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I
n een aantal casestudies is verkend welke rol sociale 
media spelen bij de ontwikkeling van incidenten en 
hoe maatschappelijke onrust daarbij ontstaat en wordt 
beïnvloed. In overleg met Politie & Wetenschap zijn 

incidenten geselecteerd waarbij (mogelijk) sprake was van 
maatschappelijke onrust en waarbij vanuit de hulpdiensten 
met name de politie was betrokken1. Daarbij is onderzocht 
op welke wijze de politie sociale media heeft ingezet in haar 
communicatiestrategie, welke keuzes hierbij een rol speel-
den en wat de effecten van de gehanteerde strategie waren. 
Bij vier van de incidenten is hiertoe de berichtgeving op 
verschillende sociale media geanalyseerd, zijn betrokken 
politiefunctionarissen geïnterviewd en zijn bestaande docu-
menten bestudeerd die door de korpsen beschikbaar wer-
den gesteld. Bij drie van de cases is uitsluitend de dyna-
miek van de berichtgeving op sociale media bestudeerd. 
Het begrip ‘maatschappelijke onrust’ is in het onderzoek 
gedefinieerd als ‘hevige ongerustheid en emotionele reac-
ties bij (diverse) groepen mensen als gevolg van een schok-
kende gebeurtenis, waarbij het risico bestaat op escalatie, 
verstoring van openbare orde en veiligheid en een toename 

van de problematiek’ (Partoer CMO Fryslân & GGD 
Fryslân, 2006). 

Bevindingen
Uit het onderzoek blijkt dat op sociale media in mindere of 
meerdere mate sprake kan zijn van onrust tijdens inciden-
ten. Omdat er hierbij niet altijd sprake is van een risico op 
escalatie, verstoring van de openbare orde of toename van 
de problematiek, is de term ‘sociale-mediaonrust’ soms 
beter passend dan ‘maatschappelijke onrust’. In het geval 
van ‘sociale-mediaonrust’ zijn er veel vragen, geruchten en 
reacties naar aanleiding van een incident, zowel van bur-
gers als van media. Dergelijke situaties vragen in het kader 
van crisiscommunicatie de nodige tijd en aandacht van de 
politie en, afhankelijk van het incident, ook van haar part-
ners. Wanneer de autoriteiten zelf niet tijdig met informatie 
(kunnen) komen, bestaat het risico dat burgers en media 
zelf gaan speculeren over wat er aan de hand is en dat kan 
leiden tot de verspreiding van onjuiste informatie en 
geruchten. Met behulp van sociale media kunnen deze snel 
en onder een grote groep ontvangers worden verspreid, wat 
kan leiden tot een toename van de problematiek of versto-
ring van de openbare orde. Hoewel sociale media geruchten 
enerzijds snel kunnen helpen verspreiden, kunnen zij 
anderzijds gebruikt worden om geruchten te ontzenuwen en 
mogelijke reacties op (onjuiste) geruchten te voorkomen. 
Dit vraagt een blijvend actieve houding van de politie op 
sociale media; niet aanwezig zijn betekent per definitie een 
stap te laat zijn.

Toen het onderzoek plaatsvond, was er nog geen nationale 
politie. Het onderzoek richtte zich op incidenten die zich 
hebben voorgedaan in enkele voormalige regiokorpsen. Om 
de aanbevelingen van waarde te laten zijn voor de nieuwe 
politieorganisatie, is ervoor gekozen om ze te schrijven voor 
de nationale politie. Gedurende de onderzoeksperiode zijn 
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binnen de politie tal van initiatieven op het terrein van 
sociale media ontwikkeld. Bovendien is en wordt de politie-
organisatie op dit vlak professioneler. De aanbevelingen 
zijn daarom zo geschreven dat ze enerzijds kunnen dienen 
als toets en anderzijds als richtpunt voor de nationale 
politie. 

Aanbevelingen

Snel visie en strategie implementeren 
De afgelopen jaren blijken voor de politie vooral een peri-
ode te zijn geweest van leren door te doen; maak gebruik 
van sociale media en leer hier vervolgens van. Een van onze 
aanbevelingen om sociale media succesvol toe te passen en 
dit ook te borgen in het beleid en werkprocessen van de 
politie, is het ontwikkelen en implementeren van een 
gezamenlijk gedragen visie voor de gehele Nederlandse 
politie. Een visie stelt kaders en bevat de doelstellingen die 
de politie wil bereiken met het gebruik van sociale media. 
Welke doelstellingen de politie wil bereiken en welke 
capaciteit daarvoor nodig is binnen de nationale politie, kan 
per politieproces worden uitgewerkt met bijvoorbeeld het 
RBP 2008 als hulpmiddel. Op basis hiervan kan vervolgens 
de strategische invulling van het sociale-mediagebruik door 
de politie worden uitgewerkt.
In de periode tussen het uitvoeren en publiceren van dit 
onderzoek is er het nodige gebeurd. Zo is er inmiddels een 
Crisiscommunicatieteam Nationale Politie (CCT) dat 
crisisteams tegendenkers, tegensprekers en een klankbord 
biedt tijdens rampen en crises. Daarnaast heeft het lande-
lijke Social Media Team van de nationale politie een visie 
geformuleerd met betrekking tot sociale media. Het reeds 
bekende ‘negen domeinen model’ kan beschouwd worden 
als de strategische uitwerking hiervan2, maar vraagt moge-
lijk aanpassing naar aanleiding van de nog te implemente-
ren visie. 

Luisteren: dé basis 24 per 7
Sociale media bieden mogelijkheden om te luisteren naar 
wat er leeft in de buitenwereld. Het luisteren dient binnen 
de politie dan ook goed te zijn georganiseerd: het is de 
basis voor alle overige sociale-media-activiteiten. Monito-
ring moet daarom niet alleen rondom incidenten en 
geplande gebeurtenissen (voetbalwedstrijden, evenemen-
ten) plaatsvinden, maar ook in de ‘koude fase’. Ook is een 
crisis niet voorbij na het laatste persmoment, de politie 
moet aanwezig blijven op sociale media om eventuele 
nieuwe ontwikkelingen te kunnen signaleren. Responden-
ten van het onderzoek gaven aan dat het monitoren van 
sociale media tijdens incidenten niet altijd eenvoudig is. 
Soms is de berichtenstroom met betrekking tot een bepaald 
onderwerp zó groot, dat het zelfs met (gratis) monitortools 
als Tweetdeck en Hootsuite praktisch onmogelijk is om alle 
berichtgeving te volgen. Het gebruik van speciaal ontwik-
kelde (betaalde) tools, die wel zijn berekend op het analy-
seren van grote hoeveelheden berichten, kan hierbij uit-
komst bieden. Dit betekent dat de politie uitgerust moet 
zijn met de juiste middelen en expertise om sociale media 
goed te kunnen monitoren. 
Bij verschillende geanalyseerde incidenten bleek dat het 
monitoren van sociale media niet alleen door de communi-
catieafdeling wordt gedaan. Ook het realtime intelligence 
center speelt hierin een rol. Om ervoor te zorgen dat er geen 
zaken dubbel worden gedaan of om het werk te verdelen als 
er sprake is van heel veel berichtgeving op sociale media, 
is het goed om onderling afspraken te maken over welke 
afdeling wat doet. En, misschien nog wel belangrijker: wie 
informeert dan wie over wat er wordt gevonden? Waarnaar 
is men precies op zoek? Wie analyseert en beoordeelt de 
berichtgeving? Het is immers per politieproces verschil-
lend welke informatie op sociale media van waarde kan 
zijn.

Aanbevelingen voor politie t.a.v. sociale media
Implementeer snel een visie en strategie; luisteren is de basis van alle overige sociale-media-activiteiten; zorg voor snelle 
procesinformatie en gevalideerde informatie naar buiten; ook in reactie op buiten is (tijd en capaciteit vragende) validatie 
de norm; laat burgers meedenken en -doen; interne èn externe afstemming – wie doet wat en wie informeert wie?
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Produceren: van procesinformatie tot gevali-
deerde informatie 
Een tweede activiteit in het gebruik van sociale media is het 
plaatsen van informatie, ook wel ‘zenden’ genoemd. Wij 
gebruiken de term ‘produceren’ (Infopunt Veiligheid & 
VDMMP, 2011). Wanneer sprake is van een incident, gaat 
de buitenwereld op zoek naar informatie op internet. Opval-
lend is dat het soms enige tijd duurt voordat de politie zich 
op sociale media laat zien. Uit meerdere interviews met 
respondenten blijkt dat dit vaak komt doordat informatie 
nog niet is geverifieerd. Informatie moet 100% betrouwbaar 
en valide zijn voordat deze naar buiten wordt gebracht. Ook 
moet, wanneer er meerdere partijen betrokken zijn bij (de 
communicatie over) een incident, eerst afgestemd worden 
wie leidend is in de communicatie en wat de strategie is. 
Het geven van procesinformatie is daarom een must, vanaf 
moment één. Door dat snel te doen, bijvoorbeeld in de 
periode tussen een incident en het eerste officiële persmo-
ment, kan worden voorzien in de informatiebehoefte van de 
buitenwereld. 

Door P2000-meldingen zijn incidenten vanaf de start 
openbaar en is de inzet van de hulpdiensten te volgen. Een 
foute beschrijving in de eerste melding kan zijn uitwerking 
hebben op de perceptie van een incident in de buitenwe-
reld, zodat later mogelijk een correctie noodzakelijk is. Een 
voorbeeld hiervan is de oproep voor een brand die later 
geen brand bleek te zijn bij de gevangenisopstand in Teylin-
gen. Dit onderschrijft de noodzaak om, indien nodig, in de 
communicatie ook aandacht te besteden aan de inhoud van 
P2000-meldingen.

Reageren: validatie als norm
Sociale media brengen de ontwikkeling met zich mee van 
zendergerichte naar interactieve communicatie. Dit bete-
kent niet alleen berichten plaatsen (produceren), maar ook 
reageren op berichten. Naast het geven van feitelijke en 
procesinformatie is het belangrijk om vragen te beantwoor-
den en geruchten te ontzenuwen of juist informatie te 
bevestigen. De communicatie tijdens incidenten bestaat 
daarom naast produceren vooral uit reageren. Er is daarbij 

veel aandacht nodig voor een van de moeilijkste vraagstuk-
ken met betrekking tot sociale media: wat is waar en wat 
niet? Bij meerdere incidenten die we analyseerden, werden 
op sociale media namen genoemd van mogelijke 
verdachte(n) van een strafbaar feit. Hoe beoordeel je als 
politie de betrouwbaarheid van dergelijke berichten? Wat 
zegt bio (biografie) van de Twittergebruiker of het tijdstip 
van plaatsen van een bericht over de betrouwbaarheid 
ervan? In welke context is het bericht geplaatst; is het 
wellicht grappig bedoeld? Om de waarheid te achterhalen 
moet de politie goed kunnen filteren in de brij van informa-
tie die sociale media bieden. 
Al met al kost het valideren van informatie tijd. Tijd die in 
geval van een crisissituatie vaak niet of beperkt aanwezig is. 
Dit maakt dat de druk op het proces communicatie toeneemt 
als er geruchten of niet-gevalideerde informatie circuleren 
op de sociale media en er dus relatief veel capaciteit en 
prioriteit voor dit aspect nodig is. Argumenten als ‘we waren 
te druk’, of ‘we hadden geen tijd voor het monitoren van 
sociale media’ gaan niet (meer) op. De politie kan niet 
afwezig zijn op de sociale media tijdens en na een incident. 

Interacteren: de buitenwereld weet meer dan 
wij 
Bij sociale media gaat het uiteindelijk vooral om het met 
elkaar in gesprek gaan en blijven: de conversatie. Dit 
noemen we interacteren. Deze activiteit betekent dat de 
politie vragen beantwoordt van burgers, maar ook dat zij 
naar mogelijkheden zoekt om de buitenwereld te betrekken 
bij haar werkzaamheden. In hun artikel in nummer 4/13 van 
dit tijdschrift stellen Verhoef, Hiemstra & Cachet op basis 
van interviews met diverse politiekenners dat de politie in 
haar taakuitvoering telkens de verbinding moet leggen met 
de creatie van duurzame veiligheid en leefbaarheid, door 
burgers mee te laten denken en doen. Volgens hen kunnen 
sociale media hierbij veel betekenen (2013: 8). Zo blijkt uit 
ons onderzoek dat sociale media onder andere te benutten 
zijn bij het vergaren van opsporingsinformatie, bijvoorbeeld 
door het online delen van beeldmateriaal. Ook in een ander 
recent gepubliceerd onderzoek van Politie & Wetenschap 
besteden de auteurs aandacht aan zowel dit aspect als aan 
de interactie tussen burgers en politie met behulp van 
sociale media (Meijer, Grimmelikhuijsen, Fictorie, Thaens 
& Siep, 2013: 20-27, 55-58).
Het is belangrijk dat de politie begint met het investeren in 
de relatie met burgers in de koude fase. Op deze wijze kan 
de politie een relatie opbouwen met haar doelgroepen en 
wordt niet alleen in tijden van crisis gebruik gemaakt van 
sociale media en een beroep gedaan op de burger. Daar-
naast geldt: wat je zelden doet, doe je zelden goed. Door ook 
in de koude fase optimaal gebruik te maken van sociale 
media, is dit makkelijker in de warme fase wanneer er veel 
druk ligt op het crisiscommunicatieproces. 

Interne integrale aanpak
De basis van de sociale-media-activiteiten, luisteren, kan 
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niet door de communicatieafdeling alleen worden gedaan. 
Zoals we eerder al aangaven, is het noodzakelijk om binnen 
de politie duidelijk te hebben welke afdeling wat doet met 
betrekking tot sociale-mediamonitoring. Dit geldt ook voor 
de communicatie via sociale media. Afhankelijk van de 
communicatieactiviteiten van de politie zijn diverse functi-
onarissen of afdelingen betrokken. Bij die communicatie 
die erop gericht is opsporingsinformatie te genereren, 
kunnen andere functionarissen betrokken zijn dan wanneer 
de politie gevoelens van onveiligheid wil verminderen of 
voorkomen. Het is daarom noodzakelijk om als communica-
tieafdeling af te stemmen met andere afdelingen zoals de 
meldkamer (bijvoorbeeld rondom de inzet van Burgernet) 
en de informatieorganisatie (bijvoorbeeld rondom het 
monitoren van sociale media). Deze en andere afdelingen 
kijken ieder met hun eigen bril naar incidenten en naar 
politiewerk, ieder vanuit eigen perspectief en noodzaak. 
Alle betrokkenen moeten helder hebben: wie doet wat en 
wie informeert wie? 

Externe integrale aanpak
Net als intern is er extern duidelijkheid nodig bij de betrok-
kenen bij een incident: wie doet wat en wie informeert wie? 
Het is aan te bevelen om met alle partners gezamenlijk te 
monitoren en dit niet alleen afhankelijk te laten zijn van de 
politie. Immers: zelfs binnen de politie kijken een wijk-
agent en een rechercheur vanuit hun verschillende rol al op 
een andere manier naar informatie, laat staan als er meer-
dere organisaties betrokken zijn. Net zoals over de monito-
ring mag er net zo min onduidelijkheid zijn over wie de 
woordvoering doet over een incident. Als zowel de politie 
als de gemeente communiceert via Twitter, is het al inge-
wikkeld genoeg voor de buitenwereld. Stel dat daarbij de 
gemeente ook nog verwijst naar het Openbaar Ministerie 
voor de woordvoering, dan wordt het nog complexer. Zeker 
als het Openbaar Ministerie niet op sociale media commu-
niceert met betrekking tot het incident. Laat dan ook media 
of de maatschappij nog verwijzen naar de woordvoerder van 
de brandweer en het verwarrende plaatje qua woordvoering 
is compleet.
Om met een eenduidige boodschap naar buiten te komen is 
afstemming cruciaal, zowel intern als met de betrokken 
partners. Alle betrokkenen moeten met één mond spreken 

waarbij duidelijk is wie welke boodschap via welk commu-
nicatiekanaal brengt. Wanneer één partij belast is met de 
woordvoering rond een incident, hebben de betrokken 
ketenpartners evengoed een verantwoordelijkheid om deze 
partij te voorzien van input om een boodschap te kunnen 
formuleren. Wanneer partners van de politie afwezig zijn op 
sociale media, moet de politie zich niet gedwongen voelen 
om in het gat van communicatie te springen om te kunnen 
voorzien in de informatiebehoefte van de buitenwereld. Het 
is haar goed recht andere organisaties te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid. In haar communicatie kan de politie, 
hoe plichtmatig deze boodschap ook mag overkomen, 
verwijzen naar de algemene offline kanalen bij de betref-
fende organisaties. «
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Noten 
1) De casestudies zijn: Neergeschoten agent - Baflo (13 april 2011); 
Schietincident - Rotterdam (14 augustus 2011); Flitspaalincident - 
Voorschoten (23 oktober 2011); Voetbalrellen - Utrecht (4 december 
2011); Gevangenisopstand - Teylingen (3 oktober 2011); Schietinci-
dent supermarkt - Almelo (9 december 2011) en Dreiging aanslag 
winkelcentrum Zuidplein - Rotterdam (11 mei 2012).
2) De Expertgroep Sociale Media uit de korpsen Rotterdam-Rijnmond 
en Zuid-Holland-Zuid heeft negen domeinen uitgewerkt waarin 
sociale media kunnen worden aangewend. Het gaat hierbij om de 
volgende domeinen: mediawatch, eventwatch/ crowdmanagement, 
realtime intelligence, opsporing, kennisdelen, digitaal bewustzijn, 
mediakanaal, actieve wederkerigheid (o.a. webcare) en crisiscommu-
nicatie.
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Er was een opstand, maar geen brand in Teylingen.


