch maakt de komst en de toekomstige uitrol van 5G dit mede
mogelijk.
• Nieuwe vormen van elektriciteitsgebruik in en om het huis, zoals de
toename van elektrisch koken, het gebruik van zonnepanelen, het gebruik
van omvormers om (bijvoorbeeld door zonnepanelen) opgewekte
gelijkstroom om te zetten in bruikbare wisselstroom en het opladen van
elektrische auto’s. Door deze nieuwe vormen van elektriciteitsgebruik
komen er meer stralingsbronnen én worden de stralingsbronnen
zichtbaarder.
• De nieuwe ICNIRP normen die mogelijk tot nieuwe blootstellingslimieten
zullen leiden.21 ICNIRP staat voor International Commission on NonIonizing Radiation Protection en is een internationale non-profit
organisatie bestaande uit wetenschappers op het gebied van niet21

Zie ook: https://www.kennisplatform.nl/consultatieronde-voor-nieuwe-icnirpblootstellingslimieten/.

Gesprekspartners verwachten met het oog op deze ontwikkelingen in de
toekomst blijvende of grotere aandacht voor EMV en gezondheid. Daardoor is er
kans op grotere onrust in de maatschappij over de effecten van EMV op
gezondheid en vragen over de manier waarop men om kan gaan met eventuele
risico’s. Om deze reden blijft de functie van het Kennisplatform EMV om
informatie over EMV en gezondheid te verzamelen en objectief te duiden,
relevant.

22

Niet ioniserende straling verwijst naar elk type elektromagnetische straling dat niet genoeg energie
per quantum (fotonenenergie) draagt om atomen of moleculen te ioniseren - dat wil zeggen om een
elektron volledig van een atoom of molecuul te verwijderen.
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5. Conclusies en
verbeterpunten
In deze evaluatie geven we zicht op de activiteiten, producten, opbrengsten,
doelmatigheid, doeltreffendheid en maatschappelijke meerwaarde van het
Kennisplatform EMV en de maatschappelijke ontwikkelingen in de
evaluatieperiode (2015-2018). In de rapportage zijn per onderwerp conclusies
opgenomen, gebaseerd op een analyse van feiten en percepties. Dit hoofdstuk
bevat een overzicht van deze conclusies, waarbij in kaders verbeterpunten zijn
opgenomen die volgen uit de conclusies.
Maatschappelijke meerwaarde
We concluderen ten eerste dat het Kennisplatform EMV meerwaarde heeft,
waarbij we drie aspecten onderscheiden. Het Kennisplatform EMV draagt ten
eerste bij aan helderheid in het maatschappelijk debat door afstemming door de
deelnemende organisaties. De deelnemende organisaties delen hun standpunten
met elkaar en stemmen af op welke manier ze informatie communiceren.
Hierdoor ontstaat een eenduidige boodschap in het maatschappelijke debat en
wordt onnodige onrust voorkomen. Ten tweede zorgt het Kennisplatform EMV
voor objectieve duiding van informatie over EMV en gezondheid. Ten derde
vormt de website van het Kennisplatform EMV één plek waar de objectief
geduide informatie verzameld is. We concluderen verder dat het aannemelijk is
dat het Kennisplatform EMV ook in de toekomst relevant blijft, omdat

gesprekspartners in de toekomst blijvende of grotere aandacht voor EMV en
gezondheid verwachten. Om in de toekomst optimaal te functioneren doen we
een aantal suggesties voor verbeterpunten, die in de rest van dit hoofdstuk zijn
opgenomen.
Doelen en doelgroepen
We concluderen dat er zowel op papier als bij gesprekspartners geen helder
beeld is over de doelen en doelgrepen van het Kennisplatform EMV. Het
Kennisplatform EMV is geen enkelvoudige organisatie, maar een
samenwerkingsverband, of netwerk, van zeven organisaties. Voor een
netwerkorganisatie geldt de deelnemers aan het netwerk zowel overlappende als
tegenstrijdige doelen kunnen hebben. Wel is consensus over het doel van het
netwerk belangrijk voor de effectiviteit van het netwerk. 23 Als we naar het
Kennisplatform EMV kijken zien we niet zozeer dat de doelen van de zeven
deelnemende organisaties tegenstrijdig zijn, maar blijkt wel dat de opvattingen
van de deelnemende organisaties over wat het belangrijkste doel van het
Kennisplatform EMV zou moeten zijn uiteenlopen. Ook de doelen die in
verschillende documenten van het Kennisplatform EMV zijn opgenomen zijn niet
volledig in lijn met elkaar.
We raden het Kennisplatform EMV aan om te komen tot een heldere
verwoording van de doelen (beoogde effecten en maatschappelijke meerwaarde)
en doelgroepen van het Kennisplatform EMV, en te borgen dat deze bij alle
stakeholders bekend zijn.
Strategie
Daarnaast ontbreekt het aan een heldere vertaling van de doelen naar een
strategie, waarin is bepaald hoe de doelen bereikt worden. Er zijn hierover bij het

23

Zie bijvoorbeeld: Kenis, P. N., & Provan, K. G. (2008). Het network-governance-perspectief. In T.
Wentink (Ed.), Business Performance Management. Sturen op prestatie en resultaat (pp. 296-312).
Boom Academic.
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Kennisplatform EMV wel ideeën. Het Kennisplatform EMV heeft vanaf 2017
gewerkt aan een nieuwe werkwijze (die gezien kan worden als strategie) om de
informatievoorziening beter te laten aansluiten bij de nieuwe doelgroep, namelijk
de maatschappij als geheel. Deze strategie is echter niet eenduidig vastgelegd en
is niet bij alle deelnemende en betrokken partijen helder.
Als er helderheid is over doelen en doelgroepen kan een strategie uitgewerkt
worden rondom de vraag welke activiteiten en producten een bijdrage leveren
aan de doelen van het Kennisplatform EMV.
Bij het opstellen van de strategie zijn twee aspecten van belang. Ten eerste geldt
dat een deel van de activiteiten van het Kennisplatform EMV reactief is, het
Kennisplatform EMV reageert immers op bijvoorbeeld wetenschappelijke
publicaties of maatschappelijke ontwikkelingen. Van tevoren kan dus niet altijd
exact bepaald worden welke activiteiten ondernomen zullen worden
(bijvoorbeeld hoeveel vragen op de website beantwoord zullen worden of
hoeveel ondersteuningsvragen het bureau krijgt). Tegelijkertijd kunnen wel
keuzes gemaakt worden over de manier waarop het Kennisplatform EMV
reageert op relevante ontwikkelingen.
Ten tweede is van belang om bij het in kaart brengen van de activiteiten en
producten met de meeste meerwaarde niet alleen te kijken naar de beoogde
doelen van de huidige activiteiten en producten, maar ook naar wellicht
onbedoelde effecten. Bijvoorbeeld, de Klankbordgroep is ingericht om interactie
mogelijk te maken, om vragen in de maatschappij te signaleren en om de
producten van het Kennisplatform EMV daaraan te toetsen. Tegelijkertijd vervult
de Klankbordgroep ook een rol in het bieden van een platform voor burgers met
zorgen. Ook dit wellicht onbedoelde effect kan belangrijk zijn.

Sturing op strategie en doelmatigheid
Over het functioneren van de organisatie concluderen we dat er onduidelijkheid
bestaat over de verdeling van verantwoordelijkheden, onder andere bij
deelnemers aan het Kennisplatform EMV (waaronder bestuursleden). Zo is
onvoldoende duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt voor de vertaling van
doelen naar een strategie en het vervolgens sturen op deze strategie.
We concluderen daarnaast dat binnen het Kennisplatform EMV beperkt gestuurd
wordt op doelmatig functioneren. We concluderen dat er geen sprake is geweest
van budgetoverschrijding. Wel zijn er zijn aanzienlijke verschillen tussen begrote
en gerealiseerde uitgaven (waarbij in totaal per jaar meer is begroot dan is
uitgegeven), er is weinig zicht op de te verwachte uitgaven en belangrijke
betrokkenen (waaronder bestuursleden) hebben geen beeld van de
doelmatigheid van het Kennisplatform EMV.
Het is van belang om de verantwoordelijkheid voor het sturen op de strategie en
het sturen op doelmatigheid expliciet te beleggen. Vooral in een
netwerkorganisatie zoals het Kennisplatform EMV kan onduidelijkheid ontstaan
over wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Als de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd kan ook daadwerkelijk
gestuurd worden op de strategie en de doelmatigheid. Bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden (of tijdig
onderbouwd te besluiten waarom hiervan afgeweken wordt, en dit ook te
communiceren). Sturing op doelmatigheid kan bijvoorbeeld door een begroting
op te stellen die goed aansluit bij de praktijk en vervolgens de realisatie te
monitoren.
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Onafhankelijkheid en financieringsstructuur
Het Kennisplatform EMV stelt zich ten doel zijn taken op objectieve wijze te
vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke
groeperingen en vigerend overheidsbeleid. We concluderen dat het
Kennisplatform EMV onafhankelijk functioneert waar het gaat om de keuze voor
activiteiten en de wijze waarop het Kennisplatform EMV informatie duidt.
Financierende partijen hebben logischerwijs wel enige invloed op de agendering
op thematisch niveau, oftewel de onderwerpen waar het Kennisplatform EMV
zich op richt.
Niettemin kan de medefinanciering door marktpartijen leiden tot de schijn van
afhankelijkheid, wanneer het beeld ontstaat dat marktpartijen invloed
uitoefenen op het Kennisplatform EMV. Een kanttekening is dat ook bij volledige
financiering door de overheid bij sommige partijen nog het beeld zal blijven
bestaan dat het Kennisplatform EMV afhankelijk is. Er zijn namelijk ook partijen
die benadrukken dat ook de overheid (economische) belangen heeft.
Om de schijn van afhankelijkheid die kan ontstaan zoveel mogelijk te voorkomen
geven wij het Kennisplatform EMV ter overweging mee om financiering te zoeken
die enkel uit publieke middelen bestaat. Dit kan de autoriteit van het
Kennisplatform EMV ten goede komen.
Daarnaast kan het Kennisplatform EMV optimaal functioneren wanneer sprake is
van meerjarig financieel commitment, waardoor het Kennisplatform EMV minder
afhankelijk is van de financierende partijen. Dit draagt eveneens bij aan de
autoriteit van het Kennisplatform EMV.
Zicht op externe ontwikkelingen
We concluderen dat het Kennisplatform EMV geen belangrijke externe
ontwikkelingen heeft gemist, doordat het op verschillende manieren op de
hoogte blijft van ontwikkelingen rondom EMV en gezondheid. Met name de

samenstelling van het Kennisplatform EMV (zeven diverse organisaties) draagt
eraan bij dat de ontwikkelingen goed in beeld zijn. De Klankbordgroep heeft
weinig meerwaarde waar het gaat om het signaleren van nieuwe externe
ontwikkelingen, omdat in de Klankbordgroepbijeenkomsten nauwelijks nieuwe
informatie naar voren komt.
Activiteiten en producten
Over de activiteiten van het Kennisplatform EMV concluderen we dat een aantal
activiteiten goed aansluit bij de taken van het Kennisplatform EMV, namelijk de
bijeenkomsten met het Wetenschapsforum en het Communicatieforum. Deze
bijeenkomsten dragen bij aan het duiden van de wetenschap en het adresseren
van maatschappelijke vragen.
Van de denkgroepen is onduidelijk of en hoe deze precies aansluiten bij de taken
van het Kennisplatform EMV, omdat er in de evaluatieperiode slechts één
denkgroep is georganiseerd, waarvoor geldt dat het doel van deze bijeenkomst
niet voor alle aanwezigen duidelijk was. Gesprekspartners zien wel kansen in het
organiseren van meer denkgroepen, om thema’s verder uit te diepen. De
Klankbordgroep sluit in de huidige vorm niet goed aan bij de taken van het
Kennisplatform EMV. In bijeenkomsten met de Klankbordgroep wordt de
interactie tussen de partijen onvoldoende gefaciliteerd en in de Klankbordgroep
worden ook nauwelijks nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. De ad-hoc
ondersteuning vanuit het platformbureau is effectief waar het gaat om het
adresseren van maatschappelijke vragen.
Over de producten van het Kennisplatform EMV (kennisberichten, memo’s en
eerste indrukken) concluderen we dat betrokkenen over het algemeen tevreden
zijn over de kwaliteit. De nieuwe werkwijze, met de maatschappij als geheel als
doelgroep, positief wordt beoordeeld. Wel valt op dat het soms lang duurt
voordat een voorgenomen product gepubliceerd wordt, sommige producten zijn
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al in het jaarplan van 2016 aangekondigd maar waren ten tijde van de evaluatie
nog niet gepubliceerd.
Over zowel de activiteiten als de producten concluderen we dat in alle jaren veel
voorgenomen activiteiten en producten niet of op een later moment zijn
gerealiseerd. In 2015 was het Kennisplatform EMV hoofdzakelijk bezig met de
financiering van het Kennisplatform EMV en in 2017 heeft de nadruk gelegen op
het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze van het Kennisplatform EMV.
Hierboven bevelen we aan om een strategie op te stellen waarin uitgewerkt
wordt welke activiteiten en producten de grootste bijdrage leveren aan de
doelen van het Kennisplatform EMV. Hieronder valt ook het inzichtelijk maken
van wat wel en niet onder de ad-hoc ondersteuningstaken valt en hoe de
verschillende ondersteuningstaken binnen de strategie van het Kennisplatform
EMV passen.
Voor de denkgroepen en de Klankbordgroep zien we de volgende
verbeterpunten. De denkgroepen kunnen potentieel bijdragen aan het verder
uitdiepen van thema’s met niet alleen direct bij het Kennisplatform EMV
betrokkenen, maar juist ook met organisaties die verder van het Kennisplatform
EMV af staan. Van belang is om het doel van de denkgroepen expliciet te maken
en er vervolgens voor te zorgen dat voorgenomen denkgroepen ook
daadwerkelijk plaatsvinden. Voor de Klankbordgroep geldt dat bezien dient te
worden wat precies het doel is van de bijeenkomsten en of dit doel met de
huidige inrichting van de Klankbordgroep bereikt wordt.
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Bijlagen
In de bijlagen worden respectievelijk de internationale vergelijking (Bijlage I), de
samenstelling van de onderzoeksklankbordgroep en de gesprekspartners (Bijlage
II), de casestudies (Bijlage III) en de doelen, doelgroepen en taken van het
Kennisplatform EMV (Bijlage IV) omschreven.

Bijlage I: Internationale
vergelijking
In deze beknopte internationale vergelijking hebben we het Kennisplatform EMV
vergeleken met soortgelijke organisaties in landen aangrenzend aan Nederland.
We baseren deze vergelijking op grond van een door ons uitgevoerde deskstudie.
Internationale samenwerking rondom EMV
Uit onze deskstudie komt naar voren dat er een aantal projecten en organisaties
is op het gebied van EMV. Een eerste voorbeeld is het in 1996 gestarte EMF
(Electro-Magnetic Fields) project van de World Health Organisation. Doel van dit
project is om wetenschappelijke kennis over gezondheidseffecten van EMV te
24

http://www.who.int/peh-emf/project/en/.
https://www.icnirp.org/.
26 https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/aim-status-history/index.html.
27 https://www.emf-portal.org/en.
28
http://www.bfs.de/EN/home/home_node.html.
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verzamelen, dialoog tussen stakeholders te faciliteren en landen te ondersteunen
bij het ontwikkelen van beleid, wet- en regelgeving.24 Een tweede voorbeeld is
the International Commisssion On Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).25
Deze organisatie heeft als doel om mensen en de natuur te beschermen tegen de
ongewenste effecten van niet-ioniserende straling.26 De door ICNIRP opgestelde
normen voor blootstelling worden in Nederland gehanteerd voor
blootstellingslimieten voor de bevolking en werknemers.
Duitsland
In Duitsland wordt onderzoek over EMV verzameld, gebundeld en samengevat in
een portal van Aachen University.27 Financiering van deze portal vindt plaats door
Duitse nationale en regionale overheden, Zwitserse en Oostenrijkse ministeries,
(internationale) telecom en elektriciteitsbedrijven. Vanuit de Duitse overheid
bestaat daarnaast the Federal Office for Radiation Protection (FORP), een dienst
die zich bezighoudt met onderzoek naar en advies over verschillende vormen van
straling, met name ioniserende straling, maar ook EMV. 28
Frankrijk
In Frankrijk bestaat de French Agency for Food, Environmental and Occupational
Health & Safety (ANSES), die zich, onder andere, bezighoudt met EMV.29 Dit
betreft een agentschap onder de Franse ministeries van Gezondheid, Agricultuur,
Milieu, Werk en Consumentenzaken. In tegenstelling tot het Kennisplatform EMV
valt deze organisatie dus direct onder de Rijksoverheid en geeft ze beleidsadvies.

29

https://www.anses.fr/en/content/anses-issues-recommendations-limiting-exposureradiofrequencies?utm_campaign=Issue%20506_13_Oct_16_.htm&utm_medium=email&utm_source
=Eloqua&elq=cb3f837aad7a401d8ff78f74b52ac467&elqCampaignId=712.
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In 2016 adviseerde deze organisatie om blootstelling aan EMV van jonge
kinderen te reduceren, omdat de huidige richtlijnen niet adequaat zou zijn.30
Zwitsersland
De Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication is een
stichting die wetenschappelijk onderzoek uitvoert en die betrokken is bij
publicatie en communicatie van onderzoeksresultaten.31 Deze stichting ontvangt
cofinanciering van Zwitserse telecombedrijven en van de universiteit ETH Zürich,
naast eenmalige financiering door de gemeente en de Hasler Foundation. Deze
stichting is vergelijkbaar met het Kennisplatform EMV, in de zin dat ook deze
stichting publiek-privaat wordt gefinancierd. Daarnaast is zij zowel betrokken bij
het publiceren van onderzoeken, als bij het vervullen van een rol in voorlichting
in de media. Onderscheidend is dat de Zwitserse stichting ook zelfstandig
onderzoek uitvoert.
België
De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en
Leefmilieu houdt zich bezig met EMV en gezondheidsrisico’s.32 Deze
overheidsdienst waarschuwt voor de mogelijke gevaren van deze vorm van
straling en pleit voor zo min mogelijk blootstelling. Daarnaast houdt de Belgian
BioElectroMagnetics Group zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar
EMV.33

30

http://www.sbwire.com/press-releases/frances-national-health-agency-calls-for-reducingchildrens-wireless-exposures-705119.htm.
31
https://www.emf.ethz.ch/en/?text=.

32

https://www.health.belgium.be/nl.

33http://www.bbemg.be/.
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Bijlage II:Samenstelling
onderzoeksklankbordgroep en
gesprekspartners
Onderzoeksklankbordgroep

Gesprekspartners
Agentschap Telecom

Netbeheer Nederland

Antennebureau

NVMBR

CPLD vereniging

RIVM

Dhr. Ton Rombouts

RTL Nieuws

DNV GL

Schooneveld Advies

Gemeente Papendrecht

Stop UMTS

Gezondheidsraad

Tele2

GGD Rotterdam

TenneT

GGD GHOR

T-Mobile

Kennisplatform EMV (platformbureau)

TNO

KPN

VodafoneZiggo
ZonMw

Organisatie

Naam Lid

Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform
NL

Kees Le Blansch

Communicatieforum Kennisplatform EMV

Fred Woudenberg

Milieu Centraal

Wetenschapsforum Kennisplatform EMV

Rob Hoppe

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Platformbureau Kennisplatform EMV

Monique Beerlage

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KPN (als vertegenwoordiger van de vier
financierende telecompartijen)

Jose Pedro Moure Sanchez

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van IenW (als vertegenwoordiger
van de ministeries van IenW en EZK)

Rob Schutte

Netbeheer NL

Marco Poorts

Monet
NederlandICT
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Bijlage III: Casestudies
In deze bijlage gaan wij nader in op de uitgevoerde casestudies. De casestudie is
bedoeld om zicht te krijgen op ervaringen van partijen die minder direct bij het
Kennisplatform EMV betrokken zijn.
De selectie van de casussen is gedaan in samenspraak met de
Onderzoeksklankbordgroep. Voor de selectie is gezocht naar casussen waar
meerdere minder direct bij het Kennisplatform EMV betrokken organisaties, zoals
professionals en belangenorganisaties, iets over konden zeggen.
De casestudies bestonden uit een documentenanalyse en per casus
respectievelijk vier en vijf gesprekken. Zie voor een overzicht van
gesprekspartners Bijlage II.

I.I. Feiten en percepties eerste indruk advies
Gezondheidsraad hoogspanningslijnen en
gezondheid
Deze casus betreft de eerste indruk van het Kennisplatform EMV over het advies
van de Gezondheidsraad: Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij
kinderen. Deze eerste indruk is door het Kennisplatform EMV op 18 april 2018
gepubliceerd.34
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Inhoud van de eerste indruk
De Gezondheidsraad bracht op 18 april 2018 een nieuw advies uit over
hoogspanningslijnen en gezondheid, op verzoek van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Het advies is opgesteld door de Commissie
Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Een van de leden van het
platformbureau van het Kennisplatform EMV is waarnemer van deze commissie.
In de eerste indruk geeft het Kennisplatform EMV beknopt de inhoud van het
Gezondheidsraadadvies weer. Daarnaast geeft het Kennisplatform EMV aan dat
het Kennisplatform EMV het wenselijk acht dat alle betrokken partijen een
gezamenlijke aanpak ontwikkelen, mocht de staatssecretaris besluiten om het
voorzorgbeleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen uit te breiden naar
ondergrondse kabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan
magneetvelden uit het elektriciteitsnetwerk. Het Kennisplatform EMV signaleert
verder dat het in de praktijk uitvoeren van dit uitgebreidere beleid complexer is
dan van het beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen alleen. Het gaat
daarbij niet alleen om hoogspanningskabels, transformatorstations en
transformatorhuisjes maar ook om distributiekabels en de meterkast en
apparatuur in huizen die magneetvelden produceren, al zal in deze gevallen niet
altijd sprake zijn van langdurige blootstelling. Het aantal bronnen van
magneetvelden zal toenemen als gevolg van de energietransitie. Tot slot noemt
het Kennisplatform EMV dat het belangrijkste nieuwe inzicht van de
Gezondheidsraad in vergelijking met zijn advies uit 2000 is dat de bewijskracht is
toegenomen voor een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan magnetische
velden bij bovengrondse hoogspanningslijnen en het optreden van leukemie bij
kinderen.
Vindbaarheid en media
Onderdeel van de casestudie is dat we gekeken hebben naar de vindbaarheid van
de eerste indruk, door voor een aantal zoektermen in kaart te brengen of de
eerste indruk op de eerste pagina met zoekresultaten van Google verschijnt.

Referentienummer KP EMV 20180418
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Hieruit blijk dat de eerste indruk wel op de eerste pagina verschijnt bij de termen
“gezondheidsraad hoogspanningslijnen” “hoogspanningslijnen kinderleukemie”
“emv kinderleukemie”. De eerste indruk verschijnt niet op de eerste pagina bij de
termen “Gezondheidsraad kinderen leukemie”, “straling kinderleukemie” en
“straling hoogspanningslijnen”.
Verschillende onafhankelijke media hebben aandacht besteed aan het advies van
de Gezondheidsraad. Voorbeelden zijn twee artikelen van de NOS35 en RTL
Nieuws36, in deze artikelen is niet gerefereerd aan het Kennisplatform EMV. Een
ander voorbeeld is een uitzending van het NOS Journaal van 18 april 2018. In
deze uitzending is een aantal vragen over de elektromagnetische velden van
transformatorhuisjes gesteld aan Monique Beerlage van het platformbureau van
het Kennisplatform EMV. Hierbij wordt aangegeven dat Monique Beerlage
deskundige elektromagnetische velden is en wordt het Kennisplatform EMV niet
genoemd. Ook in een uitzending van RTL Nieuws van 18 april 2018 is Monique
Beerlage geïnterviewd, waarbij wel is aangegeven dat Monique Beerlage van het
Kennisplatform EMV is.
Percepties
In het kader van deze casus zijn vijf niet direct bij het Kennisplatform EMV
betrokken organisaties geconsulteerd. Deze organisaties zijn positief over het
bestaan van het Kennisplatform EMV, omdat het Kennisplatform EMV expertise
heeft op het gebied van EMV en gezondheid en informatie objectief naar buiten
brengt. Enkele van deze organisaties gebruiken de producten van het
Kennisplatform EMV om hun eigen kennis over EMV en gezondheid te vergroten.
Enkele andere organisaties verwijzen burgers of organisaties met vragen door
naar de website van het Kennisplatform EMV.

Enkele van de gesprekspartners kennen het Gezondheidsraadadvies en weten dat
het Kennisplatform EMV hier ook iets over geschreven heeft, maar ze kennen de
inhoud van de eerste indruk niet.

I.II. Feiten en percepties eerste indruk
vraagtekens bij gebruik van de SBM
Deze casus betreft de eerste indruk van het Kennisplatform EMV over het gebruik
van de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM-richtwaarden). Deze
eerste indruk is door het Kennisplatform EMV op 5 juli 2017 gepubliceerd onder
de naam: Vraagtekens bij gebruik van de Standard der Baubiologische
Messtechnik (SBM-2015)37.
Inhoud van de eerste indruk
De SBM-richtwaarden zijn opgesteld door het Institut für Baubiologie +
Nachkaltigkeit, voor blootstellingslimieten voor, onder andere, elektrische,
magnetische en elektromagnetische velden.38 De SBM-richtwaarden wijken af
van blootstellingslimieten die in Nederland worden gehanteerd, die zijn
gebaseerd op de ICNIRP-normen. De SBM-richtwaarden hebben lagere
blootstellingslimieten dan de ICNIRP-normen en zijn, volgens de auteurs,
gebaseerd op het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat per categorie aan
blootstellingwaarden wordt aangegeven in hoeverre de blootstelling schadelijk
kan zijn voor de gezondheid, en in hoeverre actie nodig is om eventuele
gezondheidseffecten te voorkomen. 39 De SBM-richtwaarden worden gehanteerd
door een aantal bouwbiologen, meetdeskundigen en adviseurs, bijvoorbeeld bij
het adviseren van mensen in het gebruik van apparatuur in huis.

35

38

36

39

https://nos.nl/artikel/2227870-bescherm-kinderen-meer-tegen-magnetische-velden.html
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/ondanks-kankerrisico-blijven-gemeenten-woningen-bouwenbij-hoogspanningslijnen
37
Referentienummer KP EMV 20170705

https://www.vitalitools.nl/downloads/docs/sbm-2015-guidelines.pdf.
Standard of building biology testing methods , via: https://www.vitalitools.nl/downloads/docs/sbm2015-standard-english.pdf
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In de eerste indruk plaatst het Kennisplatform EMV vraagtekens bij het gebruik
van de SBM-richtwaarden. Volgens het Kennisplatform EMV ontbreekt de
wetenschappelijke grondslag van de richtwaarden. Daarnaast wekken de SBMrichtwaarden de indruk dat bij blootstelling vanaf de door het SBM-gehanteerde
waarden gezondheidseffecten optreden, terwijl hier volgens het Kennisplatform
EMV geen wetenschappelijke aanleiding, of bewijs voor is. In de eerste indruk
waarschuwt het Kennisplatform EMV voor de toepassing van de richtwaarden
door bouwbiologen of meetdeskundigen. De meetapparatuur die door hen wordt
gebruikt wordt door het Kennisplatform EMV in twijfel getrokken, omdat deze
niet altijd professioneel zou zijn. Daarnaast is het volgens het Kennisplatform
EMV niet duidelijk en soms twijfelachtig of de producten en maatregelen die
geadviseerd worden de blootstelling daadwerkelijk verlagen.
Vindbaarheid en media
Uit onze desk study blijkt dat de eerste indruk van het Kennisplatform EMV bij
verschillende zoektermen op Google niet op de eerste pagina met zoekresultaten
verschijnt (namelijk bij de termen “SBM normen” en “SBM straling”). Bij deze
zoektermen geldt dat (kritische) opiniestukken op het kennisbericht eerder
zichtbaar zijn dan de eerste indruk van het Kennisplatform EMV. Bij gebruik van
de zoektermen “standard der baubiologischen messtechnik 2015” en “SBM
richtwaarden” verschijnt de eerste indruk wel op de eerste pagina met
zoekresultaten.
Verder blijkt uit onze deskstudie dat in onafhankelijke media geen berichtgeving
te vinden is over de SBM-richtwaarden of dit kennisbericht.40 Artikelen die wel
gevonden zijn, betreffen veelal opiniestukken van partijen die het oneens zijn
met de strekking van de eerste indruk. Deze opiniestukken beschrijven wij nader
in percepties over de casus.

Percepties
De percepties over de kwaliteit van de eerste indruk lopen uiteen. Enkele
gesprekspartners geven aan zeer tevreden te zijn met deze eerste indruk en zijn
van mening dat deze grote toegevoegde waarde heeft, omdat deze het
misleidend gebruik van de SBM-waarden volgens hen tegengaat. Ook geven
enkele partijen die voorlichting aan burgers geven aan dat zij voor de
beantwoording van vragen van burgers gebruik maken van de eerste indruk van
het Kennisplatform EMV. Als er vragen over de SBM-normen bij deze partijen
binnenkomen, verwijzen ze door naar de eerste indruk of vatten samen wat
hierin staat. Ze kunnen hiermee laten zien dat door een objectieve partij
vraagtekens gezet zijn bij de SBM-richtwaarden.
Andere gesprekspartners geven aan juist ontevreden te zijn over de eerste
indruk, omdat het beeld dat door het Kennisplatform EMV geschetst wordt
volgens hen onjuist is en een verkeerde indruk geeft van de SBM-richtwaarden.
Zij geven aan dat er wel degelijk een wetenschappelijke grondslag is voor deze
normen, maar dat deze wetenschappelijke benadering (de bouwbiologie)
onvoldoende belicht is door het Kennisplatform EMV. In de beleving van deze
gesprekspartners geeft het Kennisplatform EMV in het bericht te weinig
erkenning voor de lichamelijke effecten die elektrogevoeligen ervaren. Daarmee
geeft het Kennisplatform in dit kennisbericht volgens hen te weinig ruimte voor
de ervaring van deze mensen in de praktijk. Ook achten deze gesprekspartners
het kwalijk dat meetdeskundigen in hun beleving onterecht worden neergezet
alsof ze onoprechte bedoelingen hebben, terwijl meetdeskundigen juist mensen
helpen.

40

Geraadpleegd zijn: NOS, NU.nl, Google Nieuws, en diverse kranten, zoals NRC, AD, Trouw, Telegraaf
en De Volkskrant.
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I.III. Analyse
De in de casussen naar voren gekomen feiten en percepties sluiten aan bij de
feiten en percepties zoals die in de rest van het onderzoek zijn verzameld. Voor
organisaties die contact hebben met burgers en organisaties met zorgen hebben
de producten van het Kennisplatform EMV meerwaarde, omdat deze objectief
geduide informatie bevatten waar organisaties naar door verwijzen. Tegelijkertijd
lopen de opvattingen van partijen uiteen over de wetenschappelijke grondslag
die het Kennisplatform EMV hanteert om uitspraken te doen over de effecten
van EMV op gezondheid.
Wat opvalt is dat de eerste indrukken van het Kennisplatform EMV niet altijd snel
gevonden worden via Google. Verder wordt in nieuwsberichten over het
Gezondheidsraadadvies niet gerefereerd aan of verwezen naar het
Kennisplatform EMV. Op basis van deze beknopte casestudie is het echter lastig
hier conclusies uit te trekken over de vindbaarheid van het Kennisplatform EMV
voor organisaties, burgers en pers.
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Bijlage IV:
Omschrijvingen van
doelen, doelgroepen
en taken
Omschrijving van het doel op de website van het Kennisplatform EMV 41:
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform
EMV) geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over
mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV). Het
Kennisplatform EMV doet dat door professionals te ondersteunen met
begrijpelijke informatie waarin uitgelegd wordt wat de maatschappelijke
betekenis is van bepaalde wetenschappelijke kennis. Ook wordt verduidelijkt wat
de technische mogelijkheden zijn bij gezondheidsvragen.
Professionals worden daardoor versterkt in hun eigen rol en zij kunnen burgers en
werknemers ondersteunen bij het zelf beoordelen van hun situatie en het al dan
niet nemen van maatregelen. Door betrokkenheid van diverse maatschappelijke
organisaties weet het Kennisplatform EMV wat er onder de bevolking leeft en kan
het platform – met respect voor gevoeligheden – wetenschappelijke kennis
begrijpelijk presenteren. Daarmee zorgt het Kennisplatform EMV voor helderheid
41

in het maatschappelijk debat. De komende jaren zullen technische en
maatschappelijke ontwikkelingen tot toenemend elektriciteitsgebruik en nieuwe
draadloze communicatietoepassingen leiden. Het is en blijft belangrijk om
mensen adequaat en juist te informeren over de effecten daarvan.
Het centrale thema van het Kennisplatform EMV, opgenomen in de jaarplannen
(2016, 2017 en 2018):
De samenleving helpen omgaan met technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen door het duiden van de kennis met aandacht voor
keuzemogelijkheden voor overheden, burgers (die apparaten aanschaffen of in de
buurt van bronnen wonen), ondernemers, onderwijs en onderzoek.
Omschrijving van de taken van het Kennisplatform EMV in het jaarplan 2018:
a) Het duiden van de wetenschap: het voorzien in wetenschappelijk
gefundeerde informatie op het gebied van EMV en gezondheid.
Uitgangspunt hierbij is dat de informatie voor professionals en burgers
bruikbaar is voor een standpuntbepaling ten aanzien van EMV.
b) Het proactief en reactief adresseren van actuele maatschappelijke
vragen over EMV, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder
burgers, pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan
kennis kan nemen en gebruik kan maken. Waar mogelijk, wordt tevens
proactief een handelingsperspectief in beeld gebracht. Het
Kennisplatform EMV fungeert niet als actief hulpverlenende instantie.
c) Het organiseren en faciliteren van interactie tussen relevante
stakeholders. Deze interactie vindt plaats in algemene zin in de
Klankbordgroep, en meer specifiek voor bepaalde deelonderwerpen in
ad-hoc denkgroepen (gevormd uit vertegenwoordigers van de KPdeelnemers en van de stakeholders, eventueel aangevuld met andere
deskundigen). Hieruit kunnen voorstellen voor acties volgen, die aan het
Bestuur van het Kennisplatform EMV worden voorgelegd.

Zie https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/.
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