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Voorwoord 
 
Het is alweer heel wat jaren geleden dat op mijn toenmalige onderzoeksbureau 
een training werd georganiseerd voor alle onderzoekers en adviseurs. We 
leerden een slimme methode voor het structureren van focusgroepen. Met de 
training was niets mis: ik gebruik wat ik daar leerde tot op de dag van 
vandaag. Maar de rituelen rond de training vielen wel op. De trainer had 
tafelkleedjes meegenomen. In veel verschillende kleuren. Om de twee uur 
legde hij weer een ander kleur kleedje neer. De ene kleur zou ons ‘s ochtends 
tot rust brengen. De volgende zou ons helpen te concentreren. De derde 
moest de post-lunch dip minder diep maken. In die tijd kon je daar in een zaal 
vol kritische sociaal-wetenschappers beter niet mee aankomen. Gegniffel viel 
dus vooral zijn deel.  Ook ikzelf keek wat sceptisch naar de kleedjes (en naar 
de kaarsen overigens, voor de geur). Toch had ik het gevoel dat we door 
kleuren, geuren, licht of geluid wel eens meer beïnvloed zouden kunnen 
worden dan we voor onszelf wilden toegeven. En het kwam mij voor dat we 
daarmee ook in het veiligheidsbeleid nog wel eens meer zouden kunnen doen 
dan we op dat moment voorzagen.   
 
Lang was er voor die gedachte geen vruchtbare bodem te vinden. Totdat het 
een paar jaar geleden ook bij anderen - in een innovatiearena sociale 
veiligheid - begon te kriebelen. Steeds duidelijker werd immers dat we ons in 
het dagelijks leven onbewust door veel meer prikkels laten beïnvloeden dan 
ons wellicht lief is. Zouden we dan toch niet nog eens ook serieuzer moeten 
kijken naar de mogelijkheden van zintuigbeïnvloeding in het veiligheids- 
domein? Toen (Bernadette Schomaker van) het Centrum voor Criminaliteits- 
preventie en Veiligheid vroeg naar belangstellenden om onderzoek op dit 
terrein te doen was ik er dan ook als de kippen bij om me aan te melden.  
 
Met een mooie mix van mensen zijn we daarna de afgelopen jaren op pad 
gegaan om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Met onderzoekers van Hogeschool, Expertisegroep Veiligheidsbeleving en 
Politieacademie. Met deskundigen uit uiteenlopende organisaties: van 
hoogleraren tot kunstenaars en afkomstig van het Zweedse Volvo Car tot TNO. 
En met innovatieve veiligheidsmensen uit ziekenhuizen, vervoerbedrijven, 
woningbouwcorporaties of gemeenten. Onder toezicht van het CCV. Al die 
mensen wil ik bij deze hartelijk dank zeggen voor de constructieve 
samenwerking, de open uitwisseling en – voor sommigen ook – de bereidheid 
om de nek uit te steken en wat anders te proberen.  
 
Door de gezamenlijke, constructieve inspanning van al diegenen begint steeds 
duidelijker te worden dat zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg inderdaad 
interessante mogelijkheden biedt. Mogelijkheden die we nog lang niet volledig 
doorgronden en beheersen. En waar je wellicht niet teveel van moet 
verwachten, maar zeker ook niet te weinig. Een eerste stap op dit interessante 
gebied is gezet. We hebben nog veel te ontdekken. Wie volgt? 
 
Amsterdam, augustus 2012 
 
Marnix Eysink Smeets 
Projectleider onderzoeksteam MultiSensory Safety 
Voorzitter Stichting Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties 



 

Eindrapport Zintuigbeïnvloeding en veiligheid 3 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ................................................................. 7 

2 Het project ............................................................ 10 
 
2.1 Innovatie van en voor de praktijk ............................................... 10 
2.2 De verkenning ........................................................................ 11 
2.3 De pilotontwikkeling ................................................................. 12 
2.4 De pilots ................................................................................ 13 
2.5 De eindevaluatie ..................................................................... 14 
2.6 Disseminatie ........................................................................... 14 

3 Zintuigbeïnvloeding en veiligheid? ......................... 16 
 
3.1 Naar nieuwe vormen van gedragsbeïnvloeding .............................. 16 
3.2 Zintuigbeïnvloeding? ................................................................ 17 
3.3 Met welke interventies? ............................................................ 19 
3.4 Een aanzet tot nadere ordening ................................................. 21 
3.5 Complicerende mechanismen ..................................................... 22 
3.6 Tenslotte: het begrip veiligheid nader afgebakend ......................... 22 

4 Zicht ..................................................................... 25 
 
4.1 Eerder onderzoek .................................................................... 25 
4.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk ......................................... 27 
4.3 Aandacht in het innovatieproject ................................................ 30 

4.3.1 Lichtlab ............................................................................. 31 
4.3.2 Uniformonderzoeken ........................................................... 32 

4.4 Conclusie ............................................................................... 32 

5 Gehoor .................................................................. 34 
 
5.1 Eerder onderzoek .................................................................... 34 
5.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk ......................................... 35 

5.2.1 Aandacht in het innovatieproject ........................................... 36 
5.2.2 Mislukte geluidsinterventie ................................................... 37 

5.3 Conclusie ............................................................................... 37 

6 Reuk ..................................................................... 39 
 
6.1 Eerder onderzoek .................................................................... 39 
6.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk ......................................... 40 
6.3 Aandacht in het innovatieproject ................................................ 41 

6.3.1 Een vriendelijke geur op de SEH’s ......................................... 42 
6.3.2 Geur in de metro ................................................................ 43 

6.4 Conclusie ............................................................................... 44 

7 Tast ...................................................................... 46 
 
7.1 Eerder onderzoek .................................................................... 46 



 

Eindrapport Zintuigbeïnvloeding en veiligheid 4 

7.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk ......................................... 47 
7.3 Aandacht in het innovatieproject ................................................ 47 
7.4 Conclusie ............................................................................... 47 

8 Meervoudige interventies ...................................... 49 
 
8.1 Eerder onderzoek .................................................................... 49 
8.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk ......................................... 50 
8.3 Aandacht in het innovatieproject ................................................ 50 
8.4 Conclusie ............................................................................... 51 

9 De betekenis voor de veiligheidspraktijk ................ 52 
 
9.1 Een uitbreiding van het interventie-arsenaal ................................ 52 
9.2 Het topje van de bekende ijsberg? .............................................. 52 
9.3 Positie in de interventiemix ....................................................... 53 
9.4 Niet over één nacht ijs… ........................................................... 54 

10 De volgende stap ................................................ 55 
 
10.1 Wat landelijk nu nodig is ........................................................ 55 
10.2 Voor wie zelf aan de slag wil ................................................... 55 

Literatuurlijst .............................................................. 58 

Bijlage A Beschikbare deelrapporten .................. 64 
 



 

Eindrapport Zintuigbeïnvloeding en veiligheid 5 

Managementsamenvatting 

 
 
Kunnen interventies met atmosferische variabelen als licht, kleur, geluid of 
bijvoorbeeld geur een bijdrage leveren aan de verbetering van sociale 
veiligheid? Dat is de vraag die in dit rapport centraal staat. In branches als 
bijvoorbeeld de retail of de gezondheidszorg wordt de waarde van dergelijke 
interventies in toenemende mate onderkend. Maar biedt dat ook praktisch 
perspectief in de veiligheidszorg? 
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid startte daarom in 2009 
het innovatieproject Zintuigbeïnvloeding en veiligheid. Gefinancierd door het 
(toenmalige) ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met 
de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties als belangrijkste 
uitvoeringsorganisatie. Na een eerste verkenning van de mogelijkheden 
werden diverse experimentele projecten gestart. Elk omgeven door grondig 
evaluatieonderzoek (met tenminste een quasi-experimenteel design).  
 
Op de Spoedeisende Hulp van een tweetal grootstedelijke ziekenhuizen werd 
getest of met (muziek en) geur de kans op agressie tussen publiek en 
personeel kon worden verminderd. De geur bleek effect te sorteren: 
personeelsleden en publiek bleken elkaar significant positiever te waarderen; 
bezoekers voelden zich daarnaast (in één van de twee ziekenhuizen) onder 
invloed van geur minder angstig en minder snel geïrriteerd. 
 
In metrovoertuigen van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB werd getest of 
het verspreiden van een ‘schoonmaakgeur’ mensen tot minder vervuilend 
gedrag en een betere reinheidsbeleving zou kunnen aanzetten. Het eerste 
werd niet zichtbaar, het tweede wel: mannelijke reizigers vonden de 
metrocoupes in de geurconditie aanzienlijk schoner dan in de controleconditie. 
Er deden zich daarbij opvallende interactie-effecten voor met de visuele 
prikkels van de interieurdessins in de metrocoupes.  
 
Tenslotte werd in een proefopstelling getest of jongeren zich bij hun keuze 
voor een ‘hangplek’ laten beïnvloeden door lichtkleuren. Dit mede naar 
aanleiding van een (niet bewezen) claim uit de Britse veiligheidszorg dat 
jongeren zich zouden laten afschrikken door roze licht. In de proef werd 
gevonden dat jongeren zich bij hun keuze zowel laten afstoten door onprettig 
licht en laten aantrekken door als aantrekkelijk ervaren licht. Daarbij werd de 
Britse claim ook ten dele onderbouwd: roze licht bleek inderdaad afstotend te 
werken, maar om heel andere redenen dan men in Engeland had vermoed.    
 
In het praktijkveld werden ook buiten de context van het innovatieproject 
interventies op het gebied van ‘zintuigbeïnvloeding’ getroffen. Deze werden 
zoveel mogelijk in kaart gebracht, de ervaringen ‘afgetapt’. Het beeld daarbij 
bleek echter niet anders dan ook op andere subdomeinen van het 
veiligheidsbeleid al vaker is gedocumenteerd: nieuwe interventies te over, 
maar slechts weinigen daarvan worden adequaat geëvalueerd. Over de 
effecten van de meeste van de aangetroffen interventies of projecten kan dan 
ook geen uitspraken worden gedaan.  
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De bevindingen uit de verschillende pilots en uit de inventarisatie van 
projecten elders zijn vastgelegd in vier deelrapporten. In de voorliggende 
overall-rapportage zijn de belangrijkste bevindingen uit die rapporten 
bijeengebracht, aangevuld met bevindingen uit de meest recente literatuur.  
Zo biedt dit rapport een overzicht naar van de belangrijkste mogelijkheden, 
onmogelijkheden, zekerheden en onzekerheden, in dit rapport geordend per 
(relevant) zintuig: zicht, gehoor, reuk en tast.  
 
Op elk van die zintuigen kunnen interventies aangewezen worden die - in 
bepaalde vormen, in bepaalde settingen en onder bepaalde voorwaarden – 
kansrijk zijn om de objectieve en/of de subjectieve veiligheid te beïnvloeden. 
De stevigheid en breedte van het bewijs voor de werkzaamheid van de 
mogelijke interventies varieert echter per zintuig en interventie. Geur 
onderscheidt zich daarbij in positieve zin: hier is, mede door het 
innovatieproject, inmiddels relatief veel onderzoek beschikbaar dat de werking 
van geurinterventies op de veiligheid(sbeleving) onderbouwt. Dat is nog eens 
extra interessant, omdat dit een relatief goedkope interventie betreft. 
 
Het implementeren van succesvolle interventies op het gebied van licht, kleur 
geluid, geur en dergelijke blijkt in de praktijk nauw te luisteren. Effecten zijn, 
zo leren zowel de beschikbare theorie als de verzamelde ervaringen uit de 
praktijk, sterk afhankelijk van doel, doelgroep, context. Er is een sterke 
noodzaak tot congruentie van prikkels en tot het sturen op een optimaal 
prikkelniveau (‘optimal arousal’). Tenslotte lijkt ook domweg 
fingerspitzengefühl van belang voor de laatste optimale afstemming van de 
interventie op de situatie. 
 
Al met al biedt zintuigbeïnvloeding zoals bedoeld in dit innovatieproject zeker 
een kansrijke uitbreiding van het interventiearsenaal in de veiligheidszorg, 
maar moet over de implementatie van dergelijke interventies niet al te licht 
worden gedacht. Het innovatieproject is daarbij niet meer dan een eerste teen 
in het water van deze interventies geweest. Nieuwsgierig - en vooral ook 
kritisch lerend - vooruitgaan lijkt voor de komende jaren het devies. 
Voortbordurend op de meest kansrijke sporen uit dit rapport en omgeven door 
goed evaluatieonderzoek en regelmatige uitwisseling van ervaringen. Zodat we 
steeds meer begrijpen hoe interventies met licht, kleur, geluid, geur of 
bijvoorbeeld klimatologische variabelen op een – vaak onbewuste en niet-
offensieve manier! – zowel de veiligheid als de veiligheidsbeleving kunnen 
verbeteren. 
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1   Inleiding 

Vrijwel iedereen komt wel eens in een restaurant. Als dat gebeurt, vinden we 
het meestal niet meer dan normaal dat de intensiteit en de kleur van het licht 
precies kloppen met de sfeer die de uitbater wil uitstralen. Dat het soort 
muziek daar weer precies bij past (al is het door geheel afwezig te zijn), net 
als de in het restaurant gebruikte kleuren en stoffen, de hard- of zachtheid 
van de stoelen, de temperatuur. En wie oplet zal vaak zien dat ook de geur die 
in het restaurant hangt daar weer op is afgestemd. We slaan daar meestal 
nauwelijks acht op, behalve als één of meer van die factoren niet kloppen met 
de verwachtingen. Als het licht te fel is voor het beoogde intieme etentje. Als 
de muziek te hard staat voor een goed gesprek. Of als je Duitse bratwurst 
ruikt, terwijl je toch echt in een vegetarisch restaurant dacht te hebben 
geboekt. Normaal gesproken nemen we echter veel van de betreffende 
factoren nauwelijks bewust waar en vormen we zo vrijwel onbewust een 
holistisch beeld van onze omgeving. Als, onbewust, alles klopt dan voelen we 
ons prettig. 
 
Door datzelfde beeld laten we ons ook beïnvloeden. Om maar bij het 
restaurant-voorbeeld te blijven: wie in een vreemde stad een restaurant zoekt 
gaat niet alleen af op de menukaart in de etalage, maar vormt zich 
waarschijnlijk in een split-second een totaalbeeld van de betreffende zaak, op 
basis waarvan meteen een besluit valt of de betreffende zaak een kanshebber 
is of niet.  
 
Marketing 
 
Van dergelijke - grotendeels onbewuste - processen wordt in de marketing 
allang slim gebruik gemaakt. Zo is de inrichting van een bekende 
hamburgerketen zodanig uitgebalanceerd, dat klanten wel voldoende 
bestellen, maar niet te lang blijven zitten, zodat een hoge omloopsnelheid (en 
dus omzet) wordt gerealiseerd. Het automerk Volvo besteedt ruime aandacht 
aan het geluid waarmee hun autodeuren dichtvallen. Het Zweedse merk staat 
voor degelijkheid en veiligheid: het geluid waarmee de deur dichtvalt moet die 
waarden dan ook – voor de (potentiële) koper vrijwel onbewust - 
onderstrepen. En menig supermarktketen heeft uitgebreide studies gedaan 
naar de manier waarop door licht, muziek of (bakkers)geur de winkelbeleving, 
verblijfstijd en koopbereidheid van hun klanten optimaal beïnvloed kan 
worden.  
 
Ontwerpers en marketeers zijn dus al langer bezig om het gedrag en de 
beleving van publieksgroepen via (onder meer) zintuigbeïnvloeding in een 
gewenste richting te sturen. Maar ook buiten de commerciële arena is hier 
toenemende aandacht voor. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld wordt steeds 
duidelijker dat aanpassingen van licht, kleur, geluid, geur de behandeling van 
patiënten kan vergemakkelijken en/of hun herstel kan bevorderen. Zo wordt 
gewerkt aan het ontwikkelen van healing environments, in de letterlijke 
betekenis van het woord (zie bijvoorbeeld Dijkstra, 2009). 
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Ook relevant voor de veiligheidszorg? 
 
In de veiligheidszorg begon de afgelopen jaren ook steeds meer het gevoel te 
ontstaan dat hier een potentieel ligt dat er op wacht ontgonnen te worden. 
Zouden slimme interventies met licht, kleur, geur of bijvoorbeeld geluid 
immers ook geen bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de 
veiligheid? Door mensen onbewust te stimuleren zich minder risicovol of meer 
normconform te gedragen? Of door hen een veiliger gevoel te geven? De 
recente geschiedenis had al een paar – overigens niet bijster vriendelijke - 
voorbeelden van interventies opgeleverd: het blauwe licht dat het 
heroïneverslaafden onmogelijk zou moeten maken hun aderen te vinden en de 
Mosquito: het apparaatje dat een naar geluid op zo’n hoge frequentie 
verspreidt, dat het (hang)jongeren zou moeten verjagen zonder dat ouderen 
daar last van hadden. Zou het echter niet denkbaar zijn dat er ook 
vriendelijker en/of veel minder waarneembare interventies te ontwikkelen zijn? 
Of dat deze al elders al bedacht zijn, zonder in Nederland bekendheid te 
hebben gekregen? 
 
Een innovatieproject 
 
Vanuit die gedachten werd in 2009 het project Zintuigbeïnvloeding en 
Veiligheid geïnitieerd. Gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (later ministerie van Veiligheid en Justitie). 
Aangestuurd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, als 
gedelegeerd opdrachtgever. En uitgevoerd door de Landelijk Expertisegroep 
Veiligheidspercepties, deels in samenwerking met de Politieacademie.  
 
Overallrapport 
 
Het voorliggende rapport is het overkoepelend verslag van dit project. Het 
beschrijft zowel de uitvoering als de opbrengsten van het project.  
 
In het overall-project nam een vijftal deelprojecten een belangrijk rol in: vijf 
experimenten en onderzoeken, die elk weer op een ander deel van de materie 
inzoomden. De resultaten van die projecten zijn vastgelegd in aparte 
onderzoeksrapporten (zie bijlage A). In het nu voorliggende rapport brengen 
wij de belangrijkste bevindingen uit de deelprojecten bijeen en plaatsen wij die 
bovenal ook in een breder kader. Natuurlijk geven wij daarbij de betekenis aan 
voor de praktijk én voor het onderzoek in de toekomst.  
 
De opbouw van het rapport is als volgt. Eerst schetsen wij doel, opzet en 
verloop van het project als geheel (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 bevat 
vervolgens een eerste verkenning van het onderzoeksdomein en het daarbij 
gehanteerde theoretisch kader. Daarna volgen de bevindingen uit het project, 
bijeengebracht in één hoofdstuk per (relevant) zintuig. Zo passeren de 
bevindingen op het gebied van zicht (hoofdstuk 4), gehoor (hoofdstuk 5), reuk 
(hoofdstuk 6, tast (hoofdstuk 7) achtereenvolgens de revue, gevolgd door een 
hoofdstuk (8) dat ingaat op interventies die gericht zijn op combinaties van die 
zintuigen. In hoofdstuk 9 wordt vervolgens de balans opgemaakt.   
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Omdat het project bovenal toepassingsgericht moest zijn, beschrijven wij een 
en ander op een manier die toegankelijk is voor een breed 
(veiligheids)publiek1. 
 
En om tenslotte alvast een tipje van de sluier van onze bevindingen op te 
lichten: zintuigbeïnvloeding kan zeker een aanvulling bieden op het 
beschikbare interventiearsenaal. In het project zijn de nodige stappen 
voorwaarts gezet om mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te brengen. 
Maar daarmee zijn niet meer dan een paar nieuwe stappen gezet op een 
perspectiefrijk pad. Werkender- en onderzoekenderwijs zullen we de komende 
jaren verder moeten ontdekken wat echt werkt, wat niet werkt en wat (ook 
dan weer) veelbelovend is. Dat daarbij mooie kansen te benutten zijn, dat is 
uit het innovatieproject wel gebleken! 
 
 

                                                   
1 Dat wordt naast in taalgebruik en opbouw van de rapportage ook zichtbaar in de wijze van 
bronvermelding: in afwijking van de APA-normen hanteren wij ook bij de eerste vermelding van 
meerdere auteurs vaak al de afkorting et al. 
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2 Het project 

2.1 Innovatie van en voor de praktijk 

Het Innovatieproject Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid werd medio 2009 door 
het CCV gestart om meer inzicht te krijgen in praktisch uitvoerbare manieren 
om langs de weg van zintuigbeïnvloeding bij te dragen aan veiligheid en 
veiligheidsbeleving. Dat inzicht zou vooral verworven moeten worden door het 
uitvoeren van (goed geëvalueerde) experimenten op het gebied van 
zintuigbeïnvloeding. Het project was daarbij nadrukkelijk toepassingsgericht: 
de opbrengst moest direct ten goede kunnen komen aan het praktijkveld. Met 
dit in het achterhoofd werd het project daarom opgebouwd uit een vijftal 
fasen. Die waren achtereenvolgens: 
 
1. De Verkenningsfase,  waarin de mogelijkheden van 

zintuigbeïnvloeding aan een eerste verkenning werden onderworpen en 
veelbelovende ontwikkelsporen werden gedefinieerd;  

 
2. de Pilotontwikkeling, waarin de mogelijkheid en haalbaarheid voor 

pilots op verschillende locaties werd geïnventariseerd, de keuzes 
werden gemaakt ten aanzien van de uiteindelijk uit te voeren pilots en 
de kaders voor die pilots werden vastgesteld; 

 
3. de Pilotuitvoering, waarin de geselecteerde pilots verder worden 

uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd; 
 
4. de Eindevaluatie waarin de resultaten van de pilotuitvoering bij elkaar 

werden gebracht, geanalyseerd en vertaald naar aanbevelingen voor de 
praktijk; tenslotte gevolgd door de  

 
5. Disseminatie-fase, waarin de opbrengsten van het zintuigproject als 

geheel ter beschikking worden gesteld aan het praktijkveld. 
 
In figuur 2.1.a op de volgende pagina is deze opzet nog eens grafisch 
weergegeven, waarbij ook de tijdsplanning die voor de verschillende fasen is 
gehanteerd is aangegeven. 
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Figuur 1: Projectfasering. 
 
In de navolgende paragrafen beschrijven wij het verloop en de opbrengst van 
elke fase  in het kort.  
 

2.2 De verkenning 

In deze eerste fase werd het speelveld afgebakend door een aantal centrale 
begrippen te operationaliseren. Wat verstaan we onder zintuigen, wat onder 
zintuigbeïnvloeding en welke vormen van veiligheid of veiligheidsbeleving zijn 
in het kader van het project relevant? De resultaten van deze exercitie 
beschrijven we in hoofdstuk 3.  
 
Vervolgens werd een eerste literatuurscan naar de mogelijkheden van 
zintuigbeïnvloeding gedaan. Daarbij werd gestart met ‘zoeken in de breedte’: 
wat werd al gedaan op andere werkvelden die mogelijk als inspiratie van het 
veiligheidsveld zouden kunnen dienen? Vervolgens werd ook op het 
veiligheidsveld zelf gezocht. Tegelijkertijd werd een brainstormsessie 
georganiseerd met deskundigen op uiteenlopende (zintuig)gebieden. Met hen 
werden bezoeken gebracht aan verschillende situaties in de veiligheidspraktijk, 
waarbij zij zich gezamenlijk bogen over de vraag wat interventies op het 
gebied van licht, geluid, geur en dergelijke in deze specifieke situaties wellicht 
zouden kunnen bijdragen. Uit de groep deskundigen werd een Xperienceteam 
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Zintuigen gevormd, waarvan de leden ook in latere fasen van het project – 
meestal op individuele basis – nog weer verder geraadpleegd werden.  
 
De resultaten van de activiteiten uit deze fase leidden medio 2010 tot het 
rapport MultiSensory Safety (Eysink Smeets, Van ’t Hof en Van der Hooft, 
2010). Daarin werd verslag gedaan van de bevindingen uit literatuurscan en 
brainstormsessie en werden op basis daarvan de meest kansrijke richtingen 
voor nadere ontwikkeling gedefinieerd. Deels in de vorm van aanbevelingen 
voor te ontwikkelen proefprojecten.  
   

2.3 De pilotontwikkeling 

Naar aanleiding van de bevindingen uit de vorige fase deed het CCV in het 
land een uitvraag naar belangstellenden voor deelname aan een pilot. Dat 
leidde in de loop van de tijd tot de aanmelding van zeker een twintigtal 
potentiële pilotlocaties. Variërend van een uitgaans- of winkelgebied in een 
gemeente tot een problematisch wooncomplex van een woningbouwcorporatie 
en van een OV-station met overlast van hangjongeren tot een ondergrondse 
gang in een ziekenhuis waar het personeel zich niet veilig voelde.  
 
Elk van deze gevallen werd bezocht – vaak ook samen met één of meer 
deskundigen uit het Xperienceteam - en op haar kansen voor een geslaagd 
experiment bezien. Leek de locatie enigszins kansrijk, dan werd een 
uitgebreider haalbaarheidsonderzoek opgestart. Daarin werd systematisch 
gekeken naar de kansrijkheid van de interventie, de uitvoerbaarheid en 
financierbaarheid daarvan en tenslotte natuurlijk ook naar de 
onderzoekbaarheid: een proef waarvan het effect uiteindelijk niet adequaat te 
onderzoeken zou zijn zou immers weinig bijdragen aan het vergroten van de 
kennis.  
 
Uitgangspunt in het project was dat de betreffende indiener van een locatie 
zelf de interventie zou betalen (en uitvoeren), vanuit het project werd dan 
inhoudelijke begeleiding geboden werd het onderzoek verzorgd en betaald. 
Wanneer het project betrekking had op het vergroten van de veiligheid van 
medewerkers met een publieke taak kon overigens ook voor de uitvoering van 
de interventie nog een bijdrage worden ontvangen, en wel vanuit het 
programma Veilige Publieke Taak. Diverse projecten ontvingen hieruit een 
bijdrage. 
 
Hoe groot het enthousiasme van de meeste indieners aanvankelijk ook was, 
uiteindelijk bleek het ontwikkelen van een succesvolle proef in de meeste 
gevallen toch een brug te ver. Vrijwel alle ingediende projecten strandden – 
om uiteenlopende redenen – ergens in het haalbaarheidsonderzoek of werden 
teruggetrokken, omdat de uitvoering van de proef voor de betreffende 
organisatie uiteindelijk toch niet mogelijk of opportuun bleek.  
 
Door deze ontwikkelingen nam de ontwikkelingsfase uiteindelijk aanzienlijk 
langer in beslag dan de oorspronkelijk geraamde zes maanden, en gingen de 
uiteindelijke pilots – anders dan aanvankelijk was beoogd - niet tegelijk van 
start. 
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2.4 De pilots 

Uiteindelijk werden in het kader van het project vier pilots en twee 
aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Achtereenvolgens: 
 
a. een experiment met een geluids- en een geurinterventie op de 

spoedeisende hulp (SEH) van het BovenIJ-ziekenhuis in Amsterdam. 
Doel was de voedingsbodem voor agressie te verminderen. Het 
experiment ging van start in december 2010 en (het veldwerk) werd 
afgerond in 2011. De geluidsinterventie moest voortijdig worden 
gestaakt vanwege ongewenste neveneffecten, de geurinterventie werd 
volledig uitgevoerd, met effecten in de verwachte richting.  

 
b. een experiment met verspreiding van een citrusgeur in metrovoertuigen 

van GVB in Amsterdam. Doel was te bezien in hoeverre de feitelijke 
vervuiling zou verminderen en de beleving van reinheid onder het 
publiek zou verbeteren. De proef vond plaats in het najaar van 2011 en 
werd succesvol afgerond, met resultaten die (deels) in de verwachte 
richting lagen; 

 
c. een tweede experiment met verspreiding van (twee verschillende) 

geuren, nu op de SEH van het Medisch Centrum Haaglanden in Den 
Haag. Na een grondige voorbereiding vond het feitelijk experiment hier 
plaats in december 2011 en januari 2012. Gewerkt werd met een 
onderzoeksdesign dat werd aangescherpt aan de hand van de eerdere 
proef in BovenIJ. Er werden significante effecten gevonden in de 
verwachte richting, tevens werd aangetoond dat geuren niet 
uitwisselbaar zijn: de ene geur leverde aanzienlijk betere resultaten op 
dan de andere.  

 
d. een experiment met verschillende typen licht op het gedrag van 

(hang)jongeren. Nadat verschillende pogingen om tot een praktijkproef 
te komen waren gestrand, werd op een Hogeschool een testlocatie 
gemaakt, waar zo’n 270 jongeren aan een proef meededen om te zien 
hoe zij op bepaalde kleuren licht reageerden. De proef vond plaats in 
het voorjaar van 2012. Met de proef werden onder meer Britse – 
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vooralsnog onbewezen - claims dat licht van een bepaalde kleur door 
hangjongeren minder aantrekkelijk werd gevonden (en dus wordt 
gemeden) onderbouwd én genuanceerd.   

 
Daarnaast vonden nog twee onderzoeken plaats: 
 
e. een onderzoek naar de invloed van uniformstijlen van gemeentelijke 

BOA’s op de percepties van die BOA’s door het Nederlandse publiek. 
Heeft het beeld van een uniform onbewust invloed op de acceptatie, de 
autoriteit en het gezag van de BOA? Een voorstudie hierna werd geheel 
uitgevoerd, met VPT-gelden zou vervolgens een aanvullend onderzoek 
onder de Nederlandse bevolking worden uitgevoerd. Dit bleek 
uiteindelijk echter binnen de betreffende financieringsregeling niet 
mogelijk. 

 
f. een onderzoek naar de ervaringen die met elders uitgevoerde projecten 

op het gebied van zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg recentelijk 
werden opgedaan. Wat leerden evaluaties (zo deze er al waren) over de 
daadwerkelijke effectiviteit van deze projecten? Op deze manier kon – 
in theorie althans – van een veel groter scala aan onderzoeksgegevens 
gebruik worden gemaakt voor het opmaken van de balans van 
zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg.  

 
De opzet, het verloop en de bevindingen van deze proeven en onderzoeken 
zijn, zoals eerder aangegeven, neergelegd in aparte deelrapporten (zie voor 
een overzicht bijlage A).  
 

2.5 De eindevaluatie 

Tenslotte zijn de bevindingen van al de hiervoor besproken projecten en 
onderzoeken samengebracht, waarna zij ook nog eens op enkele besloten 
bijeenkomsten gedeeld zijn met (en verrijkt zijn door) leden van het 
Xperienceteam en andere deskundigen. Tenslotte is getracht de betekenis van 
de bevindingen ook op meta-niveau zo goed mogelijk te duiden, niet zozeer 
langs de strakke methodiek van de What Works-school (Sherman et al., 1997), 
maar meer langs de lijnen van Realist Evaluation zoals geformuleerd door 
Pawson & Tilley (2004). We vragen ons dus niet zozeer af op bepaalde vormen 
van zintuigbeïnvloeding (vrij zwart-wit) wel of niet aantoonbaar werken, maar 
bekijken in hoeverre zij in welke situaties of contexten, onder welke 
voorwaarden en voor wie welke effecten blijken op te leveren. 
 

2.6 Disseminatie 

Tijdens het innovatieproject zijn tussentijdse bevindingen op beperkte basis al 
gedeeld met professionals uit het praktijkveld of met deskundigen, zoals in de 
hiervoor beschreven bijeenkomsten. Grootschaliger disseminatie zal vanaf het 
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najaar van 2012 plaatsvinden. De hoofdlijnen daarvan moesten ten tijde van 
het schrijven van dit eindrapport nog bepaald worden.   
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3 Zintuigbeïnvloeding en veiligheid?  

3.1 Naar nieuwe vormen van 
gedragsbeïnvloeding 

Hoe maken we Nederland (nog) veiliger? Dat is een kernopgave waar veel 
bestuurders en beleidsmakers zich tegenwoordig voor gesteld zien. Hoe 
kunnen we zorgen dat Nederlanders voldoende beschermd zijn tegen branden, 
ongevallen of rampen (de zogenaamde fysieke veiligheid). En hoe zorgen we 
dat criminaliteit, overlast of ander hinderlijk gedrag in de ogen van de 
inwoners binnen de perken blijft (de zogenaamde sociale veiligheid)?  
 
In dit innovatieproject richten we ons vooral op de sociale veiligheid. En dan 
zowel op de objectieve als de subjectieve variant daarvan. Dus zowel op 
allerlei vormen van criminaliteit, overlast en verloedering zelf áls op de 
percepties en belevingen daarvan door de burger (de veiligheidsbeleving).  
  
Aan de sociale veiligheid wordt tegenwoordig vaak gewerkt met integraal 
veiligheidsbeleid. In dergelijk beleid worden veiligheidsproblemen in al hun 
facetten bezien én aangepakt, wat meestal ook de inzet van uiteenlopende 
mensen en partijen met zich meebrengt. 
 
De vraag moet dan natuurlijk gesteld of we voldoende zicht hebben op de  
factoren die de veiligheid en veiligheidsbeleving beïnvloeden en waarop dus 
interventies zouden kunnen worden gericht. Wie het veld overziet kan slechts 
concluderen dat ‘we onderweg zijn’. Dat we stapje voor stapje vooruitgang 
boeken, dat we elke dag weer wat nieuws leren, maar dat er eigenlijk nog veel 
meer is dat we niét weten, dan dat we wél weten…. 
 
De dominante kijk in het beleidsveld op wat veiligheid en veiligheidsbeleving 
‘maakt’ is van oudsher een vrij rationele, lineaire. De subjectieve veiligheid is 
volgens die manier van kijken bijvoorbeeld de directe resultante van de 
objectieve veiligheid. En criminaliteit laat zich vooral verklaren – zo zegt één 
van de centrale theorieën achter het hedendaagse veiligheidsbeleid - als het 
product van een rationele keuze.  
 
Die rationele kijk is overigens niet voorbehouden aan het veiligheidsveld, op 
vele beleidsterreinen en in vele maatschappelijke sectoren is het de dominante 
zienswijze. Een zienswijze die er ook vanuit gaat dat we eerst onze gedachten 
hebben, die op hun beurt pas een bepaald gevoel en/of gedrag in de hand 
werken. 
 
Die manier van kijken wordt echter in toenemende mate genuanceerd. 
Psychologen en neurowetenschappers als – alleen al in Nederland – 
Dijksterhuis, Schwaab en Lamme hebben de afgelopen jaren niet alleen aan 
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hun vakbroeders, maar ook aan een breed publiek laten zien hoezeer ook 
onbewuste processen onze gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden.  
 
Dergelijke inzichten hebben (ook internationaal) geleid tot een andere kijk op 
gedragsbeïnvloeding. In de commerciële sector leidde het onder meer tot 
ontwikkeling van disciplines als neuromarketing, waarin de manier waarop 
producten of diensten aan de man worden gebracht worden afgestemd op de 
manier waarop mensen onbewust voor deze producten of diensten 
ontvankelijker kunnen worden gemaakt. Gecombineerd met inzichten uit de 
gedragseconomie ontstonden ook concepten als nudging, waarmee keuzen van 
mensen op een subtiele manier, ook meest onbewust, worden beïnvloed 
(Thaler en Sunstein, 2008).  
 
Ook overheden kregen (en krijgen) in toenemende mate aandacht voor 
dergelijke nieuwe vormen van beïnvloeding. In verschillende landen werden 
voor en door overheden de laatste jaren dan ook overzichtsstudies en 
handleidingen gepubliceerd met betrekking tot ‘nieuwe’ vormen van 
beïnvloeding van gedrag, gevoel of bijvoorbeeld percepties (zie bijvoorbeeld 
WRR, 2009; Tiemeijer, 2010: Dolan et al, 2010). En de inzichten daaruit 
worden in toenemende mate ook in de praktijk gebracht. 

3.2 Zintuigbeïnvloeding? 

We leven in een wereld waarin we dagelijks worden omringd en overspoeld 
door een palet aan beelden, geuren, kleuren en geluiden (vaak ook aangeduid 
als atmosferische variabelen). Sommige van die prikkels komen van 
natuurlijke bronnen, terwijl andere prikkels bewust door mensen worden 
gegeven.  
 
Uiteenlopende studies hebben in branches als bijvoorbeeld de retail laten zien 
dat door het manipuleren van deze atmosferische variabelen het gedrag en de 
beleving van consumenten aanzienlijk kan worden beïnvloed. Gerichte 
interventies met licht, kleur, geur of bijvoorbeeld geluid sorteren zo, meestal 
onbewust, aanzienlijke effecten op gedrag en/of gevoel (zie voor voorbeelden 
bijvoorbeeld Eysink Smeets et al, 2010).  
 
In het voorliggende innovatieproject is het de vraag of dergelijke interventies 
ook van invloed zijn op gedragingen en gevoelens die voor de veiligheid 
relevant zijn. Gaan mensen zich mensen zich daardoor bijvoorbeeld meer 
volgens de regels gedragen? Gaan zij zich wellicht ook veiliger voelen?  
 
Welke zintuigen? 
 
In het innovatieproject wordt gekeken naar interventies die gericht zijn op de 
vijf klassieke, bekende zintuigen: zicht, gehoor, reuk, tast en smaak. De 
verwachting was dat de nadruk daarbij zou liggen op de zogenaamde distant 
senses zicht, gehoor en reuk2. Zij zijn immers, dit in tegenstelling tot de near 
senses tast en smaak, beter op afstand - en dus ook makkelijker voor grotere 

                                                   
2 Sommige wetenschappers rekenen de reukzin overigens tot de near senses. 
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groepen - te manipuleren. Dat maakt ze op het eerste gezicht ook geschikter 
voor beïnvloeding in het publieke domein.3 Uiteindelijk bleek de near sense 
smaak inderdaad weinig mogelijkheden voor relevante interventies te bieden, 
maar bied de tastzin wel degelijk aanknopingspunten.  
 
Er zijn overigens meer zintuigen te onderscheiden dan de genoemde Big Five. 
Dan doelen we niet eens op het paranormale voorgevoel dat vaak als ‘het 
zesde zintuig’ wordt aangeduid, maar op zintuigen als positiezin 
(proprioceptie), waarneming van warmte of kou (thermoceptie), 
pijnwaarneming (nociceptie) of evenwichtsgevoel (equilibrioceptie). Door 
sommigen worden deze waarnemingsmechanismen als op zichzelf staande 
zintuigen beschouwd, door anderen als onderdeel van een ander zintuig (met 
name de tastzin). Zintuigen kunnen dus op vele verschillende manieren 
geclassificeerd worden.4 
 
Beïnvloeding? 
 
Mensen nemen via hun zintuigen prikkels waar uit de omgeving. Dat kan langs 
de weg van bewuste waarneming zijn, maar veel vaker nog is dat langs de 
weg van onbewuste waarneming. Een bepaalde prikkel (‘stimulus’) werkt een 
bepaald gedrag of gevoel (‘reactie’) in de hand (zie onderstaand figuur). 
Positieve prikkels leiden daarbij bijvoorbeeld tot toenadering, negatieve 
prikkels (zoals onveiligheid, stank) tot vermijding (Russel & Mehrabian, 1974, 
in Van Hagen, 2011).  
 
 

 
Fig. 3.2. SOR-model, mede op basis van Russel & Mehrabian, 1974 
 
In het ‘organisme’ kan bij zintuiglijke prikkels de weg naar de reactie langs 
verschillende wegen lopen. Bij geur bijvoorbeeld loopt het via een 
farmacologische en/of een psychologische weg (Herz, 2009, zie de tekst in 
kader). 
 

                                                   
3 Smaak leent zich niet of nauwelijks voor beïnvloeding in het publieke domein en wordt 
derhalve niet afzonderlijk behandeld. 
4 Zie voor een uitgebreide toelichting op de werking en classificatie van zintuigen bijvoorbeeld 
Martini, F.H., Bartholomew, E.F. (2010). Anatomie en fysiologie, een inleiding. pp.341 e.v. 4e 
Editie. Pearson Education, Amsterdam.  
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3.3 Met welke interventies? 

Wij kunnen de wereld niet anders waarnemen dan via onze zintuigen. Dat 
betekent dat elke interventie in de wereld om ons heen ogenblikkelijk ook een 
prikkel oplevert en dus als ‘zintuigelijke interventie’ zou kunnen worden 
aangemerkt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit project. Zoals eerder 
aangegeven richten we ons hier vooral op de mogelijkheden voor interventies 
op de atmosferische variabelen. Het licht, de kleuren, de geuren en de 
geluiden in de algemene omgeving om ons heen.  
 
In de tot op heden bij het werken aan de (sociale) veiligheid gehanteerde 
concepten en modellen is aan die variabelen nooit specifiek aandacht besteed. 
Er wordt in die concepten of modellen bijvoorbeeld onderscheid gemaakt 
tussen preventieve en repressieve maatregelen of, anders ingedeeld, tussen 
organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen. Of er wordt 
onderscheid gemaakt tussen interventies op het sociale en op het fysieke vlak.  
 
Bij zintuigbeïnvloeding zoals bedoeld in het innovatieproject gaat het om 
interventies van het laatste type. Om interventies dus op het gebied van de 
fysieke omgeving. Op dat gebied bestaat in Nederland een toonaangevend 
handboek: het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer (Luten, 2008); zie ook 
www.veilig-ontwerp-en-beheer.nl). Dat Handboek geeft een goed overzicht 
van de mogelijkheden die bestaan om door ingrepen in de fysieke omgeving de 
veiligheid te vergroten. Vergroten van zichtbaarheid, eenduidigheid, 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid zijn daarbij  kernbegrippen. In de 
hoofdstukken hierna zullen we zien dat zintuigelijke interventies op elk van 
deze vier kernbegrippen een bijdrage kunnen leveren. In de categorisering die 
het Handboek hanteert komen zintuiglijke interventies – vooralsnog - echter 
niet expliciet voor.  
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Securityscape? 
 
Voor een indeling die daar wel aandacht aan besteedt gaan we - geïnspireerd 
door Van Hagen (2011) – daarom eerst te rade in de marketing, bij Bitner’s 
concept van de servicescape (1992).  
 
Bitner maakte in een inmiddels beroemd artikel aannemelijk dat de door 
klanten ervaren beleving van dienstverlening door bedrijven de optelsom is 
van de (1) intrinsieke kwaliteit van die dienst zelf en van de (2) sociale en (3) 
fysieke setting waarin die dienst geleverd wordt.  
 
Die fysieke setting omschrijft zij als de servicescape: het landschap waarin de 
service geleverd en ervaren wordt. Drie elementen bepalen volgens Bitner de 
aard en kwaliteit van die servicescape: de (1) layout en functionaliteit, (2) de 
atmosferische variabelen en tenslotte de ‘signs, symbols and artefacts’.   
 
Met de layout en functionaliteit bedoelt Bitner de ruimtelijke indeling en 
inrichting van de ruimte en de mate waarop deze aansluit op de door de klant 
verwachte functionaliteit. Onder de atmosferische (ook wel: ambient) 
variabelen verstaat Bitner bijvoorbeeld de temperatuur, het licht, het lawaai, 
muziek of de geur in de ruimte. Het totaal van deze atmosferische variabelen 
beïnvloedt volgens Bitner meestal alle vijf de zintuigen, meest onbewust.  
 
Onder het – lastig vertaalbare - ‘signs, symbols and artefacts’5 rekent Bitner 
de huisstijl, allerlei bordjes en aanwijzingen plus alle elementen en objecten 
uit de ruimte die iets communiceren over de karakteristieken van de 
organisatie en haar dienstverlening: van de kwaliteit van de gebruikte 
materialen tot de mate waarin de zaak goed onderhouden is of de toon van de 
instructies op posters. Deze aspecten zenden als het ware symbolische cues 
uit over de organisatie, haar mensen en hun dienstverlening. Ook dat gebeurt 
grotendeels onbewust. Alle prikkels en signalen bij elkaar leveren de klant een 
holistisch beeld op van de (kwaliteit van de) organisatie en haar 
dienstverlening. 
 
Uit de literatuur op het gebied van sociaal veilig ontwerp en beheer is bekend 
dat de layout en functionaliteit van een ruimte ook in het kader van sociale 
veiligheid van groot belang is. Dezelfde literatuur benadrukt ook het belang 
van diverse aspecten die Bitner als signs, symbols and artefacts betitelt. 
Alleen al het belang van onderhoud en beheer is daarbij vele malen 
gedocumenteerd (Luten, 2008; Keizer, 2008).  
 
Ervan uitgaande dat – zoals verwacht in het project – ook de atmosferische 
variabelen een rol spelen in de (beleving van) veiligheid, kan dus gesteld 
worden dat waar het gaat om veiligheid in de fysieke omgeving (tenminste) 
dezelfde factoren een rol spelen als in Bitners servicescape. Deze auteur 
parafraserend kan zo gesproken worden van de security landscape of kortweg 
securityscape. waarin layout en functionaliteit, atmosferische variabelen en 
‘signs, symbols and artefacts’ allen van invloed zijn op de objectieve en 
subjectieve veiligheid. Hiermee wordt de plaats van de bedoelde zintuiglijke 

                                                   
5 Letterlijk ‘tekens of borden, symbolen en objecten’. 
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interventies in het totale interventiearsenaal blootgelegd. Binnen subcategorie 
van de fysieke omgeving vormt dit soort interventies dus één van de aspecten 
die van belang zijn. 
 

3.4 Een aanzet tot nadere ordening 

Bij zintuigbeïnvloeding gaat het om één type interventie uit een heel breed 
scala van mogelijkheden om veiligheid en veiligheidsbeleving te beïnvloeden, 
zo besloten we de voorgaande paragraaf. Maar ook daarbinnen zijn weer vele 
variaties denkbaar. Wie de literatuur en de praktijk overziet ziet immers al 
snel dat er vele (relevante!) manieren zijn om één en hetzelfde zintuig te 
beïnvloeden.  
 
Zo zijn mensen op het gebied van ‘zicht’ (meest onbewust) te beïnvloeden 
door verandering van kleur, van licht (intensiteit), of door het tonen van 
(bijvoorbeeld natuur)beelden. Bij vrijwel elk van de zintuigen is wel zo’n 
onderverdeling in subspecies van zintuigbeïnvloeding voor de praktijk te 
maken.  
 
Om een eerste inzicht te bieden in het palet van denkbare interventies hebben 
we langs deze weg een eerste aanzet tot een taxonomie van zintuigelijke 
interventies opgesteld. Om een werkelijk goede taxonomie te maken is meer 
studie nodig dan in het kader van dit project mogelijk was. Wij zijn dus 
nadrukkelijk bescheiden: op dit moment denken wij dat onze aanzet 
practitioners in de veiligheidszorg wel kan helpen inzicht te krijgen in 
perspectiefrijke mogelijkheden, maar wij hopen nadrukkelijk dat anderen 
voortbouwen op de voorzet die wij hieronder geven.  
 
 
Zintuig Interventietype  

 
  

Zicht Licht Kleur Beeld …. 
 

Gehoor Muziek (Ander) 
geluid 

Akoestiek …. 
 

Reuk  Geur 
 

  

Tast Klimatologische 
omstandigheden 

Materiaal Textuur …. 

Smaak  Niet opgenomen 
 

   
Combi Alle denkbare combinaties van de hierboven aangegeven 

interventies 
 
Fig. 4.2.a eerste aanzet tot een taxonomie van zintuiglijke interventies in het kader van 
verbetering van sociale veiligheid 
 
Benadrukt moet worden dat zintuiglijke interventies zowel plaats kunnen 
hebben door prikkels weg te nemen als door prikkels toe te voegen. Met het 
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wegnemen van als negatief ervaren prikkels (lawaai, stank, tocht bijvoorbeeld) 
worden bijvoorbeeld dissatisfiers weggenomen. Met het aanbrengen van als 
positief ervaren prikkels, zoals (een specifieke soort) muziek, een prettige 
geur, kunnen weer satisfiers worden toegevoegd. 
 

3.5 Complicerende mechanismen 

In de praktijk krijgen mensen een veelheid van prikkels op zich af. De 
hoeveelheid en combinatie van prikkels luistert daarbij nauw, zo geeft eerder 
onderzoek aan.  
 
Allereerst vinden mensen het prettig als prikkels congruent zijn met elkaar en 
met de context en de verwachtingen die daaruit voortvloeien. De vijf zintuigen 
vormen onbewust één holistisch beeld, discongruentie levert spanning op (zie 
ook Eysink Smeets et al, 2010). 
 
Ook de hoeveelheid prikkels is relevant. Een overdaad of een tekort aan 
prikkels haalt mensen uit hun comfortzone (optimal arousal theory, Berlyne, 
1971 in Van Hagen, 2011). Dat kan overigens juist gewenst zijn (zie 
bijvoorbeeld de Mosquito), of ongewenst (in een wachtkamer waar mensen 
juist aan rust behoefte hebben). Met het aantrekken of afstoten door meer of 
minder prikkels is het in theorie dus bijvoorbeeld ook mogelijk mensen te 
sturen: zij worden immers aangetrokken door prettige prikkeling en afgestoten 
door onprettige.  
 
De hoeveelheid prikkels die gepast is wordt tenslotte sterk bepaald door de 
context. En zo kan het voorkomen dat dezelfde set prikkels in de ene context 
een tegenovergesteld effect hebben als in de andere context (Apter’s (2007) 
reversal theory). De muziek die in een discotheek enorm wordt gewaardeerd, 
blijkt op een begraafplaats bijvoorbeeld disfunctioneel. 
 

3.6 Tenslotte: het begrip veiligheid nader 
afgebakend 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al benoemd is richt het Innovatieproject 
zich in eerste instantie op zintuig beïnvloeding ter verbetering van de sociale 
veiligheid. Daarbij richt het project zich zowel op de objectieve als de 
subjectieve variant daarvan. Dus zowel op allerlei vormen van criminaliteit, 
overlast en verloedering áls de percepties en belevingen daarvan (dus de 
veiligheidsbeleving, in zowel cognitieve als affectieve zin).  
 
Deze vormen van veiligheid(sbeleving) kunnen echter op zowel een positieve 
als een negatieve manier (gedefinieerd en) beïnvloed worden: 
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a. bij de negatieve benaderingswijze gaat het om het verminderen van 
onveiligheid. Reductie van ongewenst gedrag en ongewenste emoties 
staat hierin centraal. Een vorm van zintuigbeïnvloeding die zich hierop 
richt is de Mosquito, die door een hoogfrequent geluid een bepaalde 
plaats onaantrekkelijk maakt voor (hang)jongeren. 

 
b. Bij de positieve benaderingswijze gaat het vooral om het versterken van 

veiligheid (de positief gedefinieerde veiligheid). Om het versterken van 
normconform gedrag en van de beleving van veiligheid. De Amsterdamse 
Moodwall, die ten doel staat6 een donkere onderdoorgang levendiger en 
aantrekkelijker te maken, is een exponent van zintuigbeïnvloeding in deze 
richting.  

 
 
 
Tabel 1 bevat een verdere concretisering van de zojuist genoemde dimensies. 
Het verbeteren van veiligheid kan zich zo richten op gevoel of gedrag, waarbij 
positief gevoel of gedrag wordt gestimuleerd en/of ongewenste gevoelens en 
gedragingen worden gereduceerd.  
 
 
Tabel 1: Vier strategieën voor het verbeteren van veiligheid: positief gevoel 
en/of gedrag stimuleren, of negatief gevoel en/of gedrag reduceren. 
  

Gevoel 
 

Gedrag 
   

Het 

positieve 

stimuleren 

veilig 

prettig - attractief 

geborgen 

weerbaar 

normconform (juridisch en 

sociaal) 

prosociaal 

 
   

 

Het 

negatieve 

reduceren 

 

onveilig 

onprettig 

ontheemd 

 

gevaar/dreiging 

risico 

stress 

 

normoverschrijdend 

asociaal 

 

 
 
In het begin van het project is ook nog overwogen om nog een ander 
aandachtsveld aan het domein van het innovatieproject toe te voegen en dat is 
van de zintuigbeïnvloeding in het kader van crowdmanagement en grootschalig 
optreden in het kader van de openbare orde. Omdat daarmee al snel het – 
aanzienlijk andere – terrein van de niet-letale wapens wordt betreden, is in 
overleg met het CCV besloten dit gebied uit te sluiten. Op dat gebied doen zich 
overigens wel interessante ontwikkelingen voor, zie bijvoorbeeld de tekst in 
het navolgende kader. 
 

                                                   
6 En dat is – wat we in deze rapportage nog veel vaker zullen moeten constateren – nog 
heel iets anders dan dat dat effect ook aangetoond is: tot op heden heeft nog geen 
adequate evaluatie van de Moodwall plaatsgevonden. Zo’n studie is wel in voorbereiding. 
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In de navolgende hoofdstukken beschrijven wij de bevindingen uit het project, 
geordend per (relevant) zintuig. Achtereenvolgens komen zo aan bod: 
 

• zicht (hoofdstuk 4) 
• gehoor (hoofdstuk 5 
• reuk (hoofdstuk 6) 
• tast (hoofdstuk 7) 
• combinaties van de bovenstaande zintuigen (hoofdstuk 8) 

 
Afgesloten wordt met een concluderend hoofdstuk (9) en met aanbevelingen 
voor de nabije toekomst (10). 
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4 Zicht 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de bevindingen op het gebied van “zicht”. Wij 
beschrijven daarbij kort wat uit een literatuurverkenning van recent onderzoek 
op en rond het veiligheidsgebied naar voren komt (paragraaf 5.1)7, schetsen 
de toepassingen die al zichtbaar zijn in de veiligheidspraktijk (paragraaf 5.2) 
en geven een beeld van de experimentele activiteiten die in het 
innovatieproject zijn ondernomen (paragraaf 5.3). Wij sluiten af met een 
conclusie: wat is zoal mogelijk op het gebied van dit zintuig, waar liggen met 
name nog kansen voor een vervolg (paragraaf 5.4)?  
 
 

 

4.1 Eerder onderzoek 

In het verkennend onderzoek aan het begin van dit innovatieproject kwamen 
wij al tot de conclusie dat bij zicht drie categorieën relevant zijn:   
(1) licht,  
(2) kleur en  
(3) beeld8.  

                                                   
7 Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven is aan het begin van het project een scan van de 
literatuur gemaakt als een eerste verkenning van het onderzoeksdomein. Uit die scan 
werd duidelijk dat er – op dat moment – nog relatief weinig wetenschappelijke publicaties 
beschikbaar waren die zintuigelijke interventies op veiligheidsgebied beschreven. Aan het 
eind van het project hebben we die scan nog een keer herhaald: de opbrengst was 
daarbij nog steeds niet groot. Daarom hebben we ook nog wat breder gekeken en hebben 
we bekeken wat aan recente literatuur voorhanden is die weliswaar niet rechtstreeks op 
het veiligheidsgebied betrekking heeft, maar wel betrekking op een aantal voor de 
veiligheid ook relevante factoren of mechanismen.     
8 Wij zijn ons ervan bewust dat op deze driedeling heel wat af te dingen is. Immers…gaat het 
niet bij alle drie de typen interventies strikt genomen om ‘licht’? Wij hebben in dit praktijkgerichte 
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Prikkels uit elk van deze categorieën blijken in staat percepties, emoties te 
kunnen beïnvloeden. 
 
Lichte kleuren bijvoorbeeld roepen andere associaties op dan donkere kleuren. 
Waar lichte kleuren meest worden geassocieerd met plezierig en niet 
dominant, roepen donkere kleuren eerder emoties op als boosheid, 
vijandigheid, dominantie en agressie (Luscher en Scott, 1969, Valdez en 
Mehrabian, 1994).  
 
Veel onderzoek naar de effecten van kleuren is slechts gericht op enkele 
kleuren, met name rood en blauw. Het – als warm ervaren - rood blijkt daarbij 
bijvoorbeeld vooral opwinding te weeg te brengen (Küller et al., 2009), net als 
een gevoel van dominantie, meer kracht (Feltman en Elliot, 2011) en snellere 
irritatie (Gueguen et al.,2012). Het als koeler ervaren blauw (en volgens 
sommigen ook groen) wordt geassocieerd met kalm, koel, positief en zou meer 
rust brengen (Wexner, 1954; Jacobs en Suess, 1975).  
 

 
 
Van Hagen (2011) laat zien dat de context en de doelgroep wel erg belangrijk 
zijn bij het bezien van dergelijke effecten van kleur (en licht). Hij onderzocht 
de effecten van kleur in combinatie met lichtintensiteit op de reizigersbeleving, 
zowel in een veldstudie als in een virtueel station . De resultaten laten zien dat 
kleuren (warm versus koele kleuren) inderdaad invloed hebben op de 
stemming en wachttijdbeleving, maar dat de richting van deze effecten 
afhankelijk is van zowel de drukte op het station als van het type reiziger. Van 
Hagen onderscheidt hierbij de zogenaamde lust- en must-reizigers. 
Lustreizigers beschouwen hun reis als een onderdeel van de dag en staan open 
voor prikkels, met een voorkeur voor warme kleuren. Mustreizigers zien de 
treinreis louter als doel om bij hun eindbestemming te komen en staan daarbij 
niet open voor prikkels. Hun voorkeur gaat daarom uit naar koele kleuren. Van 
Hagen constateerde daarbij ook dat de door reizigers geprefereerde 
lichtsterkte afhangt van het moment van de dag. Op rustige momenten geven 
zij de voorkeur aan een lagere lichtsterkte, terwijl op drukkere momenten juist 
een hogere lichtsterkte wordt gewenst. 
 
Ook ander onderzoek laat zien dat het doen van eenduidige uitspraken over de 
effecten van interventies op dit vlak niet eenvoudig is. Zo constateren 

                                                                                                                       
project echter als criterium genomen hoe de practitioner de interventies vooral zal beleven of 
betitelen, hierop sluit deze indeling naar onze mening prima aan. 
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Dijkstra, Pieterse en Pruyn (2008a) dat kleuren een bijdrage kunnen leveren 
aan het herstelproces van ziekenhuispatiënten, maar dat onderzoek naar de 
effecten van kleur daarbij niet altijd consistent is en soms zelfs tegenstrijdig. 
Een van de mogelijke oorzaken daarvan is naar hun mening dat in kleurstudies 
te weinig rekening wordt gehouden met individuele verschillen.  
 
Onderzoek in de gezondheidszorg laat overigens zien dat niet alleen kleur, 
maar ook het zien van afbeeldingen – en dan met name natuurbeelden - kan 
leiden tot een aangenamer verblijf, versnelling van herstel en tot vermindering 
van stress, angst en onrust (Dijkstra, Pieterse en Pruyn, 2008; Trevisani et al, 
2011). Van Hagen (2011) kwam voor stationsomgevingen tot vergelijkbare 
inzichten. 

4.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk 

Interventies met licht, kleur of beeld worden in de veiligheidspraktijk op 
zichzelf natuurlijk al vaak ondernomen om de aantrekkelijkheid, 
overzichtelijkheid, toegankelijkheid en eenduidigheid van de fysieke omgeving 
te versterken. In een optimaal ontwerp- en beheerproces wordt aan deze 
factoren bij het ontwerp en beheer van de (openbare) ruimte idealiter immers 
natuurlijk al aandacht besteed. Dat de feitelijke situatie in de ontwerp- en 
beheerpraktijk overigens vaak nog ver van deze ideale situatie verwijderd is 
laat zich echter raden.  
 
Globaal genomen is licht op twee manieren relevant voor de veiligheid: door 
de instrumentele werking (kan ik doen wat ik doen moet) en door de invloed 
op de sfeer (hoe prettiger deze aanvoelt, hoe veiliger mensen zich voelen). De 
intensiteit, de lichtkleur, de spreiding en plaatsing van licht zijn allen hierop 
van invloed. 
 
Openbare verlichting 
 
Dat openbare verlichting een bruikbare factor is om de veiligheid voor burgers 
te vergroten wordt vaak over het hoofd gezien, maar is desalniettemin 
nauwelijks meer omstreden. SCP-onderzoekers kwalificeerden openbare 
verlichting als ‘veelbelovend’ instrument bij de verbetering van sociale 
veiligheid (Van Noije en Wittebrood, 2008). Daarbij baseerden zij zich mede 
inspireren op het werk van wetenschappers als Welsh en Farrington (2003, 
2004, 2007, 2008) die in diverse uitgebreide meta-evaluaties de effecten van 
openbare verlichting in beeld brachten. Custers en Dubbeld (2008) 
concludeerden op basis daarvan zelfs dat investeren in openbare verlichting 
wel eens effectiever voor de sociale veiligheid zou kunnen zijn dan investeren 
in (het veel populairdere) cameratoezicht.  
 
In de straatverlichting is de variatie in lichtkleuren normaal gesproken 
natuurlijk relatief beperkt. In 2012 werd in het kader van een kunstproject de 
openbare verlichting in het Amsterdamse het Vondelpark geheel blauw 
gekleurd. Het project moest voortijdig worden beëindigd omdat de 
verkeersveiligheid in gevaar kwam: er deden zich als gevolg van de toepassing 
van het blauwe licht in het park meerdere ongelukken voor (NRC, 21 maart 
2012). 
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Gekleurd licht 
 
Een opvallende ‘klassieke’ interventie met licht in het veiligheidsveld is het 
werken met blauw licht in openbare ruimten zoals toiletten, om zo te 
verhinderen dat verslaafden een spuit kunnen zetten. Een aantal jaren geleden 
een vrij algemeen voorkomende maatregel, inmiddels in de (Nederlandse) 
praktijk echter vrijwel uitgestorven, wellicht ook omdat de ‘ klassieke’ 
heroïneverslaafde vrijwel uit het straatbeeld is verdwenen. Inmiddels werken 
de Britten enigszins vergelijkbaar met roze licht, nu vooral om hangjongeren 
tegen te gaan (zie voorbeeld in kader).  
 

 
 
 
Lichtkunst 
 
Een relatief nieuwe manier is het benutten van (al dan niet bewegende) 
vormen van lichtkunst of ‘architecturale verlichting’ om de verblijfskwaliteit en 
veiligheid(sbeleving) op een specifieke situatie te vergroten. Op looproutes, in 
wijken of bijvoorbeeld in tunnels of doorgangen. Zie ook een aantal 
voorbeelden in de kaders. Hoewel het er op lijkt dat dit type interventie zich in 
een groeiende populariteit kan verheugen, konden door ons vooralsnog geen 
evaluaties worden gevonden die het effect op veiligheid en/of 
veiligheidsbeleving onderbouwen. Ook in van oudsher relatief onprettige 
ruimtes zoals bijvoorbeeld parkeergarages wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van kleur, (deels gekleurd) licht en/of beelden. De effecten op - in 
ieder geval - de beleving lijken plausibel, goede evaluaties zijn vooralsnog 
echter zeldzaam. 
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Beelden en beeldtaal 
 
Experimenten met natuurbeelden om de veiligheidsbeleving te verbeteren (zie 
hierboven in paragraaf 4.3.1) hebben wij niet gevonden. Wel deed de NS een 
proef met videobeelden van een menselijke figuur (De Man, op Utrecht CS), 
dit zou de veiligheidsbeleving van reigers op het betreffende perron 
aantoonbaar hebben verbeterd (Eysink Smeets e.a., 2010).  
 
De NS merkte ook dat wanneer in een stiltecoupé visuals van een bibliotheek 
werden gebruikt mensen minder praatten (Dietz et al., 2010). 
 
Op verschillende plaatsen in het land zijn en worden voorzichtige eerste 
proeven gedaan met het gebruik van symbolen zoals smileys om conform 
gedrag of een positievere stemming uit te lokken. Zo bleek bij een proef in 
Amsterdam het gebruik van (lachende) smileys te leiden tot een sterkere 
bereidheid tot regelnaleving bij fietsers-verkeerslichten (Swankhuisen et al., 
2009) en vormde een vergelijkbare werkwijze ook onderdeel van een 
experiment ten aanzien van uitgaansgedrag in Groningen (zie paragraaf 9.2). 
Deze interventies vallen – hoe interessant ook - strikt genomen net buiten de 
scope van het innovatieproject, dat zich immers op de effecten van 
atmosferische factoren richt (zie hoofdstuk 3). 
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Beeldtaal en de uitstraling van instrumenten 
 
Ook lijkt steeds meer aandacht te ontstaan voor de beeldtaal die (het aanzicht 
van) interventies in de veiligheidszorg uitstralen. Zo constateerden meerdere 
deskundigen medio 2012 bijvoorbeeld dat het uiterlijk van een CCTV-camera 
een autonome invloed heeft op de effecten van zo’n camera (Flight (red.), 
2012)en werd in 2012 ook onderzoek gedaan naar de doorwerking van de 
uitstraling van uniformen van toezichthouders op de percepties van het publiek 
(zie ook hieronder). 
 
 

 
 

4.3 Aandacht in het innovatieproject 

De meeste vragen die het innovatieteam (op dit zintuig) vanuit het veld 
bereikten hadden betrekking op het beïnvloeden van het gedrag van jongeren. 
Op het verplaatsen van jongeren vanaf een hangplek, het in beweging houden 
van jongeren op een koopavond, op het voorkomen van ordeproblemen in een 
uitgaansgebied. Zou een slim gebruik van licht hieraan een bijdrage kunnen 
leveren? Op verschillende plaatsen in het land zijn hiervoor korte voorstudies 
gehouden, waaruit duidelijk werd dat lichtinterventies hieraan - in een aantal 
gevallen – waarschijnlijk inderdaad een bijdrage zouden kunnen leveren. 
Vooral door het anders uitlichten van specifieke plekken, het gebruik van 
andere lichtkleuren en/of door bewegend licht. 
 
Op meerdere plekken bleek ook dat het lichtontwerp in de openbare ruimte 
min of meer de sluitpost vormde van het ontwerp of beheer van de betreffende 
plaats en dat alleen al door een professioneler lichtontwerp een aanzienlijke 
stap voorwaarts in de (veiligheids)beleving op de betreffende plek zou kunnen 
worden gemaakt. 
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Om uiteenlopende redenen kon echter op geen enkele plaats daadwerkelijk tot 
een experimenteel project worden overgegaan om de hypothesen ten aanzien 
van de werking van lichtinterventies te toetsen. Uiteindelijk is daarom gekozen 
om een laboratoriumexperiment uit te voeren waarbij de aan- en afstotende 
werking van enkele soorten (kleuren) licht op jonge mensen werd getest. 
 

4.3.1 Lichtlab 

Op Hogeschool Inholland werd een proefopstelling gebouwd, bestaande uit 
twee identieke, naast elkaar gelegen ‘hangruimten’. In de ruimten werd alleen 
het type licht gevarieerd: roze, warm wit of koud wit. Proefpersonen (met een 
oververtegenwoordiging van jongemannen) werden na een korte instructie (tot 
inleving in een sociale situatie op straat) gevraagd plaats te nemen in een 
ruimte naar keuze. Hun keuzegedrag werd daarbij geobserveerd: voor welke 
ruimte (en dus, impliciet, voor welk licht) kozen zij? Na korte tijd werden zij 
vervolgens bevraagd over hun motivatie voor de gemaakte keuze voor een 
bepaalde ruimte en over hun ervaring in de ruimte. Welke rol speelde het licht 
daarin? 
 
De bevindingen laten zien dat jongeren zich inderdaad door lichtkleur laten 
beïnvloeden bij de keuze voor een verblijfsplek. Wanneer zij moeten kiezen 
tussen een ruimte met aantrekkelijke (warmwit) en minder aantrekkelijk 
lichtkleur (koudwit of roze) kiezen zij significant vaker voor de ruimte met de 
aantrekkelijke lichtkleur. Het is een keuze met een aanzienlijke robuustheid: 
jongeren twijfelden over het algemeen weinig over hun keuze en gaven 
grotendeels aan een volgende keer dezelfde ruimte te kiezen.  
 
Lichtkleur blijkt daarbij zowel een afstotende als een aantrekkende werking te 
kunnen hebben. Wanneer de proefpersonen konden kiezen tussen koudwit en 
warmwit kreeg het warme wit de voorkeur omdat die kleur als aantrekkelijker 
werd ervaren (om te socializen, wat onderdeel van de instructie was). Maar 
kon men kiezen tussen een roze of warmwitte ruimte koos men voor het 
warme wit, vooral omdat het roze als zo onaantrekkelijk werd gezien.  
 
De Engelsen suggereerden dat de werking van roze licht bij jongeren te 
verklaren zou zijn uit het feit dat het licht hun acne extra zichtbaar zou 
maken. Hiervan is in dit onderzoek niets gebleken. Roze licht werd vooral 
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vermeden door mannelijke proefpersonen, die als toelichting daarbij vaak 
aangaven dat het karakter van de roze kleur niet strookte met de door hen 
gewenste identiteit.   
 
De toekomst zal moeten uitwijzen of de in de proef gevonden effecten ook in 
de praktijk standhouden. Daarnaast zijn in deze proef nog slechts enkele 
lichtvarianten getest, wellicht bieden andere varianten nog betere resultaten. 
 
Het gegeven echter dat de ene kleur aantrekt en de andere afstoot biedt in 
sommige praktijksituaties echter aanknopingspunten voor subtiele vormen van 
verplaatsing. Natuurlijk ligt het voor de hand om uit te proberen of roze licht 
ook in Nederland jongeren van een ongewenste hangplek verdrijft. De werking 
van deze interventie lijkt dan echter sterk op die van de – door steeds meer 
mensen als agressief en ongewenst ervaren – Mosquito. Werken met warm 
licht en koud wit licht om een verplaatsing te stimuleren lijkt dan een 
vriendelijker alternatief. Vervolgproeven moeten laten zien of dit in de praktijk 
werkelijk soelaas biedt.  
 

4.3.2 Uniformonderzoeken 

Sinds het Nederlands elftal deze zomer een zwart uittenue koos voor het WK-
voetbal is het in de media nog weer vaak vermeld: onderzoek heeft vaker 
laten zien dat de kleuren van een sporttenue of uniform niet zonder effect zijn. 
Zo bleken dragers van zwarte tenues in een onderzoek van Frank en Gilovich 
(1988) significant vaker bestraft te worden door scheidsrechters dan dragers 
van lichtere tenues. En zo bleek de acceptatie en het gezag van gezagsdragers 
in de openbare ruimte mede afhankelijk te zijn van kleur en vormgeving van 
hun uniform (Mauro, 1984).  
 
Hoewel strikt genomen de uitstraling van een uniform niet als atmosferische 
factor kan worden gezien is op verzoek van het praktijkveld toch een 
onderzoek naar de mogelijke doorwerking van uniformen van functionarissen 
met een publieke taak voorbereid.  De inzichten hieruit zijn uiteindelijk 
meegenomen in een onderzoek voor de Nederlandse politie naar de manier 
waarop het Nederlandse publiek het ontwerp voor een nieuw politie-uniform 
ervaart. De resultaten van dit – overigens buiten het bestek van het 
innovatieproject uitgevoerde - onderzoek zijn nog niet beschikbaar. 

4.4 Conclusie  

Toepassing van licht of kleur, gebruik van beelden of projecties van vormen op 
straat of op beeldschermen: het blijkt allemaal aanknopingspunten te kunnen 
bieden voor beïnvloeding van het gedrag of gevoel van mensen in het kader 
van veiligheid. Voor nudging ook: het door subtiele interventies zorgen dat 
mensen zich onbewust net even wat meer aan regels houden. Jongeren laten 
zich in de keuze van een plek om te socializen door de lichtkleur beïnvloeden. 
Fietsers rijden minder door rood als ze een bord met een smiley hebben 
gezien. Licht, kleur en beelden kunnen er ook voor zorgen dat de beleving op 
een bepaalde plaats verbetert en dat mensen zich daar prettiger voelen. Wat 
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op zijn beurt vaak weer gevolgen heeft voor het gedrag, voor de vrijheid ook 
waarin mensen gebruik maken van de openbare ruimte.  
 

 
 
Licht, kleur en beelden kunnen deze rol(len) onder meer vervullen doordat 
interventies hiermee bijdragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid, 
overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de omgeving, zoals bedoeld in de 
vuistregels voor sociaal veilig ontwerp en beheer (Luten, 2008). Maar wat 
precies wel en niet werkt (en voor hoe lang: want hoe snel wennen mensen 
wellicht ook aan specifieke interventies) beginnen we nog maar net te 
ontdekken. Net als op welke - voor de veiligheid relevante – subdomeinen met 
name winst kan worden geboekt. Verstandig doorgaan op de ingeslagen weg 
lijkt geboden: met stimulering van interventies op de meest kansrijke 
gebieden, gevolgd door goede evaluaties.  
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5 Gehoor 

Ons gehoor helpt ons een beeld te vormen van de omgeving waarin we ons 
bevinden. Die omgeving ook te monitoren, waarbij geluiden – zeker bij 
abrupte variaties in het volume ons ook kunnen alarmeren of alert kunnen 
maken.  
 
De auditieve kwaliteit van een omgeving wordt in belangrijke mate bepaald 
door de akoestiek. De passieve akoestiek (de mate waarin en manier waarop 
geluiden door de omgeving worden weerkaatst) en de actieve akoestiek (de 
mate waarin en manier waarop onprettige of bedreigende geluiden uit de 
omgeving worden geëlimineerd en/of prettige geluiden aan de omgeving 
worden toegevoegd. Dat laatste kan zijn in de vorm van muziek, maar ook in 
de vorm van andere geluiden, zoals natuurgeluiden. 

5.1 Eerder onderzoek 

Uit literatuuronderzoek van – voor het veiligheidsgebied – relevante recente 
studies kwam nog weer eens naar voren dat muziek een aanzienlijke invloed 
heeft op percepties, stemmingen en gedrag van mensen. Het kan bijvoorbeeld 
de stemming van mensen bij het verrichten van een bepaalde taak verbeteren 
(Boothby et al., 2011), hun perceptie van wachttijd verkorten (Cameron et al., 
2003), stress reduceren (Yehuda, 2011) en/of angst voor een vervelende 
behandeling verminderen (Dijkstra, 2009).  
 
Het is echter wel van belang dat de muziek is afgestemd op de ontvanger en 
op de situatie waarin die ontvanger zich op dat moment bevindt (Van Hagen, 
2011). Ook lijkt het effect groter te zijn wanneer mensen zelf controle hebben 
over de muziek die wordt afgespeeld (Lee, 2011; Bernatzky et al., 2011; 
Cooke et al., 2010; Cooke et al., 2005). 
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Mensen laten zich in hun snelheid van bewegen beïnvloeden door het ervaren 
tempo van muziek, zelfs al neemt men die (achtergrond)muziek niet bewust 
waar. Marketeers hebben daarbij allang ervaren dat muziek ook van invloed is 
op het consumptie- of aankoopgedrag (Milliman, 1982, 1986).  
 
Ook niet-muzikale geluiden kunnen een dergelijke invloed hebben. Natuurlijke 
geluiden (zoals water- of vogelgeluiden) worden daarbij in het algemeen 
positief gewaardeerd, zij kunnen bijdragen aan een positief oordeel over de 
omgeving en een staat van rust oproepen9. 
 
Maar geluiden kunnen ook het tegenovergesteld oproepen. Als negatief 
ervaren geluiden leiden tot geluidsoverlast, die uiteindelijk gepaard kan gaan 
met negatieve emoties als boosheid, teleurstelling, ontevredenheid, 
terugtrekking, hulpeloosheid, depressie, angst, afleiding, irritatie en zelfs 
uitputting (Job, 1993; Fields et al., 1998). Bovendien kan geluidsoverlast 
gedragsmatige effecten hebben op burgers, zoals agressie, onvriendelijkheid, 
vermijdingsgedrag en onttrekking aan het sociale leven. Onderzoek toont 
daarbij zelfs aan dat lawaai boven de 80 dB samenhangt met een afname in de 
bereidheid om mensen te helpen en een toename in agressief gedrag. 
 
Soortgelijke effecten zijn ook zichtbaar waar het gaat om de kwaliteit van de 
passieve akoestiek van een ruimte. Onderzoek in schoollokalen laat 
bijvoorbeeld zien dat de akoestiek van die lokalen van invloed is op zowel 
leerprestaties als de ervaren kwaliteit van de interpersoonlijke relaties. In 
lokalen met een slechte akoestiek beoordelen leerlingen de relatie met hun 
docent en hun medeleerlingen als minder goed dan in lokalen met een goede 
akoestiek (Klatte et al., 2010). Ander onderzoek toont aan dat hoe minder 
galm een ruimte heeft, hoe minder bedreigend geluiden daar ervaren worden 
(en hoe veiliger we ons daar voelen). Behalve wanneer die geluiden een 
negatieve affectieve lading hebben (zoals hondengegrom of een gillende 
vrouw): dan geldt dat hoe groter de ruimte klinkt (dus hoe meer galm) hoe 
minder negatief de geluiden op ons over komen (Tajadura-Jiménez en Larsson, 
2010). 

5.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk 

Een belangrijk deel van de interventies die op dit gebied al ondernomen zijn is 
gebaseerd op het approach or avoidance-mechanisme: het verschijnsel dat we 
aangetrokken worden door een prettige prikkel en/of een onprettige prikkel 
zullen proberen vermijden. Bij de Mosquito is natuurlijk precies dat laatste ook 
de bedoeling: dat jongeren het geluid zo vervelend vinden dat zij dus uit de 
buurt van het apparaat gaan. Maar op een aantal plaatsen is ook klassieke 
muziek op deze manier ingezet: vanuit de gedachte dat (hang)jongeren of 
ander ongewenste publiek deze muziek zo onprettig vindt dat zij vanzelf een 
andere plek opzoeken. Tot op heden hebben wij echter geen onderzoek 
kunnen vinden waarin deze werking daadwerkelijk aangetoond is.  
 

                                                   
9 We hebben immers over duizenden jaren geleerd dat het veilig is als de vogels zingen. Pas 
als ze stil zijn is het oppassen…. 
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Klassieke muziek lijkt overigens de Haarlemmerolie van de gehoorsinterventies 
te zijn: niet alleen claimen practitioners op diverse plaatsen dat het werkt om 
ongewenste groepen te verdrijven, anderen claimen het juist weer succesvol te 
hebben gebruikt om gewenste doelgroepen een prettiger gevoel te geven en 
de door hen ervaren verblijfskwaliteit en veiligheid te verhogen. Op een enkele 
plaats is dat ook onderbouwd met evaluatieonderzoek, waaruit inderdaad het 
gewenste effect naar voren kwam (in een situatie waarin overigens meerdere 
zintuigelijke interventies werden getroffen, zie verder paragraaf 8.2). 
 

 
Op enkele plaatsen (in zowel binnen- als buitenland) wordt ook gewerkt met 
het toepassen van vogelgeluiden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake op een paar 
Nederlandse treinstations, op Schiphol en in enkele Franse winkelcentra. 
Evaluatieonderzoek hierover is nog niet beschikbaar. 
 

 
  

5.2.1 Aandacht in het innovatieproject 

Enkele potentiële pilotlocaties zijn bekeken waar mogelijk de effecten van 
muziek op de aan- en afwezigheid van verschillende doelgroepen zou kunnen 
worden onderzocht. Geen van deze locaties is door de fase van de 
haalbaarheidsstudie gekomen. 
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5.2.2 Mislukte geluidsinterventie 

In de pilot ter vermindering van agressie tegen personeel op de spoedeisende 
hulp van het BovenIJ-ziekenhuis vormde het werken met geluidsinterventies 
onderdeel van het oorspronkelijk projectplan. In de wachtkamer voor 
patiënten en hun begeleiders was een gezoem van de airco-installatie 
nadrukkelijk hoorbaar. Het was de verwachting van ingeschakelde 
deskundigen dat het aanbrengen van een zogenaamde ‘suskast’ het gebrom 
zou kunnen verminderen en daarmee een voedingsbodem voor irritatie onder 
het publiek - zou kunnen weghalen. Vervolgens zou (soms) zachte klassieke 
muziek en (soms) natuurgeluiden extra rust moeten brengen en stress 
verminderen.  
 
Ondanks alle voorbereidingen bleek de suskast uiteindelijk toch niet in het 
luchtverversingsysteem te passen. De door een deskundige geselecteerde 
muziek bleek vervolgens bij patiënten en hun begeleiders irritatie juist te 
versterken c.q. meerdere van hen uit de wachtkamer te verdrijven. Daarop is 
dit onderdeel van het experiment beëindigd (het overblijvende deel van het 
experiment, de geurinterventie, bleek gelukkig wel werkzaam. Zie hiervoor 
hoofdstuk 7). 

5.3 Conclusie  

In theorie bieden interventies op het gebied van het gehoor zeker 
aanknopingspunten voor effectieve maatregelen. In de praktijk worden, zeker 
sinds enige tijd, dergelijke interventies in toenemende mate in de praktijk ook 
getroffen. Goede evaluaties van wat – in welke situatie - echt werkt (en vooral 
ook wat niet werkt) – zijn echter nog nauwelijks voorhanden. Uit wat wel 
voorhanden is komt naar voren dat effect wellicht daadwerkelijk te behalen is, 
maar dat het treffen van écht werkzame interventies op dit vlak lastiger is dan 
op het eerste gezicht lijkt. Steeds moet grondig bezien worden of interventie, 
doel, doelgroep en context wel adequaat bij elkaar passen.  
 
Zeker een partij als NS is inmiddels vrij actief in het uitproberen van dit type 
interventies, inmiddels is daar ook het belang van goede evaluatie 
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doorgedrongen. Zeker als ook het CCV evaluatie blijft aanmoedigen en door 
anderen uitgebrachte evaluaties bijeen brengt, valt te verwachten dat de 
komende tijd de inzichten snel zullen groeien.  
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6 Reuk 

De reukzin is het derde zintuig waaraan wij aandacht besteden. Beïnvloeding 
van perceptie, gevoel en gedrag via geuren is in de wetenschap en de praktijk 
uitvoerig onderzocht en blijkt interessante aanknopingspunten te bieden voor 
toepassingen in de (semi)publieke ruimte.  

6.1 Eerder onderzoek 

Het reukzintuig wordt ook wel de poortwachter van het brein genoemd. Geur 
roep een directe reactie op in het emotionele gedeelte van het brein en roept 
daar associaties op met gebeurtenissen of situaties. Daarmee is het een 
krachtige drager van herinneringen, beelden en stemmingen. Geur ontlokt 
vaak ook een directe approach or avoidance-reactie. Zo gaan vervelende 
geuren gepaard met negatieve emoties en de motivatie om aan de geur te 
ontsnappen (Asmus en Bell, 1999), aangename geuren brengen precies het 
tegenovergestelde effect. 
 
Omgevingsgeuren beïnvloeden de verblijfstijd van mensen in een specifieke 
ruimte, hun beleving van die ruimte en hun gedrag aldaar. Vanuit 
marketingperspectief is daarom veel onderzoek gedaan naar de effecten op de 
verblijfstijd in winkels of bijvoorbeeld horeca, de beleving daarvan en op koop- 
of consumptiegedrag. Die bleken met zowel productgebonden geuren als met 
omgevingsgeuren aanzienlijk te kunnen worden beïnvloed (Stohr, 1998; 
Spangenberg et al., 1996, 2005; Hirsch, 1995; Lindstrom, 2008). Maar ook op 
allerlei andere gebieden zijn relevante effecten gevonden: op schoolprestaties 
bijvoorbeeld (Chu, 2007) of op arbeidsproductiviteit (Sakamoto, 2005). 
 
Geureffecten op emoties blijken niet alleen in binnenomgevingen op te kunnen 
treden, maar ook in een buitenomgeving. Zo stelden Weber en Heuberger 
(2008) vast dat complexe natuurlijke geuren (gecombineerde geuren van 
verschillende planten en bloemen) ook in een natuurlijke buitenomgeving een 
positief effect hebben op stemming, alertheid en kalmte. 
 
Waar het gaat om de gemoedstoestand hebben verschillende onderzoekers  
laten zien dat geur ook invloed kan hebben op het niveau van angst en stress 
bij mensen. Mensen die in afwachting zijn van een medische ingreep 
bijvoorbeeld, ervaren onder invloed van specifieke omgevingsgeuren minder 
stress- en angst (Lehrner 2000, 2005; Grunebaum et al., 2011). 
 
Geur heeft ook effect op de mate en kwaliteit van interpersoonlijk contact. Zo 
vonden Zemke en Shoemaker (2008) dat het toevoegen van een 
omgevingsgeur bijdroeg aan meer sociale interacties in een vergaderzaal. 
Ander onderzoek liet zien dat onder invloed van een omgevingsgeur andere 
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mensen positiever worden ingeschat en gewaardeerd (Li, 2007; Fowler en 
Bridges, 2012). 
 
Tenslotte blijken geuren van invloed op de mate waarin mensen prosociaal 
gedrag vertonen. Experimenten lieten zien dat mensen onder invloed van 
(specifieke) omgevingsgeuren eerder bereid waren een tafel schoon achter te 
laten (Holland et al., 2005), geld te geven aan een goed doel (Liljenquist, 
2010), of spontaan iemand te helpen die iets verliest (Guéguen, 2012). 

6.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk 

 
In het kader van het schoon, heel en veilig-beleid dat in veel gemeenten geldt 
is (al dan niet zijdelings) vaak ook aandacht voor het tegengaan van 
vervelende luchtjes of stank. Dat geldt zowel voor open als besloten ruimten. 
Voor binnenruimten is sinds kort overigens zelfs een muurfolie op de markt dat 
vervelende luchtjes kan absorberen. 
 
De politie Rotterdam-Rijnmond deed positieve ervaringen op met de 
verspreiding van omgevingsgeur in haar cellencompex. Arrestanten vonden als 
gevolg daarvan de ruimten schoner, vertoonden meer persoonlijke hygiëne en 
vroegen minder vaak om kalmerende medicijnen (zie ook tekst in kader). 
Opvallend is dat inmiddels niet meer met de geuren wordt gewerkt. Personele 
wisselingen zouden hieraan debet zijn. 
 
Tijdens het innovatieproject deed ook vervoerbedrijf Connexxion een proef 
met geur in lijnbussen. Een van de geuren bleek (ook) effect te hebben op de 
veiligheidsbeleving van vrouwelijke reizigers (zie voorbeeld in kader). 
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Bij de NS deden enkele studenten een proef met de verspreiding van de geur 
van allesreiniger in treincoupés. Reizigers gedroegen zich onder invloed 
hiervan ‘schoner’ (zie voorbeeld in kader). 
 
In een experiment in Groningen werd getest in hoeverre agressie en geweld 
van uitgaanspubliek tegen mensen met een publieke taak op subtiele wijze 
beïnvloed kon worden. In de hele binnenstad werden positieve primes 
aangebracht. Vervolgens werden verschillende maatregelen getroffen op 
enkele buslijnen. Op één lijn werd een subtiele sinaasappelgeur verspreid, op 
de volgende lijn werd wederom gewerkt met positieve primes, op een derde 
lijn werden spiegels aangebracht op de haltes, om publiek zich bewuster te 
laten zijn van de staat waarin men zich bevond. Een vierde lijn fungeerde als 
controlelijn. Er werden op alle drie de experimentlijnen lichte effecten 
gevonden in de gewenste richting (Dijksterhuis & Van Baaren, 2012). 
 

 

6.3 Aandacht in het innovatieproject 

Bij het inventariseren van mogelijke pilotprojecten in het praktijkveld bleek 
het animo voor proeven met geur vrij groot. Vermoedelijk omdat het op het 
eerste gezicht een relatief simpele en weinig ingrijpende interventie lijkt: alles 
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wat nodig is zijn een paar (niet erg kostbare) geurdiffusers en een geschikte 
geur.  
 
Uiteindelijk zijn drie experimenten met een geurinterventie daadwerkelijk van 
start gegaan: twee met de verspreiding van geur op de spoedeisende hulp 
(SEH) van twee grote-stadsziekenhuizen en één met de verspreiding van geur 
in metrostellen van een grote stadsvervoerder. De geur op de SEH’s moest de 
voedingsbodem voor agressie tegen het personeel verminderen, de geur in de 
metrostellen moest vervuilingsgedrag reduceren en de beleefde reinheid van 
het vervoer versterken.  
 
De experimenten leverden een schat aan inzicht over zowel de effecten als de 
praktische toepasbaarheid van dit soort interventies op.  
 

6.3.1 Een vriendelijke geur op de SEH’s 

Net als veel andere ziekenhuizen hebben het (Amsterdamse) BovenIJ-
ziekenhuis en het (Haagse) Medisch Centrum Haaglanden (MCH) met enige 
regelmaat te maken met agressief gedrag van patiënten en hun begeleiders op 
de spoedeisende hulp (SEH). Ondanks een afname van het probleem door 
maatregelen zoals de invoering van een triagesysteem, ervaart het personeel 
van de SEH’s agressief en ander ongepast gedrag van bezoekers nog steeds 
als een probleem. Beide ziekenhuizen wilden graag meewerken om te kijken of 
zintuiglijke interventies een bijdrage aan een verdere reductie daarvan konden 
leveren. 
 
Op basis van wetenschappelijke literatuur en diverse bezoeken ter plaatse met 
experts is gekozen om twee typen interventies te toetsen in de experimenten 
op de SEH: een geurinterventie en (alleen in BovenIJ) een geluidsinterventie. 
In hoofdstuk 6 is het verloop van de geluidsinterventies al beschreven, we 
richten ons hier dus louter op de (effecten van) de geurinterventie.  
 
Het onderzoek kende in beide ziekenhuizen een experimenteel design, waarbij 
zowel in de geurconditie als in de controleconditie de ervaring en beleving van 
zowel bezoekers als personeel met een mix van methoden werd vastgelegd.  
 
De proef in het BovenIJ vond medio 2010 plaats, de proef bij MCH eind 2011. 
Ten slotte werd in BovenIJ één geur getest (vanillegeur) in het MCH twee: de 
vanillegeur plus een (vijgen)geur die volgens de leverancier van de 
geurdiffuser goed zou werken (en kort voor de start van het MCH experiment 
ook in de proef op HollandsHollands Spoor was gebruikt, zie paragraaf 9.3). 
 
Bij de proef in BovenIJ werd een beperkt aantal effecten gevonden. Bezoekers 
oordeelden in de geurconditie positiever over medewerkers van de SEH dan in 
de controleconditie. Medewerkers oordeelden ook positiever over bezoekers. 
Op gevoelens van spanning, boosheid, angst en veiligheid van bezoekers aan 
de SEH was echter geen verschil te zien. 
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Aan de hand van de ervaringen in het BovenIJ-experiment werd de opzet van 
het experiment en onderzoek in MCH aangescherpt10. Dat leidde ertoe dat hier 
ook iets andere – wel vergelijkbare - effecten zichtbaar werden: 
 

• Bezoekers van de SEH toonden zich in de vanillegeurconditie minder 
angstig en minder vlug geïrriteerd dan in de controleconditie; 

• Mannelijke bezoekers aan de SEH vonden de baliemedewerkers 
vriendelijker als zij werden blootgesteld aan vanillegeur;  

• Het baliepersoneel van de SEH oordeelt in beide geurcondities 
positiever over het contact met bezoekers dan in de controleconditie. 
Met name onder de vanillegeurconditie lag het relatieve aantal 
positieve contacten hoger dan in de controleconditie. 

 
Al met al kon op basis van de beide experimenten geconcludeerd worden dat 
geur inderdaad een positief effect kan hebben op de stemming van bezoekers 
en dat geur ook van invloed kan zijn op de interpersoonlijke beoordeling: in 
beide proeven beoordeelden zowel bezoekers als personeel elkaar positiever in 
de geurconditie dan in de controleconditie. Welke geur wordt gebruikt maakt 
daarbij uit: vooral de vanillegeur blijkt in deze settingen effect op te leveren 
(hoewel bezoekers de andere geur lekkerder zeiden te vinden). 
 
De kosten voor de interventie zijn overigens relatief gering, zodat al snel een 
goede kosten-baten-verhouding ontstaat. Het MCH besloot na de proef – en 
overigens nog voor men de resultaten van het onderzoek kende – om continu 
een geur over de afdeling te verspreiden, louter ook omdat het bijdroeg een 
prettig verblijfsklimaat. 
 

6.3.2 Geur in de metro 

In het najaar van 2011 werd – in samenwerking met de Politieacademie - een 
experiment uitgevoerd met verspreiding van een schoonmaakgeur in 
metrostellen van lijn 53/54 van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB.   
 
De proef kende een quasi-experimenteel design, waarbij vervuiling en beleving 
gelijktijdig werd gemeten in treinstellen met en zonder geurconditie. Dit vond 
plaats door middel van gestructureerde interviews met reizigers, observatie en 
systematische meting en weging van het achtergelaten vuilnis op de 
eindpunten. De proef vond plaats in zes zogenaamde ‘kunstmetro’s’, nader 
onderverdeeld in (3) metro’s met een relatief strak en geordend design en (3) 
metro’s met een onrustiger, chaotischer ogend ontwerp. 
  
Het bleek niet eenvoudig de proefmetro’s continu en gelijkmatig van de 
gewenste geurprikkel te voorzien. Deels hangt dat samen met de 
eigenschappen van het vervoermiddel: er is sprake van veel ventilatie door het 
hoge aantal deuren dat met een hoge frequentie tegelijkertijd opengaat. Deels 
ook heeft het te maken met het tijdelijke karakter van de proef, dat 
verregaande technische aanpassingen bemoeilijkte en dat er voor zorgde dat 

                                                   
10 Gewerkt werd met twee geuren in plaats van één, de systematiek om de geur net boven de 
waarnemingsdrempel werd aangepast en bovenal werd – onder meer door aanpassing van de 
gebruikte vragenlijsten - gebruikt gemaakt van een gevoeliger meetinstrumentarium. 
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ook personeel wellicht nog wat aan de geur(apparatuur) moest wennen. Alles 
overziend kan daarmee geconstateerd worden dat de toepassing van de 
geurprikkel gemiddeld genomen suboptimaal was. 
  
Ondanks deze beperkingen zijn toch effecten gevonden op zowel de reinheids- 
als de veiligheidsbeleving bij reizigers. Met name geldt dat voor mannelijke 
reizigers: zij vinden de metro onder de geurconditie (nog) schoner en zij 
voelen zich (nog) meer op hun gemak dan vrouwen. Maar opvallend is dat 
deze effecten (op onderdelen) niet overal hetzelfde zijn: terwijl de beleving in 
de ‘chaos’-metro’s onder de geurconditie verbetert, verslechtert deze in de 
‘orde’-metro’s. Verschillende verklaringen zijn hiervoor denkbaar. Wellicht was 
de geur meer congruent met de ene omgeving en minder met de andere (de 
zogenaamde congruentiehypothese geeft aan dat een optimaal resultaat 
immers zal worden geboekt in situaties waarin de prikkels als congruent 
worden ervaren, zie ook hoofdstuk 3). Wellicht ook bereikte door de 
toevoeging van de geur het totaal aantal prikkels in de ene omgeving juist een 
optimum, terwijl het in de andere setting juist ‘over de top’ ging. Die 
verklaring zou in lijn zijn met optimal arousal theory en de nauw daarmee 
samenhangende reversal theory, die ook in hoofdstuk 3 reeds is beschreven. 
  
Wij hebben geen effecten gevonden van geur op de hoeveelheid afval die door 
reizigers wordt achtergelaten. Ook hier zien wij overigens weer een verschil 
tussen de verschillende kunstmetro’s. In de metro’s met een ‘chaotisch’ 
kunsttype wordt minder afval achtergelaten dan in de ‘orde’ metro’s, maar 
laten reizigers wel meer kranten liggen. Die omgekeerde relatie tussen afval 
en kranten was vaker in de proef zichtbaar. Het lijkt er op dat het publiek het 
achterlaten van kranten als prosociaal gedrag ervaart, terwijl het achterlaten 
van (ander) afval als asociaal geldt (Eysink Smeets et al., 2012.) 
 
Zeker daar waar de beleving van reinheid als prestatie-indicator wordt 
gehanteerd lijkt een geurinterventie een interessante aanvulling op het 
maatregelenpalet. Op onderdelen bedragen de verschillen in gemeten beleving 
immers bijna een vol punt op een 10-puntsschaal, terwijl de (structurele) 
kosten van de interventie relatief laag zijn. Maar voor een grootschaliger 
toepassing dient dan nog eerst meer zicht te worden gekregen op de invloed 
van de context, zoals die ook zichtbaar werd in de verschillen tussen orde-en 
chaosmetro’s. Verder blijkt continue adequate geurtoepassing veel voeten in 
de aarde te hebben, zodat zeker niet te gemakkelijk aangenomen kan worden 
dat een geurinterventie daadwerkelijk succesvol zal zijn. 

6.4 Conclusie 

In theorie bieden interventies met geur veel mogelijkheden: zij kunnen 
immers de stemming van mensen beïnvloeden, stress reduceren, 
interpersoonlijke interactie verbeteren en prosociaal gedrag versterken. De 
projecten die inmiddels in Nederland zijn uitgevoerd en geëvalueerd11 geven 
aan dat de op basis van de theorie verwachtte effecten - in ieder geval ten 

                                                   
11 Waarbij meerdere onderzoeken inmiddels gewaardeerd kunnen worden als MSMS 3 of 
hoger. 
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dele - ook in de praktijk kunnen worden geboekt. Daarmee wordt het bewijs 
voor de werking in verschillende settingen steeds sterker.  
 
Aangetekend moet daarbij worden dat de geconstateerde effecten meestal 
betrekkelijk klein zijn. Daar staat echter tegenover dat de kosten voor de 
interventies meestal niet hoog zijn. Slechts eenmalig moet in een of meer 
geurdiffusers te worden geïnvesteerd, waarna er slechts periodieke (beperkte) 
kosten voor de geurstof gemaakt moeten worden. Dat maakt dat een adequate 
kosten-batenverhouding al snel binnen handbereik ligt. 
 
Over de uitvoering van de interventies moet verder zorgvuldig worden 
gedacht, daadwerkelijk effectieve toepassing luistert nauw. Steeds zal 
gecontroleerd moeten worden of de specifieke interventie in de specifieke 
context met de specifieke doelgroep daadwerkelijk het beoogde specifieke 
effect oplevert. De interventie leent zich tenslotte natuurlijk wat meer voor 
toepassing in (al dan niet deels) besloten ruimten dan voor toepassing buiten. 
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7 Tast 

Op het eerste gezicht lijkt onze tastzin wellicht weinig aanknopingspunten te 
bieden voor interventies. Zeker niet waar het gaat om interventies met een 
enigszins groot bereik. Maar onder de tastzin moet ook het waarnemen van de 
klimatologische omstandigheden worden gerekend. Hoe warm of koud is het? 
Hoe prettig of benauwd? Dat is in ruimten vaak te beïnvloeden, wat de deur 
wellicht open kan zetten naar grootschalige(r) beïnvloeding. In deze paragraaf 
een korte schets van de bevindingen. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan 
de invloed van haptische sensatie en het effect van aanraking. 

7.1 Eerder onderzoek 

Over het algemeen geldt dat temperaturen die als oncomfortabel worden 
ervaren, zorgen voor een toename van agressiviteit. Maar naarmate de 
temperatuur verder toeneemt (of afneemt) en extreme vormen aanneemt, 
neemt de agressiviteit juist af. Extremiteiten in de (ervaren!) temperatuur 
hebben dus een reducerend effect op agressiviteit.  
 
Er is sterk empirisch bewijs voor de relatie tussen warme 
weersomstandigheden en agressie. Keer op keer blijkt dat mensen hun 
zelfbeheersing eerder verliezen en zich agressiever gedragen bij hoge 
temperaturen (Anderson et al., 2000). Bovendien komen gewelddadige 
incidenten, politieke opstanden, rellen, moorden, mishandelingen en 
verkrachtingen vaker voor in de zomer dan in de winter, zo stellen Brehm, 
Kassin en Fein (2005). Onderzoek onder automobilisten heeft aangetoond dat 
hoge temperaturen vooral een versterkend effect hebben op de mate van 
frustratie en irritatie wanneer de bestuurder niets aan de temperatuur kan 
veranderen. De mate waarin de bestuurder de situatie kan controleren is dus 
belangrijk voor de ontwikkeling van agressief gedrag (en voor het welbevinden 
en de veiligheidsbeleving van mensen overigens. Zie daarvoor bijvoorbeeld 
ook Eysink Smeets, Vanderveen en Roest, 2010). Een experiment van Kenrick 
en MacFarlane (1986) toonde een directe lineaire relatie aan tussen de 
buitentemperatuur en agressie en ergernis van autobestuurders (gemeten aan 
de hand van duur en frequentie van claxonneren). 
 
Ook op andere manieren blijkt temperatuur van invloed. Lan et al. (2011) 
onderzochten de invloed van warmte overlast (thermal discomfort) in kantoren 
op onder andere gemoedstoestand en prestatie. Uit de studie kwam naar 
voren dat participanten in de warme omgeving (30°C) een negatievere 
stemming rapporteerden, minder bereid bleken om inspanning te leveren en 
slechter presteerden dan de groep in de koelere ruimte (22°C). En Kang et al. 
(2011) onderzochten de invloed van temperatuur op interpersoonlijk 
vertrouwen. Proefpersonen raakten eerst een koud of warm element aan, om 
vervolgens een ‘vertrouwensspel’ (trust game) te spelen waarin samen met 
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een (anonieme) partner investeringen moesten worden gedaan. De 
participanten die vooraf het koude element hadden aangeraakt bleken 
significant minder met de partner te investeren dan de andere groep. 
 
Haptische sensatie blijkt ook los van temperatuur een invloed te kunnen 
hebben op de percepties of de houding van mensen. De inschatting die 
proefpersonen van een andere persoon hebben blijkt aanzienlijk beïnvloed te 
kunnen worden door het karakter van objecten die de proefpersonen kort 
tevoren hebben aangeraakt (zwaar-licht; ruw-glad; zacht-hard en dergelijke). 
Dat wordt wel betiteld als embodiment: wat je lichamelijk ervaart, vertaalt 
zich ook in een mentale ervaring (Vonk, 2011).  
 
Ook het aangeraakt worden door een ander mens blijkt percepties of houding 
te kunnen beïnvloeden en medewerking in de hand te kunnen werken. Bij 
uiteenlopende onderzoeken bleek dat mensen eerder geneigd zijn een verzoek 
in te willigen als zij kort daarvoor zijn aangeraakt. Die aanraking beïnvloedt 
ook het beeld van de ander positief  (Field, 2011; Ersceau en Gueguen, 2007). 

7.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk 

Systematische interventies op dit gebied in het kader van de veiligheid hebben 
wij niet kunnen vinden. Wel zijn ons anekdotisch interventies bekend zoals het 
extra hoog zetten van de temperatuur op de terugreis van zogenaamd 
combivervoer (met voetbalsupporters) of discovervoer (met uitgaanspubliek) 
waardoor het publiek door de combinatie van genuttigde drank en warmte 
eerder in slaap zou doezelen in plaats van overlast te bezorgen. In het kader 
van uitgaansoverlast is ons ook wel gewezen op het belang van een ook 
letterlijke cool-down voordat het uitgaanspubliek op straat komt, om zo kans 
op agressie en overlast te verminderen. Verder kennen veel toezichthouders 
de relatie tussen aanraking en medewerking intuïtief en maken zij hier ook 
gebruik van.  

7.3 Aandacht in het innovatieproject 

In het innovatieproject hebben interventies op deze near sense geen aandacht 
gekregen. De aandacht zat - zoals eerder aangegeven – binnen de gegeven 
mogelijkheden vooral op de distant senses zicht, gehoor en reukzin.  

7.4 Conclusie 

(Ook) op dit zintuig lijkt nog wel wat verdere verkenning zinvol. Ten eerste 
denken wij dat op het vlak van temperatuurbeïnvloeding nog meer winst te 
halen is dan thans wordt gerealiseerd. Ten tweede wordt op het vlak van 
haptische sensatie/embodiment nog nauwelijks iets ondernomen, terwijl uit 
experimenten blijkt dat wij ons hierdoor onbewust stevig kunnen laten 
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beïnvloeden. Wat zou alleen al het vervangen van de harde stoeltjes in een 
wachtkamer door zachtere stoelen kunnen schelen in de bejegening van 
personeel? Nadere experimenten om bijvoorbeeld geweld en agressie te 
voorkomen lijken ons hier dus zinvol.  
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8 Meervoudige interventies 

Om te weten of een bepaalde interventie zin heeft, is het verstandig dat te 
onderzoeken in een setting waarin alleen dié interventie wordt uitgeprobeerd. 
Maar als het er in de dagelijkse praktijk om gaat om een specifiek probleem op 
te lossen of specifiek effect te sorteren, dan wordt meestal een mix van 
interventies getroffen waarvan verwacht wordt dat die samen het optimale 
resultaat opleveren. Om maar het voorbeeld van het restaurant uit hoofdstuk 
1 te nemen: de restaurateur kiest niet alleen zijn of haar kleuren optimaal uit, 
maar stemt ook het licht, de muziek en de temperatuur zodanig af, dat een 
optimaal totaalbeeld ontstaat. In deze paragraaf staan we kort stil bij de 
specifieke vereisten en mogelijkheden van dergelijke combinaties van 
interventies.  

8.1 Eerder onderzoek 

Wanneer prikkels simultaan worden aangeboden ontstaan er zogenaamde 
interactie-effecten. Dat betekent dat (het effect van) de ene prikkel (het effect 
van) de andere prikkel beïnvloedt. Dat kan versterkend zijn, maar ook juist 
verzwakkend. En er kunnen positieve effecten ontstaan, maar ook negatieve. 
In het geval van zintuigbeïnvloeding wijst veel onderzoek erop dat de mate 
van congruentie van de prikkels een doorslaggevende invloed heeft op het 
totale effect. Als de prikkels congruent zijn wordt meestal het sterkste 
wenselijke effect genoteerd.  
 
Dat effect van congruentie is veel onderzocht in de retail, rond bijvoorbeeld 
winkelbeleving en koopgedrag. Alpert, Alpert en Maltz (2005) vonden in een 
onderzoek naar de invloed van vrolijke en treurige muziek op koopgedrag dat 
de door de muziek veroorzaakte stemming (vrolijk/droevig) op zichzelf niet 
per se het koopgedrag beïnvloedt. Pas als de veroorzaakte stemming past bij 
de symbolische betekenis van het product, wordt de kans op aanschaf van dat 
product vergroot, zo constateerden zij. Cheng, Wu en Yen (2009) zagen in een 
studie van muziek- en kleurgebruik op een webwinkel dat snelle muziek de 
bezoeker een plezieriger en meer opgewonden gevoel bezorgde dan langzame 
muziek. Evenzo lokten warme kleuren een positievere respons uit dan koele 
kleuren. Maar congruentie tussen kleur en muziek (bijvoorbeeld warm-snel of 
koel-langzaam) leverde naar verhouding het grootste positieve effect op, 
discongruentie (langzame muziek met koele kleuren) het grootste negatieve 
effect. Matilla en Wirtz (2001) vonden hetzelfde bij de invloed van muziek en 
geur op de beleving van een winkel. Congruentie (in dit geval in het niveau 
van arousal van de prikkel) bleek tot een hogere waardering van de 
winkelomgeving, een hogere toenadering tot producten en tot meer 
impulsaankopen te leiden dan een situatie van incongruentie tussen de geur 
en de muziek. 
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Ook in de eerder reeds beschreven stroming van healing environments in de 
gezondheidszorg wordt het belang van congruentie van de prikkel in zowel 
aard als arousalniveau onderschreven (Dijkstra, 2009). 

8.2 Toepassingen in de veiligheidspraktijk 

Ongetwijfeld is op uitvoerend niveau in de veiligheidszorg al veel vaker 
gewerkt met beïnvloeding door middel van licht, geluid, geur en dergelijke dan 
ooit is gedocumenteerd. En ongetwijfeld hebben vele practitioners daarbij ook 
al – al dan niet onbewust en/of intuïtief – rekening gehouden met het belang 
van congruentie. Maar gedocumenteerd is dat helaas niet. 
 
Recent werd op NS-station Den Haag Hollands Spoor een praktijkexperiment 
gedaan waarbij zowel sprake is van meerdere zintuigelijke interventies áls 
waarbij geprobeerd is het effect hiervan met evaluatieonderzoek in kaart te 
brengen. Het gaat hierbij om het experiment gericht op verbetering van de 
verblijfskwaliteit en de veiligheidsbeleving van reizigers. De evaluatie laat zien 
dat de veiligheidsbeleving van het publiek significant is gestegen. Daarnaast is 
op de plek waar muziek wordt gedraaid het aantal door NS-personeel 
waargenomen hangjongeren verminderd12. 
 

 
 

8.3 Aandacht in het innovatieproject 

Zoals eerder aangegeven zou in één experiment de werking van geur, geluid 
én hun onderlinge interactie worden onderzocht, maar moesten de interventies 
op het gebied van geluid al na korte tijd worden gecanceled (zie ook paragraaf 
4.3).  
 
In het eerder beschreven experiment met geur in de metrocoupes werden 
opvallende interactie-effecten geconstateerd tussen de (effecten van) geur en 

                                                   
12 Informatie afkomstig van M. Van Haren, NS. 
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de in de coupes aangebrachte interieurdessins. In coupés met het ene type 
dessin verbeterde de beleving van reizigers onder invloed van geur, terwijl 
deze in coupes die voorzien waren van een ander type dessin onder de invloed 
van dezelfde geur - juist verslechterde. De bevindingen uit dit experiment 
benadrukken nog eens het belang van een open oog voor (positieve en 
negatieve) interactie-effecten met allerlei zintuigelijke prikkels uit de 
omgeving.    

8.4 Conclusie  

Uit het onderzoek naar multizintuiglijke toepassingen komt naar voren dat 
congruentie tussen zintuiglijke stimuli in veel gevallen het effect van de 
interventie versterkt. Hiermee dient dus rekening gehouden te worden bij het 
toepassen van zintuigbeïnvloeding in de praktijk. In de praktijk zijn of worden 
verschillende experimenten gehouden met multizintuiglijke toepassingen. 
Daaruit komen zowel tekenen van effect naar voren als waarschuwingen om  
het zeker niet te licht denken over de interactie-effecten: deze kunnen immers 
ook negatief zijn.  
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9 De betekenis voor de 
veiligheidspraktijk 

Kan zintuigbeïnvloeding een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
sociale veiligheid en/of de veiligheidsbeleving? Op een praktisch uitvoerbare 
manier? Dat was kort gezegd de centrale vraag waar dit innovatieproject een 
antwoord op moest geven. In dit hoofdstuk maken we de balans op.  

9.1 Een uitbreiding van het interventie-
arsenaal 

Interventies met licht, kleur, geluid en geur worden in toenemende mate in de 
praktijk toegepast om de sociale veiligheid in objectieve of subjectieve zin te 
verbeteren, zo blijkt uit de voorgaande hoofdstukken. In de praktijk geloven 
mensen in de veiligheidszorg er dus kennelijk in dat dergelijke interventies 
zinvol zijn. Dat geloof wordt helaas – zoals gebruikelijk – nog maar 
mondjesmaat getoetst door systematische evaluatie. Uit de 
evaluatieonderzoeken die wel voorhanden zijn – en waaraan dit 
innovatieproject er meerdere heeft toegevoegd – blijkt bovendien dat dit type 
interventies weldegelijk een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de 
sociale veiligheid in zowel objectieve als subjectieve zin. Daarbij moet wel 
gewaakt worden voor al te gemakkelijke generalisaties over de effectiviteit: 
het beschikbare onderzoek laat immers vooral zien dat specifieke interventies 
in specifieke situaties en in specifieke contexten specifieke effecten hebben 
opgeleverd.  

9.2 Het topje van de bekende ijsberg? 

Hoewel in toenemende mate gepionierd wordt met zintuigelijke interventies 
zoals bedoeld in dit innovatieproject is het aantal maatregelen in de 
veiligheidspraktijk in absolute zin nog relatief beperkt. Het lijkt vooral een 
kleine groep voorlopers te zijn dat op dit moment bezig is, de avant-garde uit 
de bekende innovatiecurve. En die heeft nog slechts – ook via dit 
innovatieproject - een beperkte set interventies kunnen uitproberen.  
 
Zoals uit de inventarisatie in dit rapport blijkt zijn er echter nog tal van 
aanknopingspunten die ook op het veiligheidsgebied de belofte van werkzame 
interventies in zich dragen. En voor of tijdens dit project werden ook tal van  
interventies als potentieel kansrijk gedefinieerd, zonder dat deze echter nog 
aan een praktijktest konden worden onderworpen. Gedacht werd bijvoorbeeld 
aan real-time aansturing van lichtkleur en –intensiteit in uitgaansgebieden, om 
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daarmee direct in te kunnen spelen op de sfeer onder het uitgaanspubliek en 
deze te kunnen beïnvloeden. Aan het ontwerpen van een sociaal veilige balie, 
waarbij ook de atmosferische variabelen een optimale bijdrage aan een goede 
interactie tussen klant en personeel zouden geven. Of bijvoorbeeld aan het 
gebruik van natuurbeelden om de veiligheidsbeleving op specifieke plaatsen te 
verbeteren. In het kader van het innovatieproject was de ruimte er (nog) niet 
om dergelijke interventies grondig uit te testen en aan een praktijkonderzoek 
te onderwerpen, maar ongetwijfeld ligt in de nabije toekomst op dit vlak nog 
veel in het verschiet.   
 

9.3 Positie in de interventiemix 

 
Werken met interventies op het gebied van licht, kleur, geur, geluid en 
dergelijke biedt dus een uitbreiding van het bestaande interventiearsenaal. 
Ook conceptueel is echter in zekere zin van een uitbreiding sprake. Het aan 
Bitner ontleende concept van de securityscape wijst op een andere manier dan 
voorheen gebruikelijk was op de voor de veiligheid relevante aspecten van de 
fysieke omgeving. Het vraagt allereerst aandacht voor het autonome belang 
van de atmosferische variabelen, een factor die tot op heden toch meestal een 
wat onderschoven positie in de interventiemix bekleedde. De focus in het 
innovatieproject lag in eerste instantie op de mogelijkheden van interventies 
op die atmosferische variabelen. En daaruit werd geleerd, zoals wij ook 
hiervoor beschreven, dat deze variabelen nu al een scala aan mogelijkheden 
bieden, plus vermoedelijk nog een heel extra scala aan nog te ontdekken 
mogelijkheden.  
 
Het concept van de securityscape wijst echter ook op de – veelal onbewuste – 
invloed van een tweede categorie factoren, de ‘borden, symbolen en objecten’. 
Daarop lag in het innovatieproject weliswaar niet de primaire focus, maar min 
of meer als bijvangst konden hierop een aantal interessante interventies 
worden genoteerd. Kijk bijvoorbeeld naar de positieve primes die gegeven 
werden om agressief gedrag in het uitgaansleven te verminderen of naar het 
effect dat smileys bleken te hebben op de bereidheid tot regelvolgend gedrag. 
Bij die voorbeelden gaat het om toevoeging van nieuwe borden of symbolen 
om gedrag of gevoel te beïnvloeden. Het benoemen van deze categorie in het 
concept van de securityscape triggert echter ook het explicieter nadenken over 
de cue’s die bestaande borden, signalen, symbolen uitzenden over de 
veiligheid en geborgenheid in een specifieke situatie. Alleen al een poster 
waarop staat dat agressie niet wordt getolereerd communiceert immers 
onbewust ook veel over de manier waarop klanten door de betreffende 
organisatie worden gezien. Terwijl de organisatie die de posters gebruikt 
daarmee eigenlijk iets heel anders beoogt te communiceren. 
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9.4 Niet over één nacht ijs… 

Een geurtje, een kleurtje, een beetje muziek. Het klinkt verleidelijk simpel. 
Maar zoals in paragraaf 9.1. al aangestipt komt uit het innovatieproject naar 
voren dat specifieke interventies in specifieke situaties en in specifieke 
contexten specifieke effecten hebben opgeleverd. Dat wat op de ene plek dus 
werkt, dat op de andere plek dus nog zeker niet (in dezelfde mate) hoeft te 
doen. Eén en dezelfde lichtkleur blijkt voor de ene doelgroep en het ene 
moment van de dag wel geschikt, voor het andere niet. Het soort muziek waar 
mensen op veel plekken rustig van worden, joeg in ons experiment in een 
ziekenhuis mensen juist uit de wachtkamer. En één en dezelfde geur die wij in 
de metrocoupés van het GVB-experiment gebruikten had in de coupes met een 
ordelijk interieurdessin een andere uitwerking dan in de coupés met een 
wanordelijker dessin. De gebruikte prikkels moeten dus passen bij doel, 
doelgroep, setting en elkaar (congruentie). Ook de intensiteit van de prikkels 
dient daarop afgestemd te zijn (conform ook optimal arousal en reversal- 
theorieën). 
 
Wij merkten daarbij dat het inschakelen van toonaangevende experts daarbij 
nog geen garantie was op succes: ook zij bleken zich in effecten van 
interventies te kunnen vergissen. Niet te makkelijk aannemen dat een 
interventie ‘wel zal werken’, goed kijken wat uit de literatuur al bekend is, dit 
combineren met de adviezen van experts en dan vervolgens in een pilot 
toetsen of de beoogde en verwachtte effecten zich werkelijk voordoen lijkt dus 
vooralsnog steeds de verstandigste gedragslijn.  
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10  De volgende stap 

10.1 Wat landelijk nu nodig is 

Dit innovatieproject is een eerste stap in het verkrijgen van inzicht in de 
mogelijkheden van ‘zintuigbeïnvloeding’ in het kader van veiligheidszorg. Zoals 
hiervoor al is aangegeven zijn de interventies op dit gebied veelbelovend 
genoeg om ook vervolgstappen te gaan zetten. Daarvoor lijkt het allereerst 
zinvol de kring van betrokkenen en geïnteresseerden te vergroten. Verspreidt 
dus de bevindingen en opbrengsten van het innovatieproject in het 
praktijkveld. Doe dat deels ongericht (via bijvoorbeeld vakbladen) deels heel 
gericht (via bijvoorbeeld bijeenkomsten voor professionals die zich bezig 
houden met vraagstukken die zich voor dit type interventies met name lijken 
te lenen). Bekijk met hen welke volgende experimentele projecten mogelijk 
zijn. Stimuleer daarbij gedegen evaluatieonderzoek van kansrijke projecten, 
en faciliteer actief uitwisseling van ervaringen. Start daarvoor op 
(bijvoorbeeld) de CCV-website ook een dossier over dit type interventies en 
zorg dat mensen daar hun initiatieven en ervaringen gemakkelijk kunnen 
delen. Oók als die ervaringen overigens zijn dat interventie géén of averechtse 
effecten opleveren. Die informatie is immers minstens zo belangrijk als 
informatie over successen. Benoem periodiek de vijf tot tien meest kansrijke 
richtingen of interventies, die nodig in de praktijk (verder) zouden moeten 
worden uitgetest. 
 

10.2 Voor wie zelf aan de slag wil 

 
Wellicht bent u ook zelf door het voorgaande geïnspireerd geraakt en wilt u nu 
meteen ook zelf met interventies aan de slag. Met de ervaringen en inzichten 
uit het innovatieproject in het achterhoofd adviseren wij u dan in ieder geval 
de volgende stappen te doorlopen.  
 

1. Vraag u zelf af wat precies het probleem is en waardoor dit 
veroorzaakt wordt.  

 
Het is met de interventies waar we het hier over hebben niet 
anders dan met alle andere typen interventies: een goede 
analyse van het probleem is het halve werk. Wees daarbij ook 
precies. ‘Mensen voelen zich hier onveilig’ is bijvoorbeeld te 
globaal. Welke mensen zijn dat met name? Hoe voelen ze zich 
precies en waar leidt dat toe? En waaruit valt dat vooral te 
verklaren?  
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2. Vorm uzelf een eerste beeld van de mogelijke interventie(s) 
waarmee u een optimaal resultaat denkt te kunnen bereiken 

 
Soms ligt maar één type interventie voor de hand, maar meestal 
zijn er meerdere mogelijkheden. Bedenk dus eerst tenminste drie 
alternatieven en kies dan de beste mogelijkheid of mogelijkheden. 
Want op deze manier komt dan ook de mogelijkheid van een 
combinatie van interventies binnen bereik. 

 
3. Oriënteer u op de ervaringen die anderen met vergelijkbare 

interventies al hebben opgedaan 
 
Welke effecten bereikten zij, onder welke condities en 
voorwaarden? In hoeverre was dat in vergelijkbare contexten, bij 
vergelijkbare doelgroepen? En, als u meerdere interventies 
tegelijk doet: wat zijn dan mogelijke interactie-effecten waarmee 
u rekening moet houden? 
 

4. Schakel vertrouwde specialisten op de betreffende interventies in 
 

Werken met licht, kleur, geluid, geur: het zijn echt vakken apart. 
Denk dus – als u daar geen ervaring mee hebt – niet ‘dat doe ik 
wel effe’. Want vaak luistert het nauw om het precies goed te 
krijgen. Ga dus te rade bij specialisten op dat vlak, (onder meer) 
het CCV kan u daarbij eventueel de weg wijzen. Laat u adviseren, 
maar niet imponeren: blijf zelf wel steeds kritisch meedenken en 
controleren. 
 

5. Doe als het even kan eerst een pilot en evalueer die 
 

Dat geldt natuurlijk zeker op het moment dat de interventie grote 
investeringen vereist in tijd, geld of moeite. Soms kan ook een 
proef in een virtuele omgeving u veel leren over de meest 
veelbelovende interventies. Maak daarbij dan wel gebruik van de 
lessen die eerdere proeven (in virtuele omgevingen) al hebben 
opgeleverd wat betreft de ‘vertaalbaarheid’ van de bevindingen 
van dergelijke proeven naar echte (veiligheids)praktijk, ofwel de 
ecologische validiteit. 
 

6. Vraag uzelf nog één keer af of er ook simpeler (goedkoper) 
manieren zijn om hetzelfde effect te bereiken 
 
Het is natuurlijk erg vooruitstrevend en cool om met 
atmosferische variabelen of andere manieren van 
zintuigbeïnvloeding aan de slag te gaan, maar ziet u wellicht in uw 
enthousiasme niet veel voor de hand liggender interventies over 
het hoofd? 
 

7. Breng dan uw interventie(s) in de praktijk 
 

Monitor daarbij periodiek of de interventie werkt (en blijft werken) 
en of de interventie nog steeds past bij doel, doelgroep en 
context. 
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8. Evalueer en deel uw ervaringen! 

 
Deel tenslotte zowel uw successen als uw mislukkingen. Daar leert 
de veiligheidszorg als collectief het snelst door. Waardoor u uw 
eigen activiteiten ook weer optimaal kunt blijven ontwikkelen. 
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