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De toepassing van sociale media in het veiligheidsdomein is volop in 
ontwikkeling. Hoewel steeds meer organisaties de mogelijkheden ervan zien en 
sociale media integreren in hun werkwijzen, blijft het vaak lastig om te bepalen 
hoe sociale media precies zijn in te zetten en wat de effecten daarvan zijn. 
Roy Johannink, Niek van As en Inge Gorissen laten op basis van (eigen) 
praktijkervaringen zien hoe gemeenten sociale media kunnen benutten om 
burgers te betrekken. Aan de hand van het thema woninginbraken doorlopen 
zij de stappen die gemeenten kunnen nemen om sociale media in te zetten. 

Onbegrensde deelmogelijkheden, snelheid en interactie 
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 G
ebruikers van sociale media kunnen 
 online of mobiel informatie delen, waar-
door een conversatie kan ontstaan (Hand-
reiking Veilig omgaan met sociale media, 

Infopunt Veiligheid, 2011). Uit deze omschrijving zijn 
drie belangrijke kenmerken van sociale media af te 
lezen: onbegrensde deelmogelijkheden, snelheid en 
interactie. Sociale media bieden vele mogelijkheden 
voor het delen van informatie. Met één druk op de 

knop kunnen gebruikers via sociale media tekst, 
foto, video of audio delen met andere gebruikers 
overal ter wereld. Met mobiel internet op laptops, 
tablets en smartphones heeft iedereen bijna altijd 
toegang tot internet en kan daardoor continu 
 informatie delen en ontvangen. Het gaat erom 
in gesprek met elkaar te komen en te blijven. 
Dat is wat sociale media sociaal maakt. 

VIERDELING
De meerwaarde van sociale media voor organisaties 
kan worden aangetoond door middel van de 
 volgende vierdeling (Infopunt Veiligheid, 2011):
Luisteren is belangrijk om als organisatie te weten 
wat er gebeurt op sociale media. Wat wordt er 
geschreven (over je organisatie of in het algemeen) 
en wat is de toon van de berichten? 
Produceren is het plaatsen van informatie op sociale 
media, bijvoorbeeld om te laten zien waar je je als 
organisatie mee bezighoudt. Reageren gaat over 
het corrigeren van verkeerde informatie of reageren 
op positieve of negatieve berichten op sociale 
media. Interacteren gaat over het met elkaar in 
gesprek gaan en blijven, waardoor de buitenwereld 
blijvend bij de organisatie en haar werkzaamheden 
betrokken wordt. Het draait dus niet alleen om het 
produceren van informatie, maar ook om hoe je 
informatie ontvangt en erop reageert. Interactie 
is hét kenmerk dat sociale media van andere 
media onderscheidt.

KANSEN
Sociale media bieden gemeenten kansen om hun 
inwoners te informeren over en te betrekken bij 
hun organisatie en activiteiten. Het betrekken van 
burgers is niet nieuw en kennen we al als burger- 
of bewonersparticipatie. 

Burgers zijn sneller 
en op een laag - 
d rempelige manier 
bereikbaar
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Door het gebruik van sociale media wordt het 
betrekken van burgers misschien eenvoudiger. 
 Burgers zijn sneller en op een laagdrempelige 
manier bereikbaar om ze te kunnen informeren en 
te betrekken (Twitterende wijkagenten en de beleving 
van burgers, Leon Veltman, 2011). Dit geldt ook 
de andere kant op, waardoor de afstand tussen 
de gemeente en de burger kleiner kan worden. 
Hoe gemeenten sociale media kunnen toepassen, 
laten we zien aan de hand van zes stappen op 
het thema woninginbraken.

Stap 1: Bepaal het veiligheidsthema
Allereerst bepaal je het onderwerp waarvoor je 
 sociale media wilt inzetten. Welke onderwerpen 
leven er onder burgers en welke thema’s hebben 
vanuit de gemeente prioriteit om opgepakt te 
 worden? In dit artikel is het thema woninginbraak 
uitgewerkt. Inbraak(preventie) leent zich goed als 
thema om burgers bij te betrekken. Het sluit aan 
bij de beleving van de bewoners. Bewoners spelen 
zelf een belangrijke rol op het gebied van inbraak-
preventie in hun eigen huis of wijk. Via Twitter kun 
je mensen bijvoorbeeld wijzen op inbraakpreventie-
tips op je website en vragen of zij nog meer tips heb-
ben. Begin in elk geval klein met de inzet van sociale 
media om zo de (on)mogelijkheden te ontdekken 
voor verschillende veiligheidsthema’s.

Stap 2: Zoek de burgers op
Maak om bewoners te vinden, gebruik van de 
 kennis en kunde van de communicatieafdeling. 
Deze kent de doelgroep van de gemeente en weet 
waar deze zich bevindt. Lang niet alle gemeenten 
weten op welke sociale media en onlineplatforms 
hun inwoners actief zijn. Sociale media bieden 
de mogelijkheid om te zoeken op een bepaald 
 trefwoord, zoals de naam van de gemeente en 
 bijvoorbeeld het thema woninginbraak. Door op 
deze manier te  zoeken, krijg je op sociale media 
als  LinkedIn, Facebook, Hyves en Twitter inzicht in 
wat er leeft onder de inwoners. Op welke sociale 
media zijn ze vertegenwoordigd? Welke informatie 
delen ze al over woninginbraken? Preventietips? 
Klachten? Slachtofferverhalen? Wat verwachten ze 
van de gemeente? Natuurlijk zijn niet alle inwoners 
actief op sociale media. Dat geeft niet, sociale 
media  vormen slechts één methode die in combi-
natie met andere methoden is te gebruiken. 

Stap 3: Zorg voor de juiste kennis en middelen
Om succesvol gebruik te kunnen maken van sociale 
media, is het belangrijk dat ambtenaren hiervoor 
toegerust zijn. Zij moeten over de juiste kennis, 
vaardigheden en middelen beschikken. Weten uw 
ambtenaren hoe sociale media werken en welke 
taal en gebruiken er gelden? Verder blijken niet altijd 
de juiste middelen beschikbaar binnen gemeente-
huizen. Hyves en Facebook zijn bijvoorbeeld niet 
overal toegankelijk voor ambtenaren. Als ze niet 
toegankelijk zijn, dan kun je ze niet inzetten in de 
communicatiemiddelenmix voor bijvoorbeeld het 
betrekken van burgers. Gemeenteambtenaren blij-
ken ook niet altijd op de hoogte van het bestaan van 
gratis applicaties als Tweetdeck.com en Hootsuite.
com. Met deze tools is Twitter veel efficiënter 
en effectiever te gebruiken. Tweetdeck.com is, 
 vanwege beveiligingsmaatregelen en/of vanwege 
 verouderde technische systemen, echter niet 
altijd te installeren. 

Stap 4: Ontwerp samen met burgers
Bepaal samen met burgers en andere partijen 
hoe ze bij de aanpak van woninginbraken betrokken 
kunnen worden. Besluit samen welke sociale 
media worden ingezet en met welk doel (preventie, 
 opsporing of nasleep). Het is hierbij belangrijk 
om aan te sluiten bij de informatiebehoefte van 
burgers. Zij willen vaak zelf kunnen bepalen hoe 
ze infor matie ontvangen. 

De één zoekt zelf preventietips op de gemeente-
website. De ander ontvangt deze liever in een 
 digitale nieuwsbrief of maakt graag gebruik van 
RSS-feeds (technisch hulpmiddel waarmee je je op 
de vernieuwingen van een website kunt abonneren). 
Weer een ander ontsluit de informatie het liefst via 
de wijkpagina, Buurtlink, Facebook of Twitter. Benut 
daarom diverse communicatiekanalen, zodat bur-
gers kunnen kiezen hoe en welke informatie ze ont-
vangen. En hoe ze in gesprek kunnen komen met de 
gemeente, want dat is waar het om gaat: in gesprek 
gaan en blijven met burgers vanuit de gemeente.

In de casus van woninginbraak en inbraakpreventie 
betekent dit dat informatie die door de inwoners 
wordt gedeeld en gegeven op een centrale plek 
wordt opgenomen en dat je dit ook weer actief deelt 
via de sociale media. Als je via Twitter een oproep 
doet om tips te delen, zorg dan ook dat je dit moni-
tort en dat je reageert op de reacties die je ontvangt.

Uit ervaring met sociale media en het thema 
 woninginbraak blijkt dat er al veel informatie 
beschikbaar is. De gemeente hoeft niet alles zelf te 
bedenken en speelt vooral een belangrijke rol bij het 
verzamelen en verder verspreiden van beschikbare 
informatie. Een aantal voorbeelden:
-  Gebruik Youtube en andere geschikte kanalen, 

zoals de gemeentewebsite, om filmpjes van 
inbraakmethoden te delen. Dit vergroot de 
bewustwording onder burgers.

-  Zet applicaties als www.verbeterdebuurt.nl en 
www.buitenbeter.nl in om inwoners factoren 
die woninginbraken kunnen vergroten (defecte 
lantaarnpalen, te hoge bosschages) te laten 
 melden (inclusief foto).

-  Als er een inbraak heeft plaatsgevonden, 
zet dan bijvoorbeeld Twitter in om elkaar te 
 waarschuwen, dader(s) te achterhalen of 
om gestolen spullen terug te vinden. 

-  Zorg voor (gesloten) fora waar burgers na 
een inbraak ervaringen kunnen uitwisselen 
met  lotgenoten.

-  Sluit aan bij initiatieven zoals  
www.stopdecriminaliteit.nl van de politie.

Stap 5: Maak afspraken met elkaar
Maak afspraken binnen de gemeente en met 
de betrokkenen over welke sociale media worden 
ingezet en door wie deze worden bijgehouden. 
Stem met de communicatieafdeling af of én hoe 
om te gaan met vragen en negatieve berichten. 
Sluit hiervoor aan bij bestaande afspraken. Wees 
ook duidelijk over de gevolgen van het gebruik 
van sociale media: welke informatie mag wanneer 
openbaar worden gemaakt en voor wie? Om het 
opsporingsproces niet te belemmeren mag soms 
geen informatie worden verspreid over de gebruikte 
inbraakmethode, waar het in andere gevallen 
juist een pre is om dit te delen met bewoners om 
preventieve maatregelen te kunnen treffen. Het 
lijken open deuren, maar door de snelheid van 
 sociale media zijn afspraken over wie wat doet 
des te belangrijker. 

Stap 6: Blijf burgers betrekken
Bij het uitvoeren van het plan en het gebruik van 
sociale media draait het om interactie. Dat betekent 
dat je als gemeente niet alleen preventietips geeft, 
maar ook aan burgers vraagt om deze te geven. 
Vraag burgers met eigen voorbeelden te komen 
om woninginbraken te verminderen. Reageer op 

de informatie die je aangereikt krijgt en laat burgers 
weten dat er naar ze wordt geluisterd. Door inter-
actie toon je als gemeente interesse en laat je zien 
een betrouwbare partner te zijn. Belangrijk: in dit 
geval ben je een partner die faciliteert en regisseert, 
maar niet bepaalt. De verhoudingen zijn gelijk.

AANDACHTSPUNTEN
Het lijkt of het gebruik van sociale media niets 
kost. Op zoek gaan naar uw doelgroep, maar 
ook de berichtgeving monitoren of zelf informatie 
plaatsen of reageren, vergt echter een inspanning. 
Al deze activiteiten (inclusief de juiste mensen 
en middelen) kosten tijd en/of geld.

De ambtenaar 
treedt als een soort 
publieke figuur 
op de voorgrond

Als je als gemeente besluit om gebruik te maken 
van sociale media, betekent dit communiceren op 
een open platform. Zodra een ambtenaar op dit 
platform aangeeft dat hij voor een gemeente werkt, 
wordt hij of zij daarop aangesproken. De ambtenaar 
treedt als een soort publieke figuur op de voor-
grond, waar hij voorheen vaak op de achtergrond 
opereerde. Ambtenaren kunnen zo bijdragen aan 
een positief of negatief imago van de gemeente. 
Zij moeten zich realiseren dat lezers (potentiële) 
vrijwilligers kunnen zijn. Ze dienen dan ook niets 
te communiceren dat deze potentiële vrijwilligers 
van de gemeente kan vervreemden of schaden. 
Eén stelregel volstaat daarbij: ‘Doe je iets in het 
 werkelijke leven niet, doe het dan ook niet 
op  internet’. 

EEN MIDDEL, GEEN DOEL
De inzet van sociale media moet geen doel op zich 
zijn. Sociale media zijn communicatiemiddelen die 
gebruikt kunnen worden in combinatie met andere 
middelen. Gebruik sociale media bij het uitvoeren 
van activiteiten die zich daar ook voor lenen. 
Begin klein en bouw het vandaar uit. <<

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp het dossier 

sociale media op www.infopuntveiligheid.nl.
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