
Sociale media en veiligheidsbeleid: niets doen is geen optie! 

Op donderdag 23 mei 2013 organiseerde het CCV een netwerkdag Grote Steden. 
Het thema van de ochtend was ‘sociale media en lokale veiligheid’ want, zo 
constateert @hetCCV in haar trendsignalement: “Sociale media zijn anno 2013 
niet meer weg te denken uit de wereld van criminaliteitspreventie, handhaving 
en toezicht.”  De deelnemers aan de netwerkdag hadden verschillende vragen 
waarop ze graag een antwoord zouden zien. ‘Hoe voorkomen we dat we altijd 
achter de feiten aan lopen? Hoe is de rolverdeling tussen gemeente, politie en 
andere partners in het gebruik van sociale media? Hoe ga je om met 
eigenrichting en bedreigingen? Is het veiligheidsgevoel te beïnvloeden via sociale 
media? Is het nog mogelijk om te sturen? Hoe om te gaan met het privacybelang 
als je snel wilt reageren op berichten? Op welke wijze zijn sociale media van 
waarde bij evenementenveiligheid en specifiek bij crowdmanagement? Hoe 
burgers te betrekken bij veiligheidsthema’s?’ 

De bovenliggende vraag die hierbij belangrijk is, luidt: hoe maken we het 
concreet voor de afdeling openbare orde en veiligheid? Een bijzonder onderdeel 
voor de deelnemers blijkt de opdracht om in een groepje na te denken over een 
Facebook-evenement waarin een straatrace wordt aangekondigd. Er is slechts 
één uur de tijd om met elkaar na te denken hoe om te gaan met dit Facebook-
evenement. In de plenaire terugkoppeling behandelen we met elkaar de 
oplossingen en dilemma’s. De onderstaande driedeling helpt om hierin structuur 
aan te brengen.  

Wat bedreigt de gemeente en hoe erg is dat? Een deelnemer schetst zijn 
analyse: ‘Als het doorgaat dan is er kans op een ongeval, mogelijk met doden en 
slachtoffers tot gevolg. Wellicht zelfs tientallen. De kans op imagoschade voor de 
gemeente is dan groot.’ Deelnemers ervaren hoe ingewikkeld de risicoanalyse is, 
vooral de vraag: hoeveel deelnemers kunnen we verwachten? Dit wordt 
bevestigd door de ervaring van een gemeente die bij een eerdere ervaring met 
een Facebook-evenement een sociale mediadeskundige heeft betrokken om een 
inschatting van het aantal deelnemers te maken. Het daadwerkelijk aantal 
aanwezige mensen bleek tien keer zoveel te zijn als van tevoren was ingeschat. 

Wat moeten we kunnen en hebben daar nodig? Een deelnemer geeft aan: ‘Een 
uur is weinig. Via de organisator proberen invloed uit te oefenen om het niet 
door te laten gaan, is eigenlijk geen optie meer. Als je de organisator al kan 
bereiken. Een andere optie is de boel afsluiten. Maar gaat dat nog lukken? En wie 
hebben we nodig om de straat af te sluiten?’   

Wie doet dan wat voor wie en wie informeert wie? Na de risico-inschatting en de 
mogelijke oplossingsrichtingen blijven nog een aantal vragen onbeantwoord. Wie 
monitort wat op de sociale media? Monitort de politie alles, of doet de gemeente 
een deel? Welke informatie hebben we nu eigenlijk exact nodig? Wie 
communiceert uiteindelijk? De burgemeester? Of proberen we via de organisator 
de deelnemers te bereiken?  

De opdracht maakt duidelijk dat keuzes bepalend zijn voor de te volgen weg! 
Een keuze voor een realistisch en een worst case scenario. Keuzes in de 
maatregelen: wat doen we wel en wat niet? En niet onbelangrijk: kunnen we dit 
alles (achteraf) uitleggen? Concreet wordt het daarmee die ochtend volgens de 
deelnemers wel. ‘Er is genoeg huiswerk te doen,’ grapte een deelnemer. Of zoals 
een ander opmerkte: ‘helemaal niets doen is echt geen optie!’  

http://www.twitter.com/hetccv

