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In 2011 heeft een groep relschoppers het Maasgebouw in Rotterdam bestormd, om hun onvrede te uiten 

over het bestuur en de directie van Feyenoord. De politie voelde zich bedreigd door de supporters die 

binnen probeerden te komen en trokken hun wapens. De bereden politie en mobiele eenheid hebben een 

einde gemaakt aan de ongeregeldheden.  

Om de verdachten van deze rellen te kunnen aanhouden, heeft het Openbaar Ministerie de foto’s van 

verdachten vrijgegeven op de websites van de politie en in het programma Opsporing Verzocht. Bij 

gebrek aan reacties heeft het OM besloten om de foto’s ook te tonen op grote elektronische schermen in 

de binnenstad van Rotterdam en op kleinere schermen in de supermarkten. Dit bleek zo te bevallen dat 

er in 2012 opnieuw foto’s van verdachten op billboards zijn verschenen. De focus van het publiceren ligt 

hierbij volledig op het opsporingsdoel. Maar wat zijn nou de effecten van deze opsporingsmethode op de 

beleving van passanten? 

In dit artikel wordt gekeken naar het onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van 

opsporingsberichten op billboards op de waarneming van de belever ervan. Op basis van dit onderzoek 

wordt het belang van dit onderwerp uitgelegd en worden implicaties van het onderzoek besproken.  

OPSPORING 

Het idee om foto’s van verdachten te tonen op grote elektronische schermen in de stad komt van een 

succesvol initiatief uit Londen. In 2011 ontstonden er rellen in Londen, nadat er bij een protest een 29-

jarige Londenaar omkwam door een politiekogel. De rellen hielden vijf dagen aan, waarbij drie mensen 

om het leven kwamen. Na deze ongeregeldheden werden foto’s van verdachten geplaatst op grote 

schermen in de stad. Na het zien van deze schermen, bleken burgers gemakkelijker naar de politie te 

stappen. In Rotterdam zorgde de aankondiging van deze methode ervoor dat een aantal verdachten van 

de Maasgebouwrellen zichzelf heeft aangegeven bij de politie. Daarbij moet worden dat de daarna 

gepubliceerde reeks van wat oudere zaken geen verdachten opleverden. Door de beperkte inzet van de 

schermen is het niet mogelijk om valide uitspraken te doen over de effecten van de billboards op de 

opsporing. 

OVERLAST- EN ONVEILIGHEIDSBELEVING 

Naast het opsporingsdoel waren er binnen het OM en binnen dit onderzoeksteam verschillende ideeën 

over overige effecten van de opsporingsbillboards. Zo was er het idee dat het tonen van 

opsporingsberichten op billboards zou kunnen zorgen voor meer vertrouwen in de politie en de overheid. 

Door te laten zien dat de politie actief bezig is criminelen op te sporen, wordt er getoond dat de politie 

haar taken uitvoert en bezig is de veiligheid van de burgers te waarborgen. Aan de andere kant heb je te 

maken met beelden van criminaliteit die je aan passanten toont. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat 

mensen gaan denken dat er op die locatie veel sprake is van criminaliteit. Wellicht denken mensen 

“blijkbaar loopt hier een crimineel rond” en voelen zij zich daardoor onveilig. De effecten van de 

billboards kunnen dus zowel positief als negatief uitwerken. Om te zien welke kant dit op valt, is er een 

lab studie uitgevoerd naar de effecten van opsporingsbillboards op de beleving van de waarnemer. 

Eerder onderzoek naar de invloed van de aanwezigheid van politie op het veiligheidsgevoel toonde aan 

dat de omgeving waarin dit plaatsvindt een rol speelt in de beleving. Zo is er gevonden dat de 

aanwezigheid van politie in een onveilige omgeving ervoor zorgt dat de situatie als veiliger wordt 

beoordeeld. Aan de andere kant zorgt de aanwezigheid van politie in een veilige omgeving er juist voor 



 

dat de situatie als onveiliger wordt beoordeeld1. Niet alleen in de veiligheidsbeleving lijkt de omgeving 

een rol te spelen, maar ook in de overlastbeleving is hier sprake van. In een artikel van Eysink Smeets 

e.a. wordt verondersteld dat de nabijheid van een omgeving invloed heeft op de veiligheidsbeleving en 

de overlastbeleving2. In omgevingen die worden beoordeeld als dichtbij (vertrouwde situatie, in de 

directe leefomgeving) voelt men zich veiliger en beleeft men minder overlast dan in een omgeving die 

wordt beoordeeld als veraf (algemene situatie, in de niet-directe leefomgeving). Speelt de context ook 

een rol in de effecten van de opsporingsberichten? 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

Om de effecten van opsporingsberichten te onderzoeken, is er een lab studie gedaan bij studenten en 

medewerkers van de Hogeschool en Universiteit Utrecht. Hierin kregen proefpersonen beelden te zien 

van verschillende omgevingen met daarin een billboard. Hierop was een opsporingsbericht of advertentie 

te zien. Proefpersonen moesten deze beelden beoordelen op onder andere veiligheid, overlast, risico’s 

en vertrouwen in de overheid. Zij waren er niet van op de hoogte dat het billboard dat zij te zien kregen 

hierin een rol speelde, zij moesten de situatie beoordelen. De beelden die zij te zien kregen waren van 

een supermarkt of winkelcentrum. In een introductietekst werd gesuggereerd dat de supermarkt als 

dichtbij (een lokale, vertrouwde plek, waar men vaker kwam) gezien kon worden en het winkelcentrum 

als veraf (een algemene locatie, waar men zelden kwam). Op deze manier is gepoogd ook de constructen 

veraf en dichtbij mee te nemen in het onderzoek. 

De effecten die zijn gevonden in het onderzoek, werden alleen gevonden bij de omgeving dichtbij en niet 

bij de omgeving veraf. Uit het onderzoek bleek dat opsporingsberichten op billboards hier zorgden voor 

meer gevoelens van onveiligheid en ook meer beleving van overlast. Daarnaast beleeft men meer risico’s 

bij het zien van een opsporingsbillboard. Het communiceren via opsporingsbillboards kent dus in een 

omgeving dichtbij naast positieve effecten voor de opsporing ook negatieve bijeffecten voor de beleving 

van de waarnemers. 

Een verklaring hiervoor kan liggen bij de associaties die opsporingsberichten opwekken. Een grimmige 

foto van een crimineel en het woord “GEZOCHT” geven al gauw de associatie met criminaliteit en 

onveiligheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat door de aanwezigheid van beelden en berichten van 

criminaliteit (in kranten of op tv) men geen goed beeld heeft van de daadwerkelijke criminaliteit die zich 

in de buurt afspeelt3. Men gaat daardoor risico’s overschatten en zich onveiliger voelen. 

In dit onderzoek is dan ook gekeken naar hoe de aanpassing van een boodschap invloed heeft op de 

effecten van de opsporingsbillboards. Hierbij is het woord “GEZOCHT” op een billboard vervangen door 

de tekst “Gezien? Bel Ons”. Met deze tekst wordt de associatie met criminaliteit afgezwakt. Daarnaast 

suggereert de boodschap een samenwerking tussen burgers en de politie. Deze aanpassing leidde niet tot 

minder overlastbeleving of onveiligheidsgevoelens ten opzichte van de oorspronkelijke boodschap, maar 

zorgde er wel voor dat mensen meer vertrouwen hadden in de politie. Dit effect werd wederom alleen 

gevonden in een omgeving dichtbij. 

                                                           
1 Van de Veer, E., De Lange, M. A., Van der Haar, E. & Karremans, J. C. (2012), Feelings of safety: ironic 

consequences of police patrolling. Journal of Applied Social Psychology. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00967.x 
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strategieën voor communicatie over overlast en verloedering… IVA Beleidsonderzoek en advies [in opdracht van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid]. 
3 Jackson, J. (2011). Revisiting risk sensitivity in the fear of crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 

48(4), 513-537. 



 

IMPLICATIES 

Het onderzoek heeft aangetoond dat in deze labsetting de effecten van de billboards afhankelijk zijn van 

de omgeving waarin ze hangen. In dit geval betekent dit dat de opsporingsberichten geen effecten 

hadden in een omgeving veraf. Het communiceren via een opsporingsbericht kan dus in zo’n geval geen 

kwaad voor de veiligheids- en overlastbeleving. De beïnvloeding van waarnemers vindt vooral plaats in 

omgevingen die zij als dichtbij beschouwen. Het is dus af te raden om billboards in een nabije omgeving 

(zoals een supermarkt) op te hangen om de burger zich veiliger te laten voelen en minder overlast te 

laten beleven. De effecten voor de opsporing zijn in dit geval niet bekend. Pas als deze gegevens bekend 

zijn, kan er een goede afweging gemaakt worden of dergelijke billboards in nabije omgevingen zouden 

moeten hangen. 

Blijkbaar wordt niet alleen de beleving van de waarnemer beïnvloed in een nabije omgeving, maar ook 

de opinie is beïnvloedbaar. Het persoonlijk aanspreken van mensen in hun nabije omgeving kan bijdragen 

aan het vertrouwen in de politie. Men moet dus niet alleen opletten wát er gecommuniceerd wordt, maar 

ook hóe er gecommuniceerd wordt. Door een tekstuele verandering toe te passen, kan men blijkbaar het 

vertrouwen in instanties verhogen. Als men het vertrouwen van het publiek in instanties wilt 

beïnvloeden, dan liggen hier dus mogelijkheden. 

NAWOORD 

De resultaten van het onderzoek suggereren dat het hier gaat om kleine effecten. Dat betekent dat er 

voorzichtig moet worden omgegaan met de resultaten van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in 

een labsetting bij voornamelijk studenten. Door het onderzoek nogmaals uit te voeren in een 

praktijksetting, kan er onderzocht worden of de gevonden resultaten ook voor de praktijk gelden. 

Daarnaast kan onderzocht worden of het plaatsen van billboards ook daadwerkelijk effecten heeft voor 

de opsporing. In elk geval geeft het onderzoek interessante bevindingen die de moeite waard zijn om 

rekening mee te houden en verder te onderzoeken.  

 

Links naar artikelen met foto’s van de billboards: 

 

http://nos.nl/artikel/365422-rotterdam-overvallers-op-billboards.html 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2938029/2011/09/30/OM-plaatst-foto-

s-relschoppers-op-billboards-in-Rotterdam.dhtml 

http://www.nu.nl/binnenland/2629706/fotos-verdachten-voetbalrellen-billboards-

geplaatst.html#slideshow-/slideshow/1886445/popup.html 

http://www.metronieuws.nl/regionaal/na-voetbalvandalen-ook-overvallers-op-schermen-in-

rotterdam/SrZldx!ofVi8AWkMqK2/ 


