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In opdracht van Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) heeft Motivaction International B.V. in het kader van de 
Rijkspilot overlast een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse burgers waarin het effect van verschillende boodschappen 
is getest op de veiligheids- en overlastbeleving en de perceptie van daadkracht  van en het vertrouwen in de minister van 
Veiligheid.

Communiceren over overlast is lastig. Er niet over communiceren kan de indruk wekken dat er weinig gedaan wordt aan 
het bevorderen van veiligheid en terugdringen van overlast, dit kan een nadelig effect hebben op de uitstraling van een 
bestuurder en het gevoel van veiligheid.  Maar op het moment dat er (meer) gecommuniceerd wordt over overlast, wordt 
men zich meer bewust van onveiligheid – ook al was de initiële boodschap positief.  Dit wordt ook goed duidelijk uit het 
CCV-Trendsignalement 2013 waarin wordt beschreven dat ondanks het feit dat het in Nederland naar objectieve criteria 
steeds veiliger wordt, de sociale veiligheidsbeleving niet is veranderd. 

Factoren die daadkracht en vertrouwen, dan wel de overlastbeleving en onveiligheidsgevoelens kunnen beïnvloeden, zijn:

1. Aspecten van daadkracht

2. Framing van het onderwerp: focus op probleem versus focus op resultaat

3. Tone of voice: rationele versus meer emotionele argumenten

4. Sociale norm: individuele of geen norm

Het CCV heeft Motivaction opdracht gegeven de invloed van de aspecten 2,3 en 4 nader te onderzoeken in een 
experimentele opzet om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop burgers het beste geïnformeerd kunnen worden, met 
een optimaal effect op hun overlast- en veiligheidsbeleving. 

Achtergrond, doelstelling
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Hoofdvraag:

“Op welke manier kan de overheid het beste communiceren over de aanpak van overlast, verloedering en onveiligheid 
waarbij wel de daadkracht van de bestuurder (minister of  burgemeester) zichtbaar wordt, maar waarin de overlastbeleving 
en onveiligheidsgevoelens van burgers niet nadelig beïnvloed wordt? “

Deelvragen:

Boodschap

•Framing van het onderwerp: In hoeverre maakt het verschil als een bericht het probleem of het resultaat benadrukt? 

•Tone-of-voice: In hoeverre helpt het om over het algemeen rationele boodschappen meer emotioneel te laden? 

•Sociale norm: In hoeverre is het wel of niet communiceren van de sociale norm van invloed?

Optreden bestuurder (hier minister van Veiligheid):

•Vertrouwen: In hoeverre hebben burgers vertrouwen in de minister en wat is het effect van de berichtgeving hierop?

•Daadkracht: Op welke wijze zien burgers daadkracht terug in het optreden van de minister en wat is het effect van de 
berichtgeving hierop? 

Hoofdvraag
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Methode en opzet

Acht geteste condities

In dit experimenteel onderzoek zijn drie onafhankelijke variabelen opgenomen; frame, tone of voice en sociale norm. Deze 
variabelen zijn alle drie dichotoom. Dit betekent dat er 2 x 2 x 2 = 8 condities zijn. Elke conditie heeft een unieke stimulus in 
de vorm van een krantenbericht. Hoofdonderwerp van het bericht was de afname van jeugdoverlast. Op de volgende 
sheet is de basis voor het artikel weergegeven, vervolgens schematisch de verschillende varianten. Respondenten zijn 
random toegewezen aan een van deze condities (berichten). Per bericht zijn er ca. 200 respondenten benaderd. Naast de 8 
groepen die een variant van het bericht voorgelegd hebben gekregen, is er een controlegroep benaderd die geen bericht 
heeft voorgelegd gekregen. De totale netto-steekproef is n= 1.878.

8-4-2014

Conditie Frame Tone of voice Sociale norm n

1 Probleemgericht Rationeel Ja 207

2 Probleemgericht Rationeel Nee 208

3 Probleemgericht Emotioneel Ja 209

4 Probleemgericht Emotioneel Nee 209

5 Resultaatgericht Rationeel Ja 210

6 Resultaatgericht Rationeel Nee 208

7 Resultaatgericht Emotioneel Ja 209

8 Resultaatgericht Emotioneel Nee 208

9 CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT 210
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Geteste basisboodschap

Jongerenoverlast met 15% gedaald sinds 2010

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2013 blijkt dat het aantal burgers dat ernstige jongerenoverlast ervaart sinds 2010 is gedaald 
met 15%. Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is in dezelfde periode afgenomen met 8%, zo blijkt uit de politiecijfers. De 
minister van Veiligheid en Justitie wil deze afname ook het komende jaar doorzetten en wil bindende afspraken maken hierover met
gemeenten. 

Ondanks de aanhoudende daling blijft de minister alert ten aanzien van de aanpak van jongerenoverlast en -criminaliteit. Van alle 
vormen van sociale overlast [D] hebben burgers het meeste last van jongerenoverlast. Bovendien blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat 
jongerenoverlast van grote invloed is op de onveiligheidsgevoelens van burgers.

[E]De minister is blij met de goede resultaten. Toch is er nog altijd veel werk aan de winkel. “De daling is positief, [A]maar er zijn nog 
altijd veel mensen de zich ergeren aan jongeren die overlast veroorzaken. [G] Een blijvende aanpak van hinderlijke en overlastgevende 
groepen blijft nodig, ook om te voorkomen dat zij afglijden naar de status van criminele jeugdgroep.”

De Minister pakt jongerenoverlast onder meer aan via het Programma Aanpak problematische jeugdgroepen, [B] waarin zowel 
criminele als overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen worden aangepakt door onderlinge samenwerking van onder meer politie, 
OM en gemeenten. Een goede aanpak van jongerenoverlast en -criminaliteit betekent permanente aandacht, alertheid en goede 
samenwerking tussen wijkagenten, jongerenwerk, scholen, leerplichtambtenaren, woningcorporaties, gemeenten, zorg- en strafpartners. 
[F]Op deze manier wil de minister het percentage jongerenoverlast [C] ook het komende jaar nog verder laten dalen en zo een veilige 
leefomgeving voor burgers bevorderen. 

Methode en opzet
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Methode en opzet
Geteste varianten van de boodschap

Stimuli Tekstvarianten

Probleemgericht A. De daling is positief, maar er zijn nog altijd veel mensen de zich ergeren aan jongeren die overlast veroorzaken. Een blijvende aanpak van 
hinderlijke en overlastgevende groepen blijft nodig, ook om te voorkomen dat zij afglijden naar de status van criminele jeugdgroep.

B. De Minister pakt jongerenoverlast onder meer aan via het Programma Aanpak problematische jeugdgroepen, waarin zowel criminele als 
overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen worden aangepakt door onderlinge samenwerking van onder meer politie, OM en gemeenten.

C. Op deze manier wil de minister het aantal burgers dat jongerenoverlast ervaart ook het komende jaar nog verder laten dalen.

Resultaatgericht A. De daling is positief, maar het kan nog beter.  Er zijn nog steeds hinderlijke en overlastgevende groepen. Een blijvende aanpak van deze 
groepen blijft nodig, omdat mensen zich veilig moeten voelen in hun eigen wijk.

B. De Minister pakt jongerenoverlast onder meer aan via het Programma Aanpak problematische jeugdgroepen, waarin onder meer politie, OM en 
gemeenten onderling samenwerken om jongeren een eigen plek te geven in een veilige wijk. 

C. Op deze manier wil de minister ook het percentage burgers dat zich veilig voelt in de wijk het komende jaar verhogen.

Rationeel D. Van alle vormen van sociale overlast komt jongerenoverlast het meest voor. Bovendien blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat jongerenoverlast 
van grote invloed is op de onveiligheidsgevoelens van burgers.

E. De minister is blij met de goede resultaten.
F. Op deze manier wil de minister ook het percentage burgers dat zich veilig voelt in de wijk het komende jaar verhogen.

Emotioneel D. Van alle vormen van sociale overlast hebben burgers het meeste last van jongerenoverlast. Bovendien geven burgers in Veiligheidsmonitor aan 
dat zij zich onveilig voelen wanneer zij jongerenoverlast ervaren.

E. De minister is blij dat burgers steeds minder jongerenoverlast ervaren. 
F. Op deze manier wil de minister het aantal burgers dat jongerenoverlast ervaart ook het komende jaar nog verder laten dalen.

Sociale norm G. Er zijn nog steeds hinderlijke en overlastgevende groepen. Dat is onacceptabel. Dit tolereren we niet in Nederland.
H. Er zijn nog steeds hinderlijke en overlastgevende groepen. [Geen referentie naar sociale norm]
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Reikwijdte en beperkingen

De keuzes ten aanzien van de gebruikte stimuli, de krantenberichten, zijn van invloed op de onderzoeksresultaten. Het is goed om
onderstaande punten daarom in het achterhoofd te houden bij het lezen van dit rapport.

• Het onderwerp – jeugdoverlast – is een breed erkend probleem, waar veel mensen zich mee kunnen identificeren. Er is dus niet 
gekeken naar de communicatie rond marginale problemen.

• Het onderwerp bevat een positieve boodschap: daling jeugdoverlast . Er is niet gekeken naar effecten van communiceren bij 
negatieve resultaten

• Het onderwerp is een algemeen ervaren probleem, er is geen sprake van een incident, in het laatste geval zou de communicatie 
anders kunnen uitwerken

Ook de onderzoeksmethode is mogelijk van invloed op de uitkomsten. Aan 

de deelnemers is gevraagd om aan te geven in hoeverre zij zich in het algemeen 

veilig voelen in Nederland en in de eigen buurt. Dit is een subjectieve wijze van 

ondervragen, omdat veiligheid een breed te interpreteren begrip is. Met behulp 

van kwalitatief onderzoek is dit veiligheidsgevoel verder uit te diepen, om zo

op een objectievere wijze de gevoelens van de deelnemers te peilen.

Methode en opzet
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Methode en opzet

Onderzoekspanel

De experimentele opzet is uitgevoerd binnen het online panel van Motivaction. Motivaction beschikt over een panel van 
80.000 Nederlanders waaruit wij landelijk representatieve steekproeven kunnen trekken. Dit panel beschikt over het 
ISO 26362 certificaat voor online onderzoekspanels. Het panel is verrijkt met profielinformatie zoals sociodemografie en 
waardenoriëntatie (Mentality-milieu, de waardensegmentatie van Motivaction) en burgerschapsstijl.

We trekken steekproeven met behulp van propensitysampling, een statistische techniek die het onder meer mogelijk maakt 
te corrigeren voor zelfselectie en ondervertegenwoordigde groepen respondenten toch voldoende te betrekken in een 
onderzoek. Deze steekproeven uit het panel matchen we met de Gouden Standaard van het CBS en met referentiegegevens 
uit ons offline Mentality-onderzoek.

Eventuele afwijkingen van de steekproef ten opzichte van de bevolking zijn achteraf gecorrigeerd door een statistische 
weging toe te passen. Na deze weging is de steekproef representatief voor de Nederlandse bevolking op de variabelen 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en waardenoriëntatie (Mentality-milieu).

8-4-2014
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Methode en opzet

8-4-2014

Waarde van de afh. variabele

Basisniveau van afh. variabele

Het effect van framing

Het effect van tone of voice

Het effect van een sociale norm

Meetfout



Burgerschapsstijlen

Inzicht in burgers in een veranderende samenleving
De Nederlandse samenleving is sterk geïndividualiseerd en er is 
een grote verscheidenheid aan leefstijlen ontstaan. Burgers zijn 
bovendien mondiger en kritischer geworden. Hoe kun je als 
beleidsmaker, voorlichter of bestuurder voeling blijven houden 
met wat burgers beweegt? Motivaction heeft in samenwerking 
met de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie en de 
WRR een methode ontwikkeld om de belevingswereld van 
burgers te ontsluiten: burgerschapsstijlen. 

Wat zijn burgerschapsstijlen?
Het segmentatiemodel Burgerschapsstijlen geeft inzicht in de 
drijfveren van burgers en hun relatie tot de samenleving, de 
overheid en de politiek. De burgerschapsstijlen zijn gebaseerd op 
het sinds 1997 uitgevoerde Mentality-onderzoek van 
Motivaction onder Nederlanders van 15 tot 80 jaar. We 
onderscheiden vier stijlen – verantwoordelijken, 
plichtsgetrouwen, pragmatici en structuurzoekers. Zij komen in 
verschillende provincies en gemeenten in verschillende mate 
voor.
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structuurzoekers
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Plichtsgetrouwen

Samenleving: 
Afhankelijk en lokaal  
betrokken

Overheid en politiek:
Gezagsgetrouw maar 
ervaren afstand

Communicatie:
Moeite met complexiteit, 
volgzaam

Verantwoordelijken

Samenleving: 
Actief en  internationaal 
betrokken

Overheid en politiek:
Geïnteresseerd en Kritisch

Communicatie: 
Vaardig, Mondig

Pragmatici

Samenleving:
Individualistisch, open 
minded, praktisch

Overheid en politiek:
Afwachtend, gemiddeld 
vertrouwen

Communicatie:
Hoofdlijnen, vaardig

Structuurzoekers

Samenleving:
Inactief, bezorgd en 
materialistisch

Overheid en politiek:
Afzijdig en wantrouwend. 
Voelen zich niet 
vertegenwoordigd 

Communicatie:
Vluchtig, keuzestress, 
prikkelgericht

Rijkspilot overlast | CCV 8-4-2014

Burgerschapsstijlen
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Resultaten
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Effecten van berichtgeving op veiligheidsbeleving, daadkracht en vertrouwen
• Voorafgaand aan het onderzoek heeft CCV in zijn briefing verschillende deelvragen (op basis van hypothesen uit theorie) 

geformuleerd. Op deze en de volgende pagina behandelen wij in eerste instantie de antwoorden op deze deelvragen. Vervolgens 
gaan we in op de optimale boodschap onder de Nederlandse bevolking en de diverse burgerschapsstijlen.

• Graag herhalen wij de opmerking dat bij de resultaten in het achterhoofd moet worden gehouden dat het gaat om een bericht met
een hoog probleembesef (jeugdoverlast), een positieve connotatie (daling van overlast) en een algemeen probleem (geen incident).

Veiligheidsgevoelens veraf en dichtbij

• Berichtgeving van deze strekking (hoog probleembesef, positieve connotatie, geen incident)  zorgt in het algemeen niet voor 
meer/minder onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt of in Nederland (geen hoofdeffect van bericht). Uitzondering hierop is  een 
bericht waarin de sociale norm wordt gecommuniceerd (zie ook volgende sheet).

• Wel heeft deze berichtgeving effect op hoe frequent men zich onveilig voelt. Burgers die het bericht niet voorgelegd hebben 
gekregen voelen zich frequenter onveilig in de eigen buurt of in Nederland.

• Deze berichtgeving zorgt er ook voor dat men vaker het idee heeft dat overlast in het afgelopen jaar is afgenomen en ook in het 
komende jaar zal afnemen. Daarnaast geven burgers die geen bericht voorgelegd hebben gekregen vaker aan het idee te hebben 
dat Nederland onveiliger is geworden en dat dit het komende jaar doorzet.

Perceptie daadkracht en vertrouwen

• Deze berichtgeving is van positieve invloed op het vertrouwen in de minister

• Deze berichtgeving is van positieve invloed op perceptie van daadkracht van de minister

Resultaten
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Effecten van verschillende boodschappen

Veiligheidsgevoelens veraf en dichtbij

• Het communiceren van de sociale norm in een dergelijk bericht heeft een positief effect op veiligheidsbeleving dichtbij 
(in de eigen buurt). Op de veiligheidsbeleving veraf (in Nederland) heeft het geen effect.

• Er blijkt weinig effect te zijn van tone-of-voice of framing op de veiligheidsbeleving, zowel dichtbij als veraf.

Perceptie daadkracht en vertrouwen

• Er zijn beperkte hoofdeffecten gevonden van tone-of-voice, framing of het communiceren van een sociale norm op 
vertrouwen in de minister en de perceptie van diens daadkracht.  Onafhankelijk van deze varianten heeft in het 
algemeen berichtgeving an sich al een zeer sterk positief effect op de perceptie van daadkracht en het vertrouwen (zie 
ook vorige sheet).

Resultaten
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Effecten van verschillende boodschappen – Overzicht

De effecten van de verschillende boodschappen zijn hieronder samengevat voor de totale groep van Nederlanders 18 t/m 70 jaar. 

++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 
- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

Optimale boodschap: Probleemgericht, emotioneel en met sociale norm

Een boodschap waarbij de focus ligt op het probleem, een emotionele toon wordt gehanteerd en de sociale norm wordt genoemd blijkt het 
grootste positieve effect te hebben op zowel de perceptie van daadkracht van en het vertrouwen in de minister als de veiligheidsgevoelens 
onder de Nederlandse bevolking.

Resultaten

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen
minister V&J

Daadkracht 
minister V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Ja + + ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Nee + - ++ +

Resultaatgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Ja + 0 ++ +

Resultaatgericht Emotioneel Nee + 0 ++ +

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT - 0 -- --

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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Effecten van verschillende boodschappen naar leefstijl

Onder de verschillende burgerschapsstijlen blijkt de optimale variant (probleemgericht, emotioneel, met een sociale norm) 
ook het grootste positieve effect te hebben op de perceptie van daadkracht en het vertrouwen in de minister en de 
veiligheidsgevoelens. Wel blijken bepaalde (combinaties van) stimuli onder de burgerschapsstijlen een ander effect met zich 
mee te brengen. Zie pagina 11 en 12 voor een beschrijving van de burgerschapsstijlen. 

•Onder de structuurzoekers blijken ook de varianten “resultaatgericht; rationeel; geen norm” en “resultaatgericht; 
emotioneel en geen norm” relatief het best te scoren. Het communiceren met focus op probleem heeft onder hen een 
sterker positief effect op veiligheidsgevoelens veraf dan onder de overige burgerschapsstijlen. 

•Onder de pragmatici blijkt een emotionele boodschap “afbreuk” te doen aan de perceptie van daadkracht en het 
vertrouwen in de minister. Zowel op daadkracht en vertrouwen heeft het een minder sterk positief effect dan onder de 
overige burgerschapsstijlen.

•Onder de verantwoordelijken blijkt het niet communiceren een positiever effect te hebben op de veiligheidsgevoelens 
dichtbij (in de eigen buurt). Een emotionele boodschap in combinatie met een focus op resultaat blijkt een positiever effect 
te hebben op de perceptie van daadkracht van de minister.

•Onder de plichtsgetrouwen heeft een resultaatgerichte boodschap in combinatie met een emotionele toon een positiever 
effect op de perceptie van daadkracht van de minister. Resultaatgericht in combinatie met het communiceren van een 
sociale norm heeft ook een positief effect op de veiligheidsgevoelens veraf (in NL).

Resultaten
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Conclusies en aanbevelingen

Mogelijke beleidsimplicaties

• Indien de boodschap een positieve connotatie heeft – daling van criminaliteit en overlast – en een hoog probleembesef –
jongerenoverlast – blijkt het altijd beter om wel te communiceren dan niet te communiceren. 

• Indien het bericht zowel moet bijdragen aan het wegnemen van de onveiligheidsgevoelens als een betere perceptie van 
daadkracht van en hogere mate van vertrouwen in de bestuurder kan het best gekozen worden voor een boodschap 
waarbij de focus ligt op het probleem, een emotionele toon en het benoemen van de sociale norm.

• Mocht het bericht alleen ten doel te hebben de veiligheidsgevoelens in de eigen buurt te doen afnemen kan het 
communiceren van de sociale norm door een bestuurder soms al voldoende zijn om effect te behalen.

• Uit de analyses onder de burgerschapsstijlen blijkt dat een gedifferentieerde boodschap onder de diverse 
burgerschapsstijlen zeker effect kan hebben op aspecten van perceptie daadkracht, vertrouwen en veiligheidsgevoelens. 
Bij het opstellen van het bericht moet dan ook goed afgewogen worden onder welke type burgers er een bepaald effect 
bereikt wil worden. Met name het segment structuurzoekers dat een sceptische houding heeft ten aanzien van de 
overheid, kan dus met een voor hen optimale boodschap “binnen boord” worden gehouden door een frame en tone-of-
voice te kiezen die maximaal aansluiten bij dit segment. Maar ook zien we dat met bijvoorbeeld een emotionele 
boodschap de plichtsgetrouwen en verantwoordelijken een positiever beeld hebben van de daadkracht van de 
bestuurder, terwijl dit juist onder de pragmatici afbreuk doet aan het vertrouwen in en perceptie van daadkracht van de 
bestuurder. (zie ook vorige sheet).
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Bijlagen

Effecten van communiceren pagina 21

Beleving: Voelen

Beleving: Denken

Daadkracht en vertrouwen minister

Effecten van verschillende boodschappen pagina 33

Nederlanders 18-70 jaar

Effecten per burgerschapsstijl pagina 39
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Plichtsgetrouwen

Pragmatici

structuurzoekers

Bijlagen: regressiemodellen
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In het eerste onderdeel van de resultaten gaan we in op het effect van berichtgeving op onderstaande thema’s. Hierbij 
maken we een vergelijking tussen de respondenten die één van de acht berichten hebben gelezen en de controlegroep die 
geen bericht gelezen heeft op de volgende afhankelijke variabelen:

- Veiligheidsbeleving veraf (in Nederland)

- Veiligheidsbeleving dichtbij (in buurt)

- Veiligheidsgevoelens veraf (in Nederland)

- Veiligheidsgevoelens dichtbij (in buurt)

- Vertrouwen in minister van Veiligheid

- Perceptie van daadkracht van minister van Veiligheid

In het tweede onderdeel geven we weer wat de specifieke effecten van de verschillende varianten van de boodschap in het 
krantenbericht (tone of voice, framing en sociale norm) hebben op bovenstaande thema’s; Onder de Nederlandse bevolking 
en specifiek voor de vier burgerschapsstijlen. 

In de bijlagen zijn de visuele weergaves te zien van de regressieanalyses, achterhalen we de hoofdeffecten van de condities 
op de thema’s onder de gehele Nederlandse bevolking en specifiek voor de verschillende burgerschapsstijlen die 
Motivaction onderscheidt binnen Nederland. Ook tonen we de visualisaties van welke combinatie van de drie stimuli (tone-
of-voice, framing en sociale norm) het meest positieve effect heeft voor de gehele Nederlandse bevolking en specifiek voor 
de verschillende burgerschapsstijlen.

Leeswijzer bijlagen
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Bijlage 1: Effecten van communiceren
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Leeswijzer

In dit onderdeel gaan we in op de effecten van de diverse boodschappen in de krantenartikelen. Door middel van een 
regressieanalyse is het hoofdeffect achterhaald van onderstaande stimuli op de daaropvolgende thema’s voor zowel de 
gehele bevolking als de door Motivaction onderscheiden burgerschapsstijlen (zie volgende sheet).  

Stimuli (onafhankelijke variabelen)

- Tone-of-Voice: Emotioneel vs. Rationeel

- Framing: Nadruk op probleem vs. nadruk op resultaat

- Sociale norm: Wel communiceren vs. niet communiceren van sociale norm

Thema’s (afhankelijke variabelen)

- Veiligheidsbeleving veraf (in Nederland)

- Veiligheidsbeleving dichtbij (in buurt)

- Vertrouwen in minister van Veiligheid

- Perceptie van daadkracht van minister van Veiligheid

Uit de analyses bleek dat enkel bij het communiceren van de sociale norm een duidelijk waarneembaar effect bleek op te 
treden op één van de afhankelijke variabelen: de veiligheid veraf (in de eigen buurt), gaan we in dit hoofdstuk direct in op 
de interacties van de stimuli, oftewel de combinatie van drie stimuli tezamen. Door middel van tabellen wordt het effect 
van de combinatie van de verschillende stimuli weergegeven. Het effect van de interacties is bepaald door middel van 
regressieanalyses. De modellen behorende bij deze analyses zijn opgenomen in de bijlage., net als de modellen van de 
analyses om de hoofdeffecten van de condities vast te stellen.
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Beleving: voelen

Berichtgeving over algemeen niet van invloed op veiligheidsgevoel veraf (in NL)

Het wel of niet voorgelegd 
krijgen van een krantenbericht 
over daling van jeugdoverlast 
heeft geen effect op het 
algemene gevoel van 
onveiligheid veraf (in 
Nederland).

Een kleine meerderheid geeft 
aan zich wel eens onveilig te 
voelen in Nederland.

55%

45%

55%

45%

Ja

Nee

Voelt u zich wel eens onveilig in Nederland?

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Beleving: voelen

Berichtgeving van invloed op frequentie van onveiligheidsgevoel veraf (in NL)

Burgers die geen bericht 
hebben gelezen over de daling 
van jeugdoverlast voelen zich 
wel vaker onveilig in 
Nederland.

13%

58%

30%

7%

56%

37%

Vaak

Soms

Zelden

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in Nederland?

Geen bericht  (n=118) Wel bericht  (n=907)
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Beleving: voelen

Geen effect berichtgeving op algemeen veiligheidsgevoel dichtbij (in eigen buurt)

Ook op het algemene 
veiligheidsgevoel dichtbij (in de 
buurt) heeft het wel of geen 
bericht lezen over afname 
jeugdoverlast geen effect.

25% van de Nederlanders geeft 
aan zich wel eens onveilig te 
voelen in zijn buurt.

25%

75%

25%

75%

Ja

Nee

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Beleving: voelen

Berichtgeving licht effect op frequentie van onveiligheidsgevoelens dichtbij

De respondenten die een 
bericht hebben gelezen, geven 
vaker aan zich soms onveilig te 
voelen in de buurt. De 
respondenten die geen bericht 
hebben gezien, geven vaker 
aan dat dit zelden is.

12%

47%

41%

9%

57%

34%

Vaak

Soms

Zelden

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt?

Geen bericht  (n=54) Wel bericht  (n=415)
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Beleving: denken

Berichtgeving positief effect op idee van afname overlast in NL afgelopen jaar

Logischerwijs hebben burgers 
die gelezen hebben over de 
afname van jeugdoverlast ook 
vaker het idee dat de totale 
overlast in Nederland het 
afgelopen jaar is afgenomen, 
danwel gelijk is gebleven. 

8%

59%

33%

19%

35%

46%

...is afgenomen

...is toegenomen

...gelijk is gebleven

Ik denk dat de overlast in Nederland in het afgelopen jaar...

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Beleving: denken

Berichtgeving heeft positief effect op idee dat overlast komende jaar afneemt

Naast het effect van de 
berichtgeving over het idee dat 
de overlast het afgelopen jaar 
is afgenomen zien we ook dat 
deze burgers vaker denken dat 
het komende jaar de overlast 
gelijk zal blijven of nog verder 
afneemt.

7%

59%

34%

14%

39%

47%

...afneemt

...toeneemt

...gelijk blijft

Ik denk dat de overlast in Nederland in het komende jaar...

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Beleving: denken

Geen bericht met name sterk effect op idee dat NL onveiliger is geworden

Het niet voorgelegd krijgen van 
het bericht zorgt ervoor dat 
men het idee heeft dat 
Nederland het afgelopen jaar 
onveiliger is geworden.

10%

53%

37%

15%

37%

48%

...veiliger is geworden

...onveiliger is geworden

...gelijk is gebleven wat betreft de veiligheid

Ik denk dat Nederland in het afgelopen jaar...

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Beleving: denken

Geen bericht geeft idee dat NL komend jaar onveiliger gaat worden

Het niet voorgelegd krijgen van 
het bericht zorgt ervoor dat 
men het idee heeft dat 
Nederland het komende jaar 
onveiliger wordt.

9%

53%

38%

13%

39%

48%

...veiliger wordt

...onveiliger wordt

...gelijk blijft wat betreft de veiligheid

Ik denk dat Nederland in het komende jaar...

Geen bericht  (n=215) Wel bericht  (n=1.663)
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Vertrouwen in minister van Veiligheid

Berichtgeving heeft positief effect op vertrouwen in minister van veiligheid

Nederlandse burgers die een 
bericht lezen over de daling 
van jeugdoverlast geven vaker 
aan dat men, als het gaat om 
jeugdoverlast: 

- Op de minister kan rekenen

- Deze minister eerlijk is

- Tevreden te zijn met de 
aanpak van de minister

- Respect te hebben voor de 
minister.

6%

4%

0

6%

3%

0

8%

3%

0

8%

4%

21%

8%

20%

7%

20%

9%

17%

8%

32%

16%

24%

15%

32%

14%

30%

13%

34%

46%

40%

41%

32%

42%

33%

42%

7%

24%

10%

30%

8%

28%

12%

30%

2%

0%

3%

3%

3%

3.16

3.85

3.29

3.98

3.13

3.94

3.24

3.96

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Ik kan op deze minister rekenen waar het gaat om de aanpak van jongerenoverlast

Helemaal oneens Oneens Beetje oneens Beetje eens Eens Helemaal eens

Deze minister is eerlijk waar het gaat om de aanpak van jongerenoverlast

Ik ben tevreden over deze minister waar het gaat om de aanpak van jongerenoverlast 

Ik heb respect voor deze minister waar het gaat om de aanpak van jongerenoverlast
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Daadkracht van minister van Veiligheid

Berichtgeving heeft positief effect op perceptie daadkracht van minister van veiligheid

Nederlandse burgers die een 
bericht lezen over de daling van 
jeugdoverlast geven vaker aan dat 
men, als het gaat om jeugdoverlast: 

- De minister duidelijk maakt 
waar hij voor staat

- De minister daadkrachtig vindt 
optreden

- Veel vertrouwen heeft in de 
aanpak

- De minister succesvol is

- De minister zich daadwerkelijk 
inzet

- De minister aandacht heeft voor 
leefbaarheid en veiligheid in NL

- De minister burgers goed 
informeert

7%

3%

0

9%

4%

0

9%

5%

0

13%

4%

0

8%

3%

0

8%

3%

0

6%

3%

12%

6%

14%

9%

21%

9%

16%

9%

11%

7%

9%

5%

14%

8%

27%

15%

36%

20%

29%

21%

35%

19%

34%

15%

24%

12%

31%

19%

41%

40%

34%

42%

33%

44%

31%

47%

35%

44%

40%

43%

37%

43%

12%

33%

7%

23%

7%

18%

5%

20%

11%

27%

16%

33%

11%

26%

2%

3%

0%

2%

0%

2%

0%

2%

1%

3%

2%

4%

1%

2%

3.44

4.03

3.16

3.78

3.09

3.68

3.02

3.76

3.32

3.94

3.53

4.09

3.35

3.85

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Geen bericht (n=215)

Wel bericht (n=1.663)

Deze minister maakt duidelijk waarvoor hij staat

Helemaal oneens Oneens Beetje oneens Beetje eens Eens Helemaal eens Helemaal eens Reeks8 Reeks9 Reeks10 Reeks11

Deze minister treedt daadkrachtig op waar het gaat om de aanpak van 

Deze minister zet zich daadwerkelijk in om jongerenoverlast aan te pakken

Ik heb veel vertrouwen in de aanpak van jongerenoverlast door onze ministerr

Deze minister is succesvol in het aanpakken van jongerenoverlast

Deze minister heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in Nederland

Deze minister informeert burgers over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in 
Nederland 
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Bijlage 2: Effecten van verschillende boodschappen
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Effecten van verschillende boodschappen – Overzicht

++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 
- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

Resultaten

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen
minister V&J

Daadkracht minister 
V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Ja + + ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Nee + - ++ +

Resultaatgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Ja + 0 ++ +

Resultaatgericht Emotioneel Nee + 0 ++ +

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT - 0 -- --

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 

- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

Plichtsgetrouwen

Sterker/zwakker 
t.o.v. NL

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen 
minister V&J

Daadkracht 
minister V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Ja + + ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Nee - - ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Ja ++ 0 ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Nee + 0 ++ ++

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT - 0 -- --

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 

- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

Verantwoordelijken

Sterker/zwakker 
t.o.v. NL

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen 
minister V&J

Daadkracht 
minister V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Ja + + ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Nee + 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Ja + - ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Ja + - ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Nee + + ++ ++

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT 0 + -- --

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 

- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

Pragmatici

Sterker/zwakker 
t.o.v. NL

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen minister 

V&J
Daadkracht minister 

V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 + +

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 + +

Probleemgericht Emotioneel Ja + + + +

Probleemgericht Emotioneel Nee - - 0 0

Resultaatgericht Rationeel Ja + 0 + +

Resultaatgericht Rationeel Nee 0 0 + +

Resultaatgericht Emotioneel Ja + 0 0 0

Resultaatgericht Emotioneel Nee + - + +

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT 0 0 - -

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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++ Sterk positief effect; + Positief effect; 0 Nihil effect; 

- Negatief effect; -- Sterk negatief effect

structuurzoekers

Sterker/zwakker 
t.o.v. NL

Frame Tone of voice Sociale norm
Veiligheidsbeleving 

veraf
Veiligheidsbeleving 

dichtbij
Vertrouwen minister 

V&J
Daadkracht minister 

V&J

Probleemgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Probleemgericht Rationeel Nee + 0 ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Ja ++ + ++ ++

Probleemgericht Emotioneel Nee ++ 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Ja + 0 ++ ++

Resultaatgericht Rationeel Nee ++ + ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Ja ++ + ++ ++

Resultaatgericht Emotioneel Nee + 0 ++ +

CONTROLEGROEP = GEEN KRANTENBERICHT -- - -- --

Combinatie met grootste positieve effect op 
perceptie daadkracht, vertrouwen en 

veiligheidsgevoel
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Bijlage 2: Effecten per burgerschapsstijl
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Leeswijzer

De resultaten van de diverse regressieanalyses zijn weergegeven op de volgende sheets. Ten eerste worden de 
hoofdeffecten van de verschillende stimuli getoond op de variabelen: vertrouwen, daadkracht en veiligheidsbeleving 
(veraf/dichtbij). Vervolgens gaan we in op de interacties, de effecten die zich voordoen wanneer stimuli worden 
gecombineerd.

Uitleg bij figuren

Een bericht met de  focus op het
probleem (preventieframe) heeft 

een geschat positief effect van 1.4 
op het vertrouwen in minister

De pragmatici hebben een negatieve 
afwijking van 0.6 t.o.v. het gemiddelde
hoofdeffect (1.4) van de focus op het
probleem. LET WEL, het communiceren
van  het probleem heeft ook onder
de pragmatici nog steeds een positief
effect (1,4-0,6=0,8) op het 

vertrouwen in de minister.
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Framing: Veiligheidsbeleving veraf (in NL)

Resultaatgericht communiceren licht sterker effect op veiligheidsbeleving veraf
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Tone-of-voice: Veiligheidsbeleving veraf (in NL)

Rationele boodschap licht sterker effect op veiligheidsbeleving veraf
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Sociale norm: Veiligheidsbeleving veraf (in NL)

Communiceren sociale norm licht sterker effect op veiligheidsbeleving veraf
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Framing: Veiligheidsbeleving dichtbij (in  buurt)

Resultaatgericht communiceren licht sterker effect op veiligheidsbeleving dichtbij
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Tone-of-voice: Veiligheidsbeleving dichtbij (in buurt)

Rationele boodschap licht sterker effect op veiligheidsbeleving veraf
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Sociale norm: Veiligheidsbeleving dichtbij (in buurt)

Communiceren sociale norm sterker effect op veiligheidsbeleving dichtbij
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Framing: Vertrouwen in minister

Probleemgericht communiceren licht sterker effect op vertrouwen in minister
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Tone-of-voice: Vertrouwen in minister

Emotionele boodschap licht sterker effect op vertrouwen minister
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Sociale norm: Vertrouwen in minister

Communiceren sociale norm licht sterker effect op vertrouwen in minister
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Framing: Daadkracht minister

Probleemgericht communiceren licht sterker effect op perceptie daadkracht
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Tone-of-voice: Daadkracht minister

Emotionele boodschap licht sterker effect op perceptie daadkracht
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Sociale norm: Daadkracht minister

Communiceren sociale norm licht sterker effect op perceptie daadkracht
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Interacties: Veiligheidsbeleving veraf(in NL)

Combi preventie, emotioneel en sociale norm meeste effect op veiligheidsbeleving veraf
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Interacties: Veiligheidsbeleving dichtbij (in de buurt)

Combi preventie, emotioneel en sociale norm meeste effect op veiligheidsbeleving dichtbij
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Interacties: Vertrouwen minister

Combi preventie, emotioneel en sociale norm meeste effect op vertrouwen
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Interacties: Daadkracht minister

Combi preventie, emotioneel en sociale norm meeste effect op daadkracht



Auteursrecht
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Beeldmateriaal
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te 
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