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Samenvatting en conclusies
A. Achtergrond en uitvoering van het onderzoek
Achtergrond
De afgelopen jaren zijn er op het gebied van de veiligheid uiteenlopende vormen van alertering
ontwikkeld om informatie over te brengen en/of in contact te kunnen komen met burgers. Deze
alerteringssystemen dienen verschillende doelen. Systemen als Amber Alert en Burgernet worden
ingezet om burgers te betrekken bij de opsporing van vermiste personen en/of verdachten van
misdrijven.
Om burgers bij incidenten (zoals crises en andere noodsituaties) te informeren is in 2012 het
alerteringssysteem NL-Alert geïntroduceerd. Om meer inzicht te krijgen in de beleving en de
verwachtingen van burgers heeft het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie een
behoeftenonderzoek laten uitvoeren.
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de verwachtingen en behoeften van
burgers ten aanzien van het gebruik van alerteringssystemen door de overheid. Het onderzoek biedt de
overheid aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers zijn te stimuleren om zich op te geven voor
alerteringssystemen en om zich hiervoor in te zetten. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken als
input voor een effectieve inzet van de alerteringssystemen, die aansluit bij de wensen en
verwachtingen van burgers.
Doelgroep en onderzoeksopzet
Het onderzoek richt zich op de beleving en behoeften van zowel deelnemers aan alerteringssystemen
als van personen die (nog) niet deelnemen aan alerteringssystemen. Het onderzoek is uitgevoerd door
middel van literatuurstudie, interviews en een online-enquête onder 400 deelnemers en 800 nietdeelnemers.

B. Perceptie en verwachtingen van alerteringssystemen
alerteringssystemen
Naamsbekendheid AMBER Alert is groot; Burgernet en NL-Alert (nog) veel minder bekend
De naamsbekendheid van AMBER Alert is groot. Bijna alle (95%) niet-deelnemers kennen het
alerteringssysteem op zijn minst van naam en in de meeste gevallen is men ook op de hoogte van de
inhoud. Burgernet is als relatief nieuw systeem minder bekend. Ongeveer een derde van de nietdeelnemers weet wat Burgernet inhoudt. NL-Alert is bij tweederde van de niet-deelnemers aan
alertering bekend van naam en één op de zes zegt ook te weten wat het alerteringssysteem inhoudt.
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Brede steun voor betrekken van burgers bij oplossen misdrijven en opsporen van vermiste personen
Zowel deelnemers en niet-deelnemers aan alertering vinden het in grote meerderheid een goede zaak
dat de overheid burgers betrekt bij het oplossen van misdrijven en opsporen van vermiste personen.
Ook is er vertrouwen in de effectiviteit van de alerteringssystemen. Een overgrote meerderheid is van
mening dat de huidige alerteringssystemen een positieve bijdrage leveren aan het terugvinden van
vermiste personen, het aanhouden van verdachten en het beperken van de gevolgen van incidenten.
Vooral het inschakelen van burgers bij het opsporen van vermiste kinderen, krijgt veel steun. In iets
mindere mate geldt dat voor het opsporen van verdachten van misdrijven. Hoewel ook de steun onder
niet-deelnemers groot is, staan deelnemers significant positiever tegenover het alerteren door de
overheid.
Veel draagvlak voor alertering bij rampen en noodsituaties
Ook voor alertering bij rampen en noodsituaties is veel draagvlak. Zowel deelnemers aan
alerteringssystemen als niet-deelnemers vinden het in overgrote meerderheid een goede zaak dat de
overheid bij rampen en noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied via de mobiele telefoon
informeert over wat er aan de hand is en aanwijzingen geeft over wat ze het beste kunnen doen.
Vanuit de bevolking zijn er geen duidelijke voorkeuren voor het aantal alerteringssystemen:
meerderheid is tevreden over het huidige aantal
De meeste deelnemers en niet-deelnemers hebben geen uitgesproken mening over het aantal
alerteringssystemen in ons land. De meningen houden elkaar in balans, waarbij de meerderheid het
huidige aantal als toereikend beschouwt. De groep die wel iets ziet in uitbreiding van het aantal
systemen, is ongeveer even groot als het aantal dat pleit voor reductie van het aantal. Vanuit deze
laatste groep wordt onder meer de suggestie gedaan een aantal bestaande alerteringssystemen te
combineren tot één systeem. Vanuit de groep die wel meer systemen zou willen hebben komen
uiteenlopende suggesties naar voren waaronder alertering voor vermiste huisdieren, extreme
weersomstandigheden en over de verkeerssituatie.

C. Waardering voor de werking van alerteringssystemen
Deelnemers hebben veel waardering voor AMBER Alert en Burgernet; alerts zijn vrijwel altijd duidelijk
en betrouwbaar
Deelnemers aan AMBER Alert en Burgernet zijn in overgrote meerderheid positief over de systemen
waaraan zij deelnemen. Ook de meeste niet-deelnemers die (globaal) bekend zijn met AMBER Alert en
Burgernet, oordelen in meerderheid positief over deze alerteringssystemen.
De deelnemers die wel eens een alert hebben ontvangen, zijn in vrijwel alle gevallen positief over de
duidelijkheid en de betrouwbaarheid van de alerts. Eveneens is een meerderheid goed te spreken over
het gemak om te reageren en over de terugkoppeling over het resultaat. Toch plaatsen enkele
gebruikers hier kanttekeningen bij. Deelnemers stellen geen zware eisen aan het maximum aantal
alerts dat men wenst te ontvangen. Slechts weinig deelnemers aan alertering ervaren het huidige
aantal ontvangen alerts als te groot. De grootste groep vindt de huidige frequentie prima en een deel
zou zelfs nog wel meer alerts willen ontvangen.
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Slechts weinig deelnemers ervaren drempels om te reageren op een alert: voor zover er drempels zijn
gaat het om twijfel aan meerwaarde eigen informatie en vrees voor aantasting eigen privacy
Een minderheid van de deelnemers die wel eens een alert hebben ontvangen over vermist of gezochte
personen, heeft ook daadwerkelijk gereageerd op het bericht. De meest genoemde reden om niet te
reageren is dat men gewoonweg niet kan bijdragen aan de oplossing: men heeft geen bruikbare
informatie. Deelnemers aan alertering ervaren over het algemeen geen drempels om te reageren op een
alert. De groep deelnemers die zich wél geremd voelt om te reageren, doet dit vooral vanwege twijfels
over de juistheid en betrouwbaarheid van de eigen informatie. Een kleine groep deelnemers wijst op de
mogelijke inbreuk op de privacy of is bevreesd dat het geven van informatie over bijvoorbeeld
verdachten van misdrijven voor henzelf gevolgen kan hebben. Vanuit deze laatste groep wordt ook
gewezen op het belang om in absolute anonimiteit te kunnen reageren.
De criteria voor het laten uitgaan van een alert zijn voor burgers niet altijd even duidelijk
Voor het laten uitgaan van alerts via Burgernet, AMBER Alert – en inmiddels ook NL-Alert - gaat een
zorgvuldige afweging vooraf van onder meer de urgentie van de situatie en de mogelijke meerwaarde
van het alert. Onder een deel van de burgers bestaat niettemin onduidelijkheid over de criteria voor het
al dan niet laten uitgaan van een alert. Burgers hebben soms de indruk dat de overheid wel eens te lang
wacht met het geven van een alert. Deze groep geeft daarbij aan dat men liever een ‘loos alarm’
ontvangt, dan dat door het niet versturen van een alert een kans op opsporing/oplossing wordt gemist.
Tegelijkertijd speelt onder een deel van de niet-deelnemers het tegenovergestelde. Een van de
drempels om zich niet aan te melden als deelnemer aan alertering is de vrees dat men overspoeld zal
worden met alerts.

D. Achtergronden en motieven om
om deel te nemen aan alerteringssystemen
Deelnemers aan alerteringssystemen willen graag hulp bieden en zorg dragen voor veilige
leefomgeving
Bij de beslissing van burgers om deel te gaan nemen aan een alerteringssysteem gericht op het
opsporen van vermiste personen en verdachten van misdrijven, spelen tal van factoren een rol.
Rechtstreeks gevraagd naar hun belangrijkste motief om aan bijvoorbeeld Amber Alert of Burgernet
deel te nemen, refereert de meerderheid van de deelnemers aan de wens anderen te willen helpen
en/of een bijdrage te willen leveren aan de veiligheid van de samenleving of woonomgeving.
Onbekendheid met de systemen en het ontbreken van een gevoel van urgentie is voor velen een
belangrijke reden om (nog) niet mee te doen. Veel niet-deelnemers hebben dan ook interesse in de
toekomst deel te nemen aan een alerteringssysteem. In één op de vijf gevallen spelen inhoudelijke of
principiële overwegingen een rol.
Profiel van deelnemers aan AMBER Alert en Burgernet wijkt op enkele punten af van niet-deelnemers
Gemiddeld genomen zijn deelnemers aan de alerteringssystemen AMBER Alert en Burgernet ouder dan
niet-deelnemers. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd onder beide deelnemersbestanden. Verder is de
deelname in verstedelijkte gebieden relatief laag. Daar staat tegenover dat er nauwelijks verschillen
zijn in opleidingsniveau, geslacht en huishoudensituatie.
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Wat betreft hun mediagedrag zijn de deelnemers gemiddeld actiever op sociale media en maken zij
frequenter gebruik van mobiel internet dan niet-deelnemers.
Aanzienlijk potentieel aan deelnemers aan alertering gericht op opsporing en vermissing
De potentiële belangstelling voor alerteringssystemen is aanzienlijk: vier op de tien geënquêteerden
die nu nog niet deelnemen aan AMBER Alert, zegt dat de kans groot of zeer groot is dat men zich in de
toekomst zal aanmelden. Iets minder belangstelling is er voor Burgernet.
Meerderheid heeft interesse in ontvangst van alerts over incidenten in directe omgeving; belangstelling
voor NL-Alert is relatief groot onder deelnemers aan AMBER Alert en Burgernet
Burgers hoeven zich voor het ontvangen van berichten van NL-Alert niet aan te melden. Wel moet de
mobiele telefoon op de juiste manier zijn ingesteld om de alerts te kunnen ontvangen. Onder burgers
bestaat veel interesse om via de eigen mobiele telefoon berichten te ontvangen wanneer er zich in de
directe omgeving een incident of noodsituatie voordoet. Onder degenen die momenteel al deelnemen
aan AMBER Alert en/of Burgernet is de interesse significant groter dan onder niet-deelnemers.
Geïnteresseerden ontvangen graag zowel feitelijke informatie over de aard van de crisissituatie als
informatie over hoe zij kunnen handelen. Ruim een derde van de huidige deelnemers aan AMBER Alert
en/of Burgernet heeft de eigen mobiele telefoon al ingesteld op de ontvangst van NL-Alert. Onder nietdeelnemers aan alertering is dat percentage aanzienlijk lager.
Zowel kennis, houding als gedragskenmerken spelen een rol bij eventuele aanmelding als deelnemer
Er is een analyse gemaakt van de factoren die mogelijk samenhangen met de bereidheid van burgers
om zich als deelnemer aan alerteringssystemen aan te melden. Vanuit de (wetenschappelijke)
literatuur en de groepsgesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd, kwamen
verschillende factoren naar voren die mede bepalend kunnen zijn of een individu wel of niet deelneemt
aan alerteringssystemen. Deze factoren zijn in het onderzoek verder uitgewerkt en geanalyseerd,
hetgeen resulteerde in de volgende houdingsaspecten:
• Houding tegenover alertering: de mate waarin men voorstander is dat de overheid burgers betrekt bij
opsporingsactiviteiten en burgers via mobiele telefoon informeert over noodsituaties.
• Controle en effectiviteit: de mate waarin burgers inzicht willen hebben in de veiligheidssituatie en het
vertrouwen dat ze daarop zelf door middel van alerteringssystemen invloed kunnen uitoefenen.
• Actiebereidheid: de mate waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun omgeving
en iets willen ondernemen om deze te waarborgen of te verbeteren.
• Risicoperceptie: de mate waarin burgers zich onveilig voelen en de inschatting van de kans om zelf
getroffen te worden door een noodsituatie of misdrijf.
• Privacy-aspecten: de mate waarin de vrees bestaat dat men via de mobiele telefoon te traceren is.

Deze houdingsaspecten zijn tezamen met een aantal andere gedragskenmerken en
achtergrondkenmerken geanalyseerd op de mate waarin deze een rol spelen bij de intentie tot
deelname aan de alerteringssystemen AMBER Alert, Burgernet en NL-Alert.
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Bij de intentie tot deelname aan NL-Alert wegen de privacy-aspecten zwaarder mee dan bij de andere
systemen. Hierbij gaat het om de vrees dat men via de mobiele telefoon te traceren zou zijn. Zeker in
tegenstelling tot Burgernet speelt de factor ‘actiebereidheid’ bij NL-Alert een veel minder grote rol.
Daarnaast blijkt als voorspeller voor ‘deelname’ aan NL-Alert ook het opleidingsniveau een
(bescheiden) rol te spelen. Hoger opgeleiden hebben meer interesse in de berichten via NL-Alert.

E. Conclusies
Onder de geënquêteerde burgers bestaat brede steun voor het betrekken van burgers bij het oplossen
van misdrijven en het opsporen van vermiste personen. Ook voor alertering bij incidenten, crises en
noodsituaties is veel draagvlak. Daarbij is er onder zowel deelnemers als niet-deelnemers vertrouwen
in de effectiviteit van de alerteringssystemen. Men verwacht dat de huidige alerteringssystemen een
positieve bijdrage leveren aan het terugvinden van vermiste personen, het aanhouden van verdachten
en het beperken van de gevolgen van incidenten.
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van goed functionerende alerteringssystemen.
Deelnemers zijn in meerderheid goed te spreken over de werking van de bestaande systemen. Ook zijn
er geen duidelijke aanwijzingen dat het huidige aantal alerteringssystemen te groot of te klein zou zijn.
Wel wijzen enkele onderzoeksuitkomsten op de mogelijkheid de bestaande alerteringssystemen meer
te integreren of zelfs te combineren tot één systeem. In de eerste plaats blijken de huidige deelnemers
aan Burgernet en AMBER Alert niet alleen deels te overlappen, maar ook een bovengemiddelde
belangstelling te hebben voor de ontvangst van berichten via NL-Alert. Met andere woorden: een
deelnemer aan het ene systeem heeft vaak ook interesse in deelname aan een ander systeem. Ook de
motieven van potentieel geïnteresseerden aan de verschillende systemen, komen voor een belangrijk
deel overeen. Daarbij komt verder dat een aanzienlijk deel van de huidige deelnemers en
geïnteresseerden in deelname, geen strenge eisen stellen aan het maximum aantal alerts dat men
wenst te ontvangen. Op grond hiervan zal iemand die zich aanmeldt voor een specifiek
alerteringssysteem naar verwachting relatief gemakkelijk te bewegen zijn zich voor een breder scala
van alerts op te geven.
Buiten de huidige deelnemers aan alerteringssystemen is er nog een aanzienlijk potentieel van burgers
die serieus interesse hebben in deelname. Er zijn maar weinig mensen die om inhoudelijke of
principiële redenen deelname aan alertering afwijzen of uitsluiten. Dat betekent dat het potentiële
aantal deelnemers groot is.
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Bij het daadwerkelijk ‘verzilveren’ van deze interesse, zijn de volgende onderzoeksuitkomsten van
belang.
De huidige deelnemers aan het ene alerteringssysteem zijn ook bovengemiddeld geïnteresseerd in
deelname aan andere systemen. Dat betekent dat onder de huidige deelnemers relatief eenvoudig
deelnemers aan andere systemen zijn te werven.
De gepercipieerde effectiviteit van de alerteringssystemen blijkt voor alle drie onderzochte
systemen een belangrijke voorspeller te zijn voor mogelijke deelname. Met andere woorden: hoe
groter het vertrouwen in de effectiviteit, hoe groter de kans is dat men aan alertering zal
deelnemen c.q. alerts zal opvolgen. Dat betekent dat een toename in het geloof in de effectiviteit
naar verwachting zal leiden tot een hogere deelnamebereidheid.
De risicoperceptie – dat is de mate waarin burgers zich onveilig voelen en de inschatting van de
kans om zelf getroffen te worden door een noodsituatie of misdrijf - speelt maar een bescheiden
rol in het voorspellen van de intentie tot deelname aan alertering. Het benadrukken van de
voordelen van deelname aan alertering in relatie tot de eigen veiligheid zal daarom naar
verwachting weinig effect sorteren.
De mogelijke privacy-aspecten zijn voor burgers van belang bij hun beeldvorming over alertering
en hun intentie tot deelname. Dit geldt met name voor de deelname aan NL-Alert. Door de
toegepaste techniek van cell-broadcasting krijgt men afhankelijk van de locatie waar men zich
bevindt, wel of geen bericht via de mobiele telefoon. Dit geeft burgers – al dan niet ten onrechte –
het gevoel traceerbaar te zijn. Wanneer deze vrees wordt weggenomen valt een belangrijke
drempel tot deelname (c.q. het instellen van de mobiele telefoon op de ontvangst van alerts) weg.
De huidige bekendheid van AMBER Alert is groot. Dat geldt voor zowel de naamsbekendheid als
voor het doel en de werking van het systeem. Dat was ten tijde van dit onderzoek (ultimo 2012)
nog niet het geval voor de nieuwere alerteringssystemen Burgernet en NL-Alert. Omdat uit de
analyses blijkt dat ook de bekendheid van het systeem samenhang vertoont met de intentie tot
deelname, zal het vergroten van inzicht in de inhoud en werking van beide systemen, naar
verwachting leiden tot een hogere deelnamebereidheid.
Onder huidige deelnemers aan alertering zijn jongeren ondervertegenwoordigd. Tegelijkertijd
blijkt dat deelname aan sociale media en mobiel internetgebruik voorspellers zijn voor de intentie
tot deelname. Met andere woorden: mobiele internetgebruikers en personen die actief zijn in de
sociale media hebben een relatief grote intentie tot deelname. Het verspreiden van informatie over
de inhoud, werking en effectiviteit van de alerteringssystemen via deze media zal ook veel
jongeren bereiken en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een grotere deelname bereidheid.
De groep Nederlanders van allochtone afkomst vormt een onderbelichte groep in dit onderzoek.
Wel is bekend dat onder deelnemers aan alertering (en dan met name Burgernet) allochtonen zijn
ondervertegenwoordigd. Bij de informatieverzameling en de analyse is er echter in overleg met de
begeleidingsgroep voor gekozen dit persoonskenmerk niet als mogelijke verklarende factor mee te
nemen. Inzicht hierin is echter wel van belang om ook in stedelijke gebieden waar veel allochtonen
wonen, voldoende deelnemers te kunnen werven.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding van het onderzoek
De afgelopen jaren zijn er op het gebied van veiligheid uiteenlopende vormen van alertering
ontwikkeld om informatie over te brengen en/of in contact te kunnen komen met burgers. Deze
alerteringssystemen dienen verschillende doelen. Al langere tijd bestaan er vormen van alertering
waarbij burgers gevraagd wordt te helpen bij de opsporing van vermiste personen en/of verdachten
van misdrijven. AMBER Alert en Burgernet zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Ook bij incidenten
zoals rampen, crises en andere noodsituaties wil de overheid burgers informeren over de aard en
omvang van de dreiging en hen een handelingsperspectief bieden. Hiervoor is in november 2012 NLAlert geïntroduceerd als eerste landelijk alerteringssysteem voor incidenten. De techniek die gebruikt
wordt, is cell broadcasting en de berichten zijn door bezitters van mobiele telefoons te ontvangen, mits
zij hun toestel daartoe hebben ingesteld.
Door de toenemende variatie in deze alerteringssystemen heeft het ministerie van Veiligheid en
Justitie/WODC een onderzoek laten doen gericht op het verkrijgen van inzicht in de beleving en
verwachtingen van burgers. Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in samenwerking met prof.
dr. Enny Das, hoogleraar Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

1.2 Doel- en vraagstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de verwachtingen en behoeften van
burgers ten aanzien van het gebruik van alerteringssystemen door de overheid. Hiermee richt het
onderzoek zich dus op de vraagzijde, dat wil zeggen de ervaringen, wensen en behoeften van de
(eventueel toekomstige) gebruikers van de alerteringssystemen. In de eerste plaats bieden de
uitkomsten aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers zijn te stimuleren om zich op te geven
voor alerteringssystemen en om zich hiervoor in te zetten. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken als
input voor een effectieve inzet van de alerteringssystemen, die aansluit bij de wensen en
verwachtingen van burgers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het doel waarvoor alerteringssystemen
worden ingezet en de frequentie van de boodschappen, maar ook over de inhoud en via welk medium
de overheid de informatie het beste kan verspreiden. De uitkomsten van het onderzoek zijn te
gebruiken bij het formuleren van de basis voor een visie van de rijksoverheid op de inzet van
alerteringssystemen.
Onderzoeksvragen
Uit de doelstelling van het onderzoek is een aantal onderzoeksvragen afgeleid. Deze vragen zijn onder
te verdelen in een aantal thema’s.

A. Algemene perceptie en verwachtingen van alerteringssystemen
1.
2.
3.

Hoe beleven en beoordelen burgers de huidige alerteringssystemen?
In hoeverre zijn burgers op de hoogte van de diverse systemen en de verschillen ertussen?
Wat vinden burgers van de regels ten aanzien van de omstandigheden en frequentie voor het uit
laten gaan van een alertering?
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4.
5.

In hoeverre is er, in de ogen van de burger, sprake van een devaluatie van alerteringssystemen bij
veelvuldig gebruik? Zo ja, hoe kan dit voorkomen worden?
Welke verwachtingen en behoeften hebben burgers ten aanzien van de verschillende dimensies
van alerteringssystemen:
a. de werkwijze van de diverse alerteringssystemen?
b. de frequentie van alertering (per week/maand)?
c. de bereikbaarheid van de overheid na een alertering?
d. de wijze waarop men kan reageren naar aanleiding van een alertering (per mail, SMS,
telefoon, chat, et cetera)?
e. de effectiviteit van de diverse alerteringssystemen?
f. de terugkoppeling van het resultaat na een alertering?

B. Waardering voor de werking van de alerteringssystemen
6.

In hoeverre zijn deelnemers tevreden over het feitelijk functioneren van de huidige
alerteringssystemen aan de hand van de dimensies (a t/m f) genoemd bij onderzoeksvraag 5?
7. Waarom en wanneer wordt er actief gereageerd naar aanleiding van een alertering?
8. In hoeverre is er een verschil in het actief reageren van burgers bij een alertering in het kader van
opsporing/vermissing en bij incidenten?
9. In hoeverre hebben burgers het idee dat zij door hun deelname de omgeving veiliger maken (bij
opsporing/vermissing), c.q. dat hun handelen de veiligheid van henzelf en de mensen om hen heen
vergroot (bij incidenten)?
10. Welke verbeteringen zien burgers met betrekking tot de huidige alerteringssystemen? Voor welke
situaties mist men een alerteringssysteem?

C. Motieven en overwegingen bij (toekomstige) deelname
11. Welke overwegingen hebben burgers om zich wel of niet op te geven voor alerteringssystemen?
12. Waarin onderscheiden burgers die zich hebben opgegeven voor deelname aan alerteringssystemen
van burgers die zich daarvoor niet hebben opgegeven, wat betreft:
a. persoonlijke kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, stedelijkheid van de woonplaats);
b. persoonlijke attitudes ten aanzien van (eigen) veiligheid;
c. mediagebruik.
Doelgroep
Het onderzoek richt zich op de beleving van twee typen alerteringssystemen:
1. alertering in het kader van opsporing en vermissing;
2. alertering in het kader van incidenten.
Verder richt een deel van de vraagstelling zich op deelnemers aan alertering en een ander deel op nietdeelnemers. Dit onderscheid is echter alleen te maken voor alerteringssystemen op het gebied van
vermissing en opsporing. Voor dergelijke systemen, zoals onder meer AMBER Alert en Burgernet,
dienen burgers zich eerst aan te melden om berichten te kunnen ontvangen.
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Bij NL-Alert, het nieuwe alerteringssysteem gericht op informatievoorziening bij incidenten, hoeft men
zich niet actief aan te melden. In die zin kan niet over deelnemers worden gesproken. Om berichten van
NL-Alert te ontvangen, dient men in het bezit te zijn van een mobiele telefoon die op de ontvangst van
cell broadcast berichten is ingesteld. Tijdens de dataverzameling die in het kader van dit onderzoek
heeft plaatsgevonden (november-december 2012) was de informatiecampagne over NL-Alert juist
gestart en waren er nog slechts enkele alerts verstuurd.1 De regionale alerteringssystemen Compronet
(Groningen) en RijnmondVeilig.nl (regio Rijnmond) bevonden zich ten tijde van het onderzoek nog in
de testfase. Daarmee zijn er dus twee doelgroepen van het onderzoek: deelnemers aan online
alerteringssystemen gericht op opsporing en vermissing en niet-deelnemers.

1.3 Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:
A. interviews met beslissers over de huidige inzet en het gebruik van alerteringssystemen;
B. literatuurstudie;
C. kwalitatieve analyse: groepsgesprekken met burgers;
D. ontwikkeling meetinstrument: opstellen vragenlijst voor online enquête;
E. kwantitatieve dataverzameling: online enquête onder deelnemers en niet-deelnemers;
F. analyse en rapportage.
De uitvoering wordt hieronder per onderdeel kort beschreven.

A. Interviews met beslissers bij bestaande alerteringssystemen
Middels drie interviews is inzicht verkregen over de mate waarin en de wijze waarop momenteel bij de
inzet van de alerteringssystemen rekening gehouden wordt met wensen en behoeften van burgers. Er is
gesproken met een vertegenwoordiger van AMBER Alert, Burgernet en Rijnmond Veilig.
B. Literatuurstudie
De literatuurstudie was primair gericht op de bestaande kennis van motieven, wensen en behoeften
van deelnemers aan alerteringssystemen. De resultaten van deze verkenning zijn verwerkt in de
vragenlijst voor de enquêtes onder respectievelijk deelnemers aan alertering en niet-deelnemers.
Hierbij zijn naast (internationale) wetenschappelijke literatuur ook evaluatie- en onderzoeksrapporten
over bestaande alerteringssystemen geraadpleegd. De uitkomsten van de literatuurstudie zijn
weergegeven in de eerste paragraaf van hoofdstuk 4.

1

Ten tijde van het schrijven van dit rapport – februari 2013 – waren inmiddels drie alerts en een aantal (regionale)
testberichten verstuurd. Begin februari 2013 was er een landelijk testbericht, aan de hand waarvan men kon nagaan of
de mobiele telefoon goed was ingesteld.
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C. Groepsgesprekken met burgers
In aanvulling op de literatuurstudie is een tweetal groepsgesprekken uitgevoerd waarvoor zowel
deelnemers aan alertering als niet-deelnemers waren uitgenodigd. Deze gesprekken hadden als doel
meer inzicht te krijgen in de specifieke overwegingen om wel of niet deel te nemen aan de huidige
alerteringssystemen voor opsporing en vermissing (met name AMBER Alert en Burgernet). Ook is
ingegaan op alertering over noodsituaties (NL-Alert) en de verwachtingen daarover. In totaal namen 18
personen deel aan één van de twee groepsgesprekken, waarvan 7 personen lid waren van AMBER Alert
en/of Burgernet.
D. Ontwikkeling vragenlijst
Op basis van de literatuurstudie en de uitkomsten van de groepsgesprekken met burgers is een
vragenlijst opgesteld voor de enquête. De belangrijkste motieven en redenen om aan alertering deel te
nemen zijn in de vragenlijst uitgewerkt tot een aantal stellingen. Deze stellingen zijn aan zowel
deelnemers als niet-deelnemers voorgelegd zodat een vergelijking tussen de groepen mogelijk is.
Verder bevat de vragenlijst specifieke vragen voor beide doelgroepen. Voor de deelnemers hadden
deze betrekking op hun ervaringen met alertering en hun wensen en behoeften ten aanzien van de
systemen. Bij de niet-deelnemers is gefocust op de interesse die men heeft in eventuele deelname en
welke wensen en voorwaarden men daarbij stelt. De volledige vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1.
E. Online enquête onder deelnemers en niet-deelnemers
Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestond uit een online-enquête onder deelnemers aan
alerteringssystemen en niet-deelnemers.

Steekproef en benadering
Voor het bereiken van beide doelgroepen (deelnemers alertering en niet-deelnemers) zijn volwassen
leden (18 jaar en ouder) benaderd van het online onderzoekspanel van Panelclix. Bij de
steekproeftrekking is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de benaderde respondenten wat
betreft de stedelijkheid van de woonplaats, leeftijd en geslacht.
Om voldoende deelnemers aan alerteringssystemen in het onderzoek te betrekken, is een netto
stratificatie toegepast op het aantal niet-deelnemers. Na het realiseren van 800 ‘niet-deelnemers’ is de
vragenlijst voor die groep gesloten. Op dat moment hadden 260 deelnemers aan alerteringssystemen
de vragenlijst ingevuld. Vanaf dat moment zijn uitsluitend nog deelnemers geënquêteerd, totdat het
beoogde aantal van 400 was bereikt. Er is een weging op de uitkomsten toegepast naar leeftijd.2

2

Zo blijken er binnen dit onderzoek verhoudingsgewijs weinig ouderen te hebben gerespondeerd. Wanneer er niet wordt
gewogen zou hun mening te weinig meetellen in het totaalpercentage. Door een weging toe te passen breng je dit terug
in verhouding. Zie voor meer informatie over de wegingprocedure bijlage 3.

4

Behoeftenonderzoek alerteringssystemen • Inleiding

Tabel 1.1
Respons naar leeftijd per doelgroep
deelnemers
18 t/m 34 jaar

niet-deelnemers
265
33%

102

26%

35 t/m 49 jaar

111

28%

229

29%

50 t/m 64 jaar

137

34%

230

29%

65 jaar en ouder

50

12%

75

9%

400

100%

7993

100%

totaal

Representativiteit van de uitkomsten
Doordat het onderzoek gericht was op het werven van deelnemers aan de alerteringssystemen
Burgernet en AMBER Alert, kunnen op basis van de uitkomsten geen uitspraken gedaan worden over de
Nederlandse bevolking als totaal. Temeer doordat voor de werving gebruik is gemaakt van een online
panel, waardoor waarschijnlijk sprake is van een oververtegenwoordiging van ‘actieve burgers’,
namelijk personen die zich hebben opgegeven voor een panel. Ook zijn in het panel allochtonen
ondervertegenwoordigd. Het is ook niet de bedoeling van het onderzoek om uitspraken te doen over de
bevolking als geheel en daarover nauwkeurige percentages te presenteren. De analyse richt zich veel
meer op de verbanden tussen attitudes en gedragingen waar het gaat om deelname aan
alerteringssystemen. We presenteren in dit rapport uitsluitend uitkomsten over de twee doelgroepen
‘deelnemers’ en ‘niet-deelnemers’.

F. Analyse en toelichting op de rapportage
Uit de literatuurstudie en de groepsgesprekken kwam een aantal motieven naar voren om deel te
nemen aan een alerteringssysteem. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in stellingen voor de vragenlijst. Er
is gekeken of sommige individuele stellingen hetzelfde meten.4 Verder is onderzocht in hoeverre er een
verband is tussen de mate van intentie voor deelname aan een alerteringssysteem en de motieven voor
deelname, persoonskenmerken en mediagebruik.5 Bij alle tabellen is weergegeven welk aantal
respondenten de vraag heeft beantwoord. Dit is aangegeven met een n. Zo betekent (n=200) dat 200
respondenten de vraag hebben ingevuld.
Ter illustratie van de uitkomsten worden verspreid in de tekst citaten van de geïnterviewden of
respondenten gebruikt. Deze citaten zijn zodanig gekozen dat ze illustratief of exemplarisch zijn voor
een grotere groep respondenten of antwoorden. Indien de percentages in tabellen niet optellen tot 100
procent, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen.

3
4

5

Van 1 persoon is geslacht en leeftijd niet bekend.
Dit is uitgevoerd door middel van een factoranalyse. Zie hoofdstuk 4 voor de uitkomsten van deze analyse en de bijlage
voor meer informatie over de werking van de betreffende analyse.
Dit is uitgevoerd door middel van regressie-analyses. Zie hoofdstuk 4 voor de uitkomsten van deze analyse en de
bijlage voor meer informatie over de werking van de betreffende analyse.
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De begeleidingscommissie
Het WODC heeft voorafgaand aan het onderzoek een begeleidingscommissie ingesteld. De
begeleidingscommissie heeft toegezien op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek en dat
de uitvoering van het onderzoek overeenkomt met de offerte en de startnotitie. De
begeleidingscommissie bestond uit:
•
Prof. Dr. Edward Groenland - Nyenrode Business Universiteit (voorzitter);
•
Drs. Theo van Mullekom - WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie;
•
Ella Huisman - Ministerie van Veiligheid en Justitie (tot en met 31-01-2013);
•
Tim Veenings - Ministerie van Veiligheid en Justitie (vanaf 01-02-2013);
•
Dr. Ir. Ellen Jagtman - TU Delft;
•
Ewald Beld - Politie.

1.4 Leeswijzer
De centrale thema’s van het onderzoek komen achtereenvolgens aan de orde in de hoofdstukken 3 en 4.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de algemene perceptie van de huidige alerteringssystemen, de
ervaringen en waardering voor de werking van de systemen onder deelnemers en de behoeften en
verwachtingen van niet-deelnemers.
In hoofdstuk 4 staan de overwegingen en factoren die een rol spelen bij de (intentie tot) deelname aan
alerteringssystemen. In beide hoofdstukken is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve gegevens uit
de uitgevoerde enquête als van kwalitatieve informatie uit interviews en groepsgesprekken met
burgers. Daarnaast is in beide hoofdstukken relevante informatie vanuit de eerdere onderzoeken en
wetenschappelijke literatuur verwerkt.
Aan deze beide inhoudelijke hoofdstukken gaat een inleidend hoofdstuk 2 vooraf, waarin de
belangrijkste alerteringssystemen in ons land beschreven worden.
De conclusies van het onderzoek zijn geïntegreerd in de samenvatting.
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2. Huidige inzet van alerteringssystemen
In dit hoofdstuk gaan we in op het huidige aanbod van alerteringssystemen in Nederland. In paragraaf
2 en 3 ligt de focus op de inzet en de mate waarin en de wijze waarop er wordt ingespeeld op de
wensen en behoeften van deelnemers aan de systemen. In de vierde paragraaf wordt kort ingegaan op
de verschillen en overeenkomsten van de alerteringssystemen. De gepresenteerde uitkomsten zijn
gebaseerd op de uitkomsten van eerder uitgevoerd onderzoek en enkele interviews met betrokkenen
bij AMBER Alert, Burgernet en RijnmondVeilig.nl.

2.1 Aanbod alerteringssystemen
Bij grote incidenten wil de overheid burgers informeren en hen een handelingsperspectief bieden,
terwijl zij bij vermissingen of misdrijven zoveel mogelijk burgers wil activeren de politie te helpen met
het opsporingsonderzoek. Vanuit de wens om burgers te informeren bij incidenten en anderzijds om
hen te vragen te participeren bij het opsporen van verdachten en vermisten, zijn er de afgelopen jaren
diverse alerteringssystemen opgezet. Deze ontwikkeling is versterkt door de snelle opkomst van
smartphones en sociale media. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de huidige
alerteringssystemen.
Op het gebied van opsporing en vermissing
AMBER Alert:
Landelijk alerteringssysteem gericht op opsporing van vermiste kinderen. Het
aantal abonnees ligt boven 1 miljoen; een veelvoud ontvangt meldingen via open
media.
Burgernet:
Lokaal gericht systeem om burgers te betrekken bij opsporing verdachten.
Operationeel in bijna alle gemeenten in Nederland.
Websites:
Regionale en landelijke websites voor hulp bij opsporing en vermissing,
waaronder www.politie.nl/gezocht en www.stopdecriminaliteit.nl.
Op het gebied van incidenten
NL-Alert:
Landelijk alerteringssysteem bij crises en incidenten via cell broadcasting
techniek dat in november 2012 van start is gegaan.
RijnmondVeilig.nl: Een waarschuwings- en informatiesysteem bij grote crises en incidenten.
Deelnemers kunnen bij grote incidenten of rampen door RijnmondVeilig.nl
gealarmeerd worden via verschillende media.
Compronet:
Systeem voor melding en alarmering gericht op tweezijdige communicatie. Nog in
ontwikkeling, wordt getest in Groningen.
Crisis.nl:
Een website waar de overheid informatie plaatst over een ramp of ernstige
calamiteit.
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2.2 Alerteringssystemen op gebied van vermissing en opsporing
Aantal deelnemers en inzet van systeem
Op 25 gemeenten na, hebben alle gemeenten zich
aangesloten bij Burgernet. Gemiddeld 6 procent van
de burgers per gemeente meldt zich aan. Dit kan
vanaf 16 jaar. Het systeem heeft landelijk nu meer
dan één miljoen deelnemers. Onder de deelnemers
zijn inwoners van stedelijke gebieden en
allochtonen ondervertegenwoordigd. Het is niet
bekend hoe vaak Burgernet-alerts zijn ingezet.

Het ontstaan van het alerteringssysteem
Tussen 2008 en 2009 werkte Burgernet in
negen gemeenten als pilot. Na positieve
ervaringen hiermee, is het alerteringssysteem vanaf 2010 verder uitgerold.

Criteria inzet alerts
Er wordt bij de inzet van Burgernet
onderscheid gemaakt tussen tijdkritische
acties (opsporing/vermissing) en niettijdkritische acties (buurtonderzoek of
getuigenonderzoek via e-mail).
De tijdkritische acties worden vanuit de
meldkamer van de politie opgezet. Bij het
opzetten van een Burgernetactie dient er
rekening te worden gehouden met de
volgende drie aspecten:
•
Is het veilig om burgers in te zetten?
•
Is er een signalement?
•
Weten we iets over de richting waarin
we moeten zoeken?

Werking alerts
Burgernet deelnemers krijgen een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht
per SMS met het verzoek uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of voertuig. Het
bericht moet aan verschillende eisen voldoen. Er
moet een duidelijk signalement in het bericht staan
en in welk gebied iemand zich kan bevinden. Als de
politie geen idee heeft waar iemand zich kan
bevinden zal Burgernet niet ingezet worden.
Daarnaast is het belangrijk dat het bericht neutraal
is. De landelijke politierichtlijnen worden daarbij
gehanteerd.

Eerder onderzoek naar het
alerteringssysteem
In 2009 heeft de Stichting Maatschappij
Veiligheid en Politie (SMVP) een evaluatie
gedaan naar de pilot van Burgernet (SMVP.
Burgernet in de praktijk (2009). Daaruit
komt naar voren dat burgers vooral aan
Burgernet meedoen omdat ze dat als hun
verantwoordelijkheid beschouwen.
Deelnemers zien deelname aan Burgernet
vooral als mogelijkheid om de politie te
ondersteunen bij haar criminaliteitsbestrijdende taak. Het gaat daar bijvoorbeeld om
het gevoel een bijdrage te kunnen en te
horen leveren aan de veiligheid.

Social media worden wel steeds meer ingezet door
Burgernet vanwege het toenemende gebruik, maar
telefoon en SMS zijn voor Burgernet nog steeds de
meest indringende communicatie-middelen. Omdat
mensen niet continu op social media zitten, kan men
berichten missen.

Burgernet: “Als je het hebt over heterdaad dan doen

we bijvoorbeeld nu ook automatische twitter
berichten. Maar als iemand een half uur later het
twitterbericht leest, is de zaak vaak al niet meer
interessant.”
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Aantal deelnemers en inzet
Het aantal deelnemers in Nederland ligt
boven 1 miljoen; een veelvoud hiervan
ontvangt meldingen via open media. AMBER
Alert is in Nederland inmiddels 14 keer
ingezet. In 64 procent van de gevallen werd
het kind veilig teruggevonden dankzij tips die
binnenkwamen naar aanleiding van een alert.

Het ontstaan van het alerteringssysteem
Het AMBER Alert is ooit gestart omdat uit
onderzoek bleek dat 40 procent van de
ontvoerde kinderen binnen 2 uur vermoord
wordt en 70 procent binnen 3 uur. Het enige
middel wat in zo’n geval nog kan helpen, is een
AMBER Alert. Op 11 november 2008 werd het
systeem officieel in gebruik genomen.

Criteria inzet alerts
In Nederland wordt een AMBER Alert ingezet als er sprake is van de volgende omstandigheden:
- het vermiste kind is jonger dan 18 jaar;
- er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind of een directe vrees voor ernstig letsel;
- er is voldoende informatie over het slachtoffer (zoals een foto), een mogelijke ontvoerder of een
gebruikte auto (zoals merk, type en gedeeltelijk kenteken), zodat met een AMBER Alert de kans
vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden;
- het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden ingezet.
Werking alerts
De inhoud van berichten moet evenals bij Burgernet voldoen aan de landelijke politierichtlijnen. Men
kan een AMBER Alert op meerdere manieren ontvangen, zoals via een SMS, tv en pc schermen,
websites, e-mail, Twitter, Facebook, radio, reclameborden en matrixborden op de snelweg. In
vergelijking met andere landen heeft Nederland het sterkste social media instrument in bezit. Het
percentage burgers dat zich via social media heeft aangesloten bij AMBER Alert is nergens zo hoog als
hier in Nederland. Door een AMBER Alert op allerlei verschillende manieren aan te bieden wordt
aangesloten bij de manier waarop mensen berichten wensen te ontvangen.
Eerder onderzoek naar het alerteringssysteem
AMBER Alert heeft in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar onder andere de beleving van deelnemers
(Swint, T. (2012). Daaruit blijkt dat de belangrijkste reden voor aanmelding is dat deelnemers een
bijdrage willen leveren aan het oplossen van een kindvermissing of kindontvoering. Verder ziet meer
dan de helft van de respondenten zich als extra oren en ogen voor de politie. Het motief
nieuwsgierigheid speelt een veel minder grote rol bij het aanmelden als deelnemer. Dit komt overeen
met het eerdere evaluatieonderzoek over de pilot van Burgernet dat door de SMVP is uitgevoerd.
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2.3 Alerteringssystemen op gebied van incidenten

Het ontstaan van het alerteringssysteem
Na een succesvolle pilot is RijnmondVeilig.nl
in januari 2013 daadwerkelijk van start
gegaan.

Werking alerts
RijnmondVeilig.nl is een waarschuwings- en
informatiesysteem bij grote crises en
incidenten. Deelnemers kunnen worden
geïnformeerd via verschillende media, zoals
SMS en/of e-mail. Als er geen incidenten zijn,
staat er op de website informatie over
veiligheidsrisico’s zoals brand, uitval van
nutsvoorzieningen, straatroof en overvallen.
De website heeft drie belangrijke functies:
1. burgers informeren over incidenten;
2. burgers bij grote incidenten alarmeren
en indien nodig instructies geven;
3. burgers tips geven waarmee ze de kans
op een incident, bijvoorbeeld brand,
kunnen verkleinen.

Criteria inzet alerts
Als er een melding binnenkomt, beslist de
meldkamer of een bericht wel of niet wordt
geplaatst. Vervolgens verspreidt een
communicatiemedewerker op de meldkamer het
bericht via RijnmondVeilig.nl. Er zijn nog geen
specifieke eisen voor de inzet opgesteld.

Eerder onderzoek naar het alerteringssysteem
RijnmondVeilig.nl heeft zelf een onderzoek gedaan
onder 471 bezoekers van RijnmondVeilig.nl
(Rijnmondveilig.nl (2012). De motieven voor
deelname komen in dat onderzoek niet terug. Uit
het onderzoek komt wel naar voren dat deelnemers
positief zijn over het instrument als aanvullend
middel. Deelnemers zullen naar de website gaan
als er iets aan de hand is. Daarnaast willen
deelnemers vooral op regionaal niveau
geïnformeerd worden over grote incidenten zoals
kernongevallen, terrorisme of nationale rampen.
Op wijkniveau zijn inbraak, beroving en overlast in
de wijk de onderwerpen waar deelnemers het liefst
over geïnformeerd worden.
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Het ontstaan van het alerteringssysteem
Vanaf november 2012 is NL-Alert een nieuw alerteringssysteem in Nederland.
Aantal deelnemers en aantal maal ingezet
Het alerteringssysteem is sinds de introductie drie keer ingezet. Het is niet precies bekend
hoeveel mensen hun telefoon juist hebben ingesteld. In 2013 wordt het systeem meerdere keren
getest via controleberichten. De controleberichten hebben als doel om na te gaan of gebruikers
hun mobiele telefoon goed hebben ingesteld om een NL-Alert te ontvangen.
Criteria inzet alerts
NL-Alert wordt alleen ingezet bij incidenten zoals rampen en crises op het moment dat die zich
voordoen of in de direct daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als incidenten die:
- acuut handelen van publiek vergen;
- een fysieke bedreiging vormen;
- voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting zorgen.
Werking alerts
NL-Alert is een aanvullend alerteringssysteem dat, naast de sirene, ingezet kan worden om
inwoners in bepaalde gebieden te waarschuwen en nader te informeren over de effecten van
(dreigende) incidenten. In tegenstelling tot de sirenes kan bij een alarmering via NL-Alert
aanvullende informatie worden verstuurd. Mensen met een mobiele telefoon in het bedreigde
gebied ontvangen een uitgezonden tekstbericht. In het tekstbericht wordt aangegeven wat er
aan de hand is, wat de mensen in het bedreigde gebied moeten doen (of juist niet) en waar men
meer informatie kan verkrijgen. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Cell broadcast is een
techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via gsm-zendmasten.
Eerder onderzoek naar het alerteringssysteem
Er zijn reeds meerdere onderzoeken gedaan in het kader van de ontwikkeling en uitrol van NLAlert. Onder andere uit een onderzoek naar de beleving en perceptie van burgers lijkt dat:
- het feit dat de berichten van NL-Alert zowel alarmeren als informeren veel burgers
aanspreekt. Men verwacht dat deze combinatie ertoe leidt dat men geneigd zal zijn om écht
in actie te komen en de gevraagde veiligheidsmaatregelen te treffen;
- alertering via de mobiele telefoon wordt beschouwd als goed passend bij de huidige
levensstijl en mediagebruik. Met name jongeren kunnen via NL-Alert beter worden bereikt
dan met andere middelen, zo is de verwachting;
- men verwacht dat NL-Alert van toegevoegde waarde zal zijn in situaties waarin andere
alerteringssystemen niet of slechts beperkt werken.
- men verwacht dat in het bericht heel duidelijk staat aangegeven wat de aard van het risico is
en voor welke gebieden het alarm geldt. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zullen burgers
het bericht eerder als wenselijk dan als hinderlijk beschouwen.
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2.4 Overlap tussen verschillende alerteringssystemen
Er bestaat op zichzelf een helder onderscheid tussen alerteringssystemen die zich richten op opsporing
en/of vermissing en systemen die zich richten op incidenten. Daarbij komt het echter ook voor dat
informatie over incidenten ook via Burgernet verspreidt kan worden. Zo kan in voorkomende gevallen
via Burgernet informatie verspreid worden over een incident, gericht aan de deelnemers in het
getroffen gebied met informatie. Dit is bijvoorbeeld op 8 november naar aanleiding van een grote
brand in Nijmegen gebeurd. Het bericht bevat informatie over het incident met als doel om zoveel
mogelijk mensen in het gebied te informeren. In de praktijk zijn de systemen dus breder inzetbaar dan
waar ze in eerste instantie voor waren bedoeld.

Burgernet: “We hebben die mensen in ons bestand en het is dan zonde om mensen niet te
informeren. Dat zou zelfs een beetje raar zijn omdat we die nummers hebben en we zoveel mogelijk
wel informeren. Je kunt het niet verkopen als er iets aan de hand is en je mensen daarover niet
informeert. Dan krijg je ook de media over je heen. Je bent het uiteindelijk verplicht. Het is dan ook
een kleine moeite.”

Daarnaast is RijnmondVeilig.nl een alerteringssysteem dat zich zowel richt op waarschuwen bij grote
incidenten als informeren. Dit platform is opgezet vanuit een crisiswaarschuwingssysteem waarbij
informeren centraal staat. Verder is er onderlinge afstemming tussen de systemen. RijnmondVeilig.nl
werkt bijvoorbeeld samen met NL-Alert. Bij een NL-Alert in de betreffende regio kan voor meer
informatie worden doorverwezen naar de website van RijnmondVeilig.nl.

2.5 Tot besluit
Zoals in bovenstaande paragrafen duidelijk wordt, hebben de verschillende alerteringssystemen
onderzoek gedaan naar de motieven van mensen om zich aan te melden; zij het dat dit slechts in
beperkte mate is gedaan. Er is nog geen onderzoek gedaan waarbij alle alerteringssystemen zijn
meegenomen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen systemen gericht op opsporing en/of vermissing
en voor incidenten.
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3. Perceptie, waardering en verwachtingen
In dit hoofdstuk richten we ons op de perceptie, waardering en verwachtingen van de
alerteringssystemen NL-Alert, AMBER Alert en Burgernet. Hierbij wordt steeds onderscheid gemaakt
tussen deelnemers en niet-deelnemers.

3.1 Draagvlak voor alertering door overheid
Brede steun voor betrekken van burgers bij oplossen misdrijven en opsporen van vermiste personen
Zowel deelnemers als niet-deelnemers aan alertering vinden het in grote meerderheid een goede zaak
dat de overheid burgers betrekt bij het oplossen van misdrijven en opsporen van vermiste personen.
Ook is er vertrouwen in de effectiviteit van de alerteringssystemen. Een overgrote meerderheid is van
mening dat de huidige alerteringssystemen een positieve bijdrage leveren aan het terugvinden van
vermiste personen, het aanhouden van verdachten en het beperken van de gevolgen van incidenten.
Vooral het inschakelen van burgers bij het opsporen van vermiste kinderen krijgt veel steun. In iets
mindere mate geldt dat voor het opsporen van verdachten van misdrijven. Hoewel ook de steun onder
niet-deelnemers groot is, staan deelnemers significant positiever tegenover de alertering door de
overheid.
Tabel 3.1
Draagvlak voor alertering door de overheid (antwoord op stellingen, percentage (zeer) mee eens)
A

B

burgers betrekt bij het opsporen van vermiste kinderen

87% B

deelnemers alertering
opsporing en vermissing
(n=400)
91% A

burgers betrekt bij het opsporen van vermiste volwassenen

82% B

89% A

burgers betrekt bij het opsporen van verdachten van misdrijven

74%

B

84% A

bij rampen en noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied via de
mobiele telefoon informeert over wat er aan de hand is

82% B

90% A

bij rampen en noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied via de
mobiele telefoon aanwijzingen geeft over wat ze het beste kunnen doen

82% B

89% A

niet-deelnemers
(n=800)

Ik vind het een goed idee dat de overheid…

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.
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3.2 Bekendheid en waardering NL-Alert
NL-Alert beter bekend onder deelnemers van alerteringssystemen
Tijdens de dataverzameling van dit onderzoek (november-december 2012) was de
publiciteitscampagne rond NL-Alert net gestart. Ongeveer tweederde van de niet-deelnemers aan
alertering kende op dat moment NL-Alert van naam, terwijl één op de zes naar eigen zeggen ook
inhoudelijk op de hoogte is. NL-Alert is onder huidige deelnemers van AMBER Alert en Burgernet,
significant bekender dan onder niet-deelnemers. Meer dan een derde van deze groep zegt te weten wat
NL-Alert inhoudt en 80 procent kent het in ieder geval van naam.
Tabel 3.2
Bekendheid van NL-Alert
A

B

niet-deelnemers
(n=800)
32%B

deelnemers aan alertering opsporing
en vermissing (n=400)
20% A

bekend van naam

53%B

43% A

inhoud bekend

16%B

37% A

onbekend

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

NL-Alert vooral goed gewaardeerd door deelnemers aan AMBER Alert en Burgernet
Aan zowel deelnemers aan alerteringssystemen als aan niet-deelnemers is gevraagd een algemeen
oordeel te geven over NL-Alert. Om ook personen die het systeem helemaal niet kennen de
mogelijkheid te bieden een oordeel te geven is een korte beschrijving van NL-Alert in de vragenlijst
opgenomen.6 Degenen die een oordeel gaven over NL-Alert, antwoorden in grote meerderheid positief
(zie tabel 3.3). Personen die al deelnemen aan alertering in het kader van opsporing/vermissing, zijn
positiever over NL-Alert dan niet-deelnemers. Een veelgenoemd aandachtspunt is het beschikbaar
maken van het alerteringssysteem voor alle telefoons. Een enkeling vindt dat het instellen
gebruiksvriendelijker moet worden, wenst meer informatie over de meerwaarde van het systeem of
vraagt zich af hoe dit in grensgebieden werkt (waar geen Nederlandse ontvangst is).

6

Zie bijlage 1 voor de vragenlijst.
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Tabel 3.3
Waardering voor NL-Alert

goed systeem
kan beter
slecht systeem
weet niet

A

B

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers aan alertering opsporing en
vermissing (n=400)

53% B

60% A

5%

B

9% A

1%

1%

41%B

31% A

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

3.3 Bekendheid en waardering Amber Alert
Ook niet-deelnemers zijn vrijwel allemaal bekend met AMBER Alert
Van de niet-deelnemers aan AMBER Alert kent 95% het alerteringssysteem. Driekwart zegt ook op de
hoogte te zijn van de inhoud en werking van
Bekendheid AMBER Alert onder niet-deelnemers
het alerteringssysteem. Acht op de tien
(n=800):
niet-deelnemers vinden het een goed
onbekend (5%)
systeem. Het sneller inzetten en meer
bekend van naam (23%)
bekendheid geven aan het systeem zien zij
inhoud bekend (72%)
als manieren om AMBER Alert verder te
verbeteren.
Tabel 3.4
Waardering voor AMBER alert onder deelnemers en niet-deelnemers

goed systeem

A

B

niet-deelnemers (n=800)

deelnemers AMBER Alert (n=208)

79%

92%

kan beter

5%

6%

slecht systeem

0%

0%

16%B

2% A

weet niet

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

AMBER Alert is een goed systeem; bekendheid, actualiteit en hoeveelheid informatie aandachtspunten
Vrijwel alle deelnemers aan AMBER Alert (92%) vinden het een ‘goed systeem’. De waardering onder de
deelnemers is daarmee erg hoog. Degenen die het geen goed systeem vinden, konden aangeven welke
verbetermogelijkheden zij zien. Volgens sommigen zou het systeem (nog verder) verbeterd kunnen
worden door het sneller in te zetten bij een noodsituatie.
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Verder noemt men het actueel houden van de informatie en meer informatie geven in een alert.
- “Ik vind dat AMBER Alert in sommige gevallen te laat wordt ingezet. Ik weet niet of dit door de regelgeving in ons land

komt, maar waarom een paar uur wachten alvorens mensen te alarmeren? Als het loos alarm blijkt, is het prima, maar het
kan van levensbelang zijn mensen direct te informeren wanneer het wel om een ontvoering of iets dergelijks gaat.”
- “Vaak komt de melding pas als het kind al terug is en ook veel te laat.”
- “Lang niet alle informatie op de app is actueel. Laatst was er een meisje vermist en die stond niet op de app (iPhone app).”
- “Ik vind dat er te weinig informatie wordt gegeven bij een AMBER Alert.”
- “Ik wil een duidelijke instructie om het tijdelijk af te zetten.”

Deelnemers beoordelen alerts van AMBER Alert als duidelijk en betrouwbaar; gemak om te reageren en
terugkoppeling resultaat kan beter
Driekwart van de deelnemers aan AMBER Alert heeft wel eens een alert ontvangen. Over het algemeen
zijn deze ontvangers tevreden over de inhoud ervan. Minder waardering is er voor de terugkoppeling
van het eindresultaat,7 evengoed is nog steeds de meerderheid positief. Vrijwel niemand ervaart het
aantal ontvangen alerts als te veel: vier op de tien vinden het precies goed en drie op de tien zelfs te
weinig. Dit blijkt ook uit de eerder genoemde suggesties (om het instrument eerder in te zetten) en het
groepsgesprek met deelnemers.
Tabel 3.5
Oordeel AMBER Alert (deelnemers) die een alert hebben ontvangen
oordeel alerts
% (zeer) tevreden

7

8

(nmin=143-nmax=151)8

duidelijkheid alerts

90%

betrouwbaarheid alerts

89%

gemak om te reageren

78%

terugkoppeling resultaat

63%

oordeel frequentie alerts

(n=151)

te veel

3%

te weinig

29%

precies goed

41%

weet niet

27%

73%

van de deelnemers aan AMBER Alert
heeft één of meerdere alerts
ontvangen.

Als een AMBER Alert wordt ingetrokken, ontvangt men hier geen melding van via SMS of e-mail. Deze informatie wordt
verspreid via de website en social media.
Omdat bij de stellingen ‘weet niet / geen antwoord’ buiten beschouwing is gelaten, is steeds een ander aantal
respondenten in de analyse meegenomen. De afkorting nmin heeft betrekking op het laagste aantal respondenten en
nmax op het hoogste aantal.
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3.4 Bekendheid en waardering Burgernet
Bijna driekwart van niet-deelnemers is bekend met Burgernet
Burgernet is een relatief nieuw alerteringssysteem dat na een pilotfase in 2008 en 2009 landelijk is
uitgerold. Bijna driekwart (72%) van de
geënquêteerden die zelf niet als deelnemers
Bekendheid Burgernet onder niet-deelnemers
meedoen aan Burgernet, is wel bekend met
(n=800):
het alerteringssysteem. In de helft van de
onbekend (28%)
gevallen gaat het uitsluitend om
bekend van naam (38%)
naamsbekendheid.
inhoud bekend (34%)
Na het lezen van een korte beschrijving van Burgernet in het enquêteformulier, geeft de helft aan dit
een goed systeem te vinden. Vier op de tien niet-deelnemers heeft geen oordeel over Burgernet. Ook uit
de gegeven verbetersuggesties blijkt dat men behoefte heeft aan verduidelijking van de inhoud en
werking van het alerteringssysteem.
Tabel 3.6
Waardering voor Burgernet onder deelnemers en niet-deelnemers

goed systeem

niet-deelnemers(n=800)

deelnemers Burgernet (n=259)

50% B

92% A

kan beter

8%

7%

slecht systeem

1%

0%

41% B

1% A

weet niet

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Deelnemers hebben veel waardering voor Burgernet; verspreiding en terugkoppeling verbeterpunten
Verreweg de meeste deelnemers (92%) noemen Burgernet een ‘goed systeem’. Degenen die aangeven
dat het beter kan, is gevraagd naar verbeterpunten. Hieruit komt naar voren dat er bij een deel van de
deelnemers behoefte is aan concrete informatie zodat men gerichter kan uitkijken. Anderen noemen
technische aspecten van de alerts. Een ander aandachtspunt is de terugkoppeling van het resultaat na
de inzet van een Burgernetalert. Hoewel iedereen een terugkoppeling hoort te ontvangen, zegt een
klein deel van de deelnemers dat dit niet altijd het geval is. Er zijn verschillende deelnemers die
hebben meegemaakt dat een familielid of huisgenoot wel een alert ontving en zij zelf niet. Dat leidt tot
onbegrip. Tot slot is een terugkerend punt dat er behoefte is aan garanties over de anonimiteit van de
informatie die men via Burgernet verstrekt.
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De onderstaande citaten illustreren de genoemde verbeterpunten:
-

“Ik heb verkeerde meldingen gehad. Soms alleen een SMS met alleen de afzender "Burgernet" en verder niets. Er
worden afkortingen gebruikt. Als voorbeeld. Vermist persoon is Std. Achteraf een sms gekregen waaruit bleek dat dit
de afkorting is voor Sittard.”

-

“De berichten komen vaak slecht over. De melder geeft regelmatig hakkelend informatie.”

-

“Verbinding na oproep valt regelmatig weg (na vraag toets een cijfer).”

-

“Na een melding zou ik het prettig vinden te horen hoe het is afgelopen met die persoon/situatie. Onlangs was er een
jongen in mijn buurt vermist en ik zocht nog naar hem terwijl hij al terecht was. Ik had daar over geen melding
gekregen.”

-

“Het is ook fijn om de afloop te weten van een Burgernet bericht.”

-

“Ik heb me aangemeld voor Burgernet en mijn telefoonnummer ingevoerd maar ik krijg nooit berichten, terwijl die er
wel zijn geweest voor mijn omgeving.”

De meeste deelnemers vinden de alerts van Burgernet duidelijk en betrouwbaar
Acht op de tien deelnemers aan Burgernet ontvingen al eens een Burgernet alert. Vrijwel alle
deelnemers zijn te spreken over de duidelijkheid en betrouwbaarheid van de alerts. Ook is er bij een
ruime meerderheid waardering voor het gemak waarmee men op het bericht kan reageren. Ruim de
helft beoordeelt de frequentie van de alerts als ‘precies goed’. Twee op de vijf zou wel vaker een
bericht willen ontvangen.
Tabel 3.7
Oordeel over de alerts (deelnemers die een alert hebben ontvangen)
oordeel alerts
% (zeer) tevreden
duidelijkheid alerts

94%

betrouwbaarheid alerts

92%

terugkoppeling resultaat

78%

gemak om te reageren

77%

oordeel frequentie alerts

9

(nmin=197-nmax=205)9

80%

van de deelnemers aan Burgernet
hebben één of meerdere alerts
ontvangen.

(n=206)

te veel

1%

te weinig

21%

precies goed

51%

weet niet

27%

Omdat bij de stellingen ‘weet niet / geen antwoord’ buiten beschouwing is gelaten, is steeds een ander aantal
respondenten in de analyse meegenomen. De afkorting nmin heeft betrekking op het laagste aantal respondenten en
nmax op het hoogste aantal.
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3.5 Ontvangen van en reageren op alerts
Minderheid reageert op alert, vooral omdat men geen informatie heeft
Deelnemers aan één of meerdere alerteringssystemen is gevraagd naar hun reactie op een alert. Ruim
acht op de tien deelnemers heeft wel eens een alert ontvangen, waarvan 15% ook daadwerkelijk heeft
gereageerd op het bericht. In de meeste gevallen bevatte het bericht een verzoek om uit te kijken naar
een vermist kind. In mindere mate betrof het een vermiste volwassene of een verdachte van een
misdrijf. Redenen om niet te reageren op de alert waren; dat men niet in de buurt was, niets wist te
melden/geen informatie had of omdat het probleem zich snel oploste.
Tabel 3.8
Ontvangst en reactie op alerts (deelnemers aan
alertering opsporing en vermissing (n=400))
deelnemers
alert ontvangen en gereageerd

15%

alert ontvangen, niet gereageerd

68%

geen alert ontvangen

16%

Inhoud ontvangen alert:
uitkijken naar vermist kind (76%)
uitkijken naar vermiste volwassene (52%)
uitkijken naar verdachte misdrijf (49%)
testbericht (3%)
melding crisis/noodsituatie (2%)

Drempel om te reageren door twijfel over juistheid informatie en angst voor eigen privacy en veiligheid
Men ervaart over het algemeen geen drempels (83%) om te reageren op een alert. De meest genoemde
reden om niet te reageren is dat men gewoonweg niet kan bijdragen aan de oplossing: men heeft geen
bruikbare informatie. De groep deelnemers die zich wél geremd voelt om te reageren, twijfelt vooral
over de juistheid en betrouwbaarheid van de eigen informatie. Een kleinere groep is bang voor inbreuk
op de eigen privacy of vrezen persoonlijke gevolgen.
-

“Privacy moet gewaarborgd zijn. Is een absolute voorwaarde. Daarnaast moet ik ervan uit kunnen gaan dat anonieme

-

“Ik twijfel of er wel serieus mee omgegaan wordt.”

-

“Ik vraag me af: is mijn info nuttig, heb ik iets wel goed gezien?

-

“Ik kan niet reageren op het nummer waar het vandaan komt.”

-

“Geef ik wel de juiste info en wat zijn de gerechtelijke gevolgen voor mij? Denk dan aan getuigen en represailles van

-

“Angst dat tip te herleiden is naar mij, vormt voor mij een drempel.”

-

“Ik ben bang bij misdrijven dat ik moet getuigen ten overstaan van dader. Verder geen drempels.”

tips niet leiden tot bekendheid van mijn persoonlijke gegevens bij politie en overheid en uiteraard verdachten.”

de dader.”
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Redenen om wél te reageren zijn vooral intrinsiek van aard. Men wil hulp bieden/levens redden. Ook
hoopt men door te reageren dat de dader gepakt wordt en het gevoel van veiligheid daarmee te
vergroten. Een enkeling ervaart het als verplichting of verantwoordelijkheid om te reageren:
-

“Aanmelden voor een dergelijke dienst schept ook een verplichting om te melden wanneer je iets ziet naar
aanleiding van de melding, aanmelden zou anders zinloos zijn, aan een slapende deelnemer heeft de organisatie
niets.”

Terugkoppeling werkt als motivator
Zeker wanneer men een terugkoppeling ontvangt na afloop van een actie waarbij de persoon of
verdachte is gevonden, ervaart men dit als beloning en bewijs dat het systeem werkt. Hierdoor is men
sneller geneigd de volgende keer weer te reageren.

3.6 Wensen en verwachtingen
In deze paragraaf schetsen we de verwachtingen en behoeften van burgers ten aanzien van de inzet van
alerteringssystemen. We maken daarbij onderscheid tussen huidige deelnemers aan één of meerdere
alerteringssystemen en personen die hebben aangeven dat zij zich mogelijk in de toekomst gaan
opgeven als deelnemer. Aan de personen die geen enkele belangstelling hebben voor de diverse
alerteringssystemen zijn deze vragen dus niet voorgelegd.10
Potentiële deelnemers reageren bij voorkeur per SMS op alert, deelnemers bellen liever
Bij voorkeur ontvangt men de alert via een SMS of tekstbericht. Ook het communicatiemiddel e-mail
scoort hoog, gevolgd door de radio en tv. De huidige deelnemers aan een alerteringssysteem zouden bij
voorkeur telefonisch reageren op een alert. Geïnteresseerde niet-deelnemers doen dit liever per SMS.
De meerderheid stelt geen maximum aan de hoeveelheid te ontvangen alerts.

10

Dit is voorgelegd in een paar stellingen over de mate waarin men geïnteresseerd was in alerts over opsporing/
vermissing en crisissituaties. Men kon deze stellingen beantwoorden met ‘zeer weinig interesse’, ‘weinig interesse’,
‘neutraal’, ‘interesse’ en ‘veel interesse’.
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Tabel 3.9
Voorkeur wijze van ontvangen alerts en reageren
A
voorkeur ontvangen alerts
(max. 3 antwoorden)
SMS/tekstberichten
twitter
facebook
hyves
tv-scherm
PC-scherm
website
e-mail
radio
reclamescherm
matrixborden op de snelweg
applicatie voor mobiele telefoon

voorkeur reageren op alerts
mailen
bellen
SMS’en
social media
anders

maximaal aantal alerts
geen voorkeur
wel voorkeur
voorkeur maximaal aantal alerts per
maand (gemiddeld)

B

deelnemers
alert ontvangen
geen alert ontvangen
(n=268)
(n=38)
92%BC
75% A
7%
5%
11%
12%
1%
0%
16% C
27%
12%
5%
2%
0%
41%
52%
17% BC
39% A
1%
0%
15%
22%
16%
14%
(n=269)
(n=38)
12% C
21%
58%C
52%C
23% C
22%
6%
3%
1%
2%
(n=275)
(n=40)
87%
90%
13%
10%
12

1

C
geïnteresseerde niet-deelnemers
(n=441)
78% A
5%
13%
1%
24% A
8%
4%
39%
36% A
2%
15%
14%
(n=440)
25% A
30% AB
37% A
7%
1%
(n=440)
83%
17%
5

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Criteria voor verzending alerts niet voor iedereen duidelijk
Onder een deel van de burgers bestaat onduidelijkheid over de criteria voor het al dan niet laten
uitgaan van een alert. Uit de groepsgesprekken met burgers blijkt dat bij een deel de indruk bestaat
dat de overheid wel eens te lang wacht met het geven van een alert. Deze groep geeft daarbij aan dat
men liever een ‘loos alarm’ ontvangt, dan dat door het niet versturen van een alert een kans op
opsporing/oplossing wordt gemist. Tegelijkertijd speelt onder een deel van de niet-deelnemers het
tegenovergestelde. Een van de drempels om zich niet aan te melden als deelnemer aan alertering is de
vrees dat men overspoeld zal worden met alerts.
De meerderheid van het publiek heeft weinig moeite met alerts in openbare ruimte
Om te kunnen bepalen in hoeverre informatie over crisissituaties, vermissingen en misdrijven tot
weerstanden onder burgers zou kunnen leiden, is hierover een aantal vragen opgenomen. Uit de
beantwoording blijkt dat slechts een kleine groep er problemen mee heeft om op straat, in het
openbaar vervoer of in winkelcentra geconfronteerd te worden met dergelijke informatie op billboards
of tv-schermen.
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Tabel 3.10
Mate waarin burgers problemen hebben met alerteringsinformatie op billboards of tv-schermen
(% (zeer) grote problemen)
A

B

deelnemers aan alertering opsporing en
vermissing
alert ontvangen
geen alert ontvangen
(n=268)
(n=38)
afbeeldingen van verdachten van misdrijven naar
wie de politie op dat moment op zoek is
afbeeldingen van vermiste volwassenen naar wie
de politie op dat moment op zoek is
beelden van rampen of noodsituaties die zich op
dat moment in de omgeving afspelen
afbeeldingen van ontvoerde of vermiste kinderen
naar wie de politie op dat moment op zoek is

C
geïnteresseerde
niet-deelnemers
(n=439)

6%

7%

9%

3%

7%

4%

4%

3%

7%

2%

5%

3%

Aantal alerteringssystemen in Nederland voor velen voldoende
Bijna de helft van de huidige deelnemers vindt het aantal alerteringssystemen in Nederland precies
goed. Onder de niet-deelnemers ligt dat percentage een stuk lager, maar dat heeft te maken met de
mindere bekendheid van de systemen binnen deze groep. Negen procent van de huidige deelnemers
oordeelt dat er te weinig systemen zijn, terwijl veertien procent juist vindt dat het er teveel zijn.
- “Het zou toch handiger zijn om ze te combineren.”
- “Ze kunnen beter één systeem maken voor alles.”
- “Hoe meer mogelijkheden, des te meer kansen van slagen.”
- “Persoonlijk zou ik het terugbrengen naar één platform waarop mensen kunnen aangeven wat ze wel

en niet willen ontvangen, en vanuit dat platform ook berichten kunnen nalezen reageren etc.”
Tabel 3.11
Oordeel aantal alerteringssystemen

te weinig
precies genoeg

A

B

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers aan alertering
opsporing en vermissing (n=400)

4% B

9%A

39%

B

48%A

te veel

15%

14%

geen mening

42%B

29% A

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.
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Drie procent van deelnemers en niet-deelnemers mist een bepaald soort alerteringssysteem. Gemist
worden alerteringssystemen voor grensoverschrijdende alerts, gevaarlijke verkeerssituaties, vermiste
huisdieren en ontsnapping van criminelen. Enkele lichten dit toe:
-

“Wat te doen, als er iets net over de grens gebeurt. Haven Antwerpen en Gent?”
“Vermiste huisdieren.”
“Verkeersongevallen en de eventuele verkeersgevolgen in mijn woonplaats en de omgeving tot een
straal van 15 km.”
“Ontsnapte TBS-ers.”
“Idee: Op de TomTom aangeven als er een ambulance/politieauto/brandweer in de buurt is.”
“Gevaarlijke weersituaties, waardoor het verkeer in de problemen zou kunnen komen.”

3.7 Tot besluit
In dit hoofdstuk is de perceptie en waardering van de bestaande alerteringssystemen beschreven,
vanuit het perspectief van de burger. De onderzoeksuitkomsten leveren een overwegend positief beeld
op. De bekendheid van AMBER Alert is bijzonder groot, terwijl Burgernet en NL-Alert ook bij een
meerderheid in ieder geval van naam bekend zijn. De alerteringssystemen kunnen rekenen op een
aanzienlijk draagvlak onder burgers. Ook niet-deelnemers vinden het in overgrote meerderheid een
goede zaak dat de overheid gebruik maakt van de alerteringssystemen. De huidige deelnemers zijn
doorgaans tevreden met de inhoud en de frequentie van de alerts, alsmede met de wijze waarop men
kan reageren. De terugkoppeling over de uitkomst is het punt waarover wel enkele kritische
kanttekeningen zijn geplaatst. Vanuit de deelnemers noch vanuit de niet-deelnemers komen grote
tekortkomingen naar voren. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de motieven en factoren die
een rol spelen bij (toekomstige) deelname aan alertering.
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alerteringssystemen

4

Behoeftenonderzoek alerteringssystemen • Motieven voor deelname aan alerteringssystemen

4. Motieven voor deelname aan alerteringssystemen
In dit hoofdstuk gaan we in op de redenen, motieven en achtergronden waarom burgers wel of niet
deelnemen aan verschillende vormen van alertering. Paragraaf 4.1 heeft een inleidend karakter. Hier
presenteren we een overzicht van de belangrijkste motieven en factoren die een rol spelen bij burgers
om aan alerteringssystemen deel te nemen, zoals deze uit recente (wetenschappelijke) bronnen en uit
de twee groepsgesprekken naar voren komen. Vervolgens komen in de overige paragrafen de
uitkomsten van de enquête onder deelnemers en niet-deelnemers aan bod:
•
in paragraaf 4.2 staan de redenen en overwegingen die de respondenten zelf noemen centraal;
•
in paragraaf 4.3 komen de verschillen in kenmerken, attitudes en gedrag tussen deelnemers en
niet-deelnemers aan de orde;
•
paragraaf 4.4 gaat in op de interesse van burgers die nu nog niet deelnemen om zich in de
toekomst wel op te geven;
•
in paragraaf 4.5 richten we de aandacht op de verbanden tussen attitudes van personen en de kans
dat men zich voor deelname aan alertering opgeeft.

4.1 Bestaande kennis over motieven voor deelname
De uitgevoerde literatuurstudie richtte zich primair op de (theoretische) kennis over redenen en
motieven voor deelname aan alertering. Er is een grote hoeveelheid bronnen11 gevonden die iets zeggen
over de factoren en motieven die een rol spelen bij de aanmelding voor een alerteringssysteem
enerzijds en de mate waarin men opvolging geeft aan de gegeven alerts anderzijds. Uit de bestudeerde
literatuur zijn de volgende factoren voren gekomen:
1. behoefte aan informatie en controle over veiligheid;
2. persoonlijke betrokkenheid en risicoperceptie;
3. bekendheid van het alerteringssysteem en de werking ervan;
4. responseffectiviteit: inschatting van de effectiviteit van het systeem;
5. zelfeffectiviteit: inschatting van eigen capaciteit tot adequate deelname;
6. privacy-aspecten;
7. verwachtingen sociale omgeving: verwachtingen, c.q. druk die men ervaart.
Deze constructen zijn in meerdere of mindere mate van toepassing voor zowel alertering in het kader
van opsporing/vermissing als voor alertering rondom incidenten. De precieze aard, werking en gewicht
van deze motieven is afhankelijk van de context. Zo zijn er nuanceverschillen tussen enerzijds
aanmelding voor een alerteringssysteem en anderzijds het daadwerkelijk reageren/in actie komen bij
een alert. Hieronder worden deze constructen meer in detail omschreven.

11

Zie bijlage 2 voor de geraadpleegde bronnen van de literatuurstudie.
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Ad 1. Behoefte aan informatie en controle
In de context van de intentie tot deelname aan alerteringssystemen gaat het hierbij om de behoefte van
individuen om op de hoogte te willen zijn van relevante informatie over eigen en andermans veiligheid.
Op basis daarvan wil men onveilige situaties vermijden en/of de veiligheid voor zichzelf of anderen
vergroten. Dit geeft een gevoel van controle of grip op de eigen en andermans veiligheid. Er zijn ook
personen die geneigd zijn om dreigingsrelevante informatie te vermijden. Deze personen hebben een
geringere intentie om deel te nemen aan alertering.
Specifieke factoren voor alertering op het gebied van opsporing en vermissing:
 mate waarin delict waarvoor assistentie wordt gevraagd, afbreuk doet aan beeld van een
rechtvaardige wereld: gevoelens van onrechtvaardigheid hangen af van ernst van een delict en
onschuld van het slachtoffer;
 het willen bijdragen aan het bevorderen van veiligheid;
 attitude tegenover het probleem: iemand zal niet helpen als hij het probleem niet inziet.
Specifieke factoren voor alertering op het gebied van incidenten:
 Op de hoogte willen zijn van informatie die relevant is voor de dreiging of het incident:
o aard en mogelijke consequenties van een incident;
o welke veiligheidsmaatregelen men kan treffen (handelingsperspectief).
Ad 2. Risicoperceptie en persoonlijke betrokkenheid
Uit een aantal studies komt naar voren dat hoe onveiliger mensen zich in hun omgeving voelen, hoe
meer betrokken zij zich voelen bij criminaliteitspreventie. Persoonlijke ervaring c.q. slachtofferschap
van criminaliteit is voor sommigen een reden om deel te nemen aan alerteringssystemen. Ten aanzien
van informatie over incidenten is dit verband minder duidelijk. Deelname aan alertering gericht op
opsporing en vermissing heeft mogelijk een samenhang met interesse in het werk van de politie.
Mogelijk speelt bij deelname aan alertering ook sensatiezucht of nieuwsgierigheid een rol. De
perceptie van de ernst en reikwijdte van het incident is mede bepalend voor de kans dat een gegeven
handelingsperspectief in een alert, wordt opgevolgd.
Ad 3. Bekendheid en werking van systeem
Bij eventuele aanmelding en deelname speelt de naamsbekendheid en de bekendheid met de werking
van het alerteringssysteem een rol. Wanneer het systeem ingewikkeld is of lijkt, heeft dit een negatief
effect op de deelnamebereidheid. Hetzelfde geldt voor de duidelijkheid over de wijze waarop men kan
deelnemen. Behalve uit de literatuur kwam ook uit de groepsgesprekken met burgers naar voren dat
potentiële deelnemers prijs stellen op voldoende keuzemogelijkheden en keuzevrijheid in het aan- en
uitzetten van alerteringen. Terugkoppeling over afloop of oplossing van het probleem wordt
gewaardeerd en houdt deelnemers gemotiveerd. Het effect van een te groot en/of te laag aantal
(relevante) alerts op het aantal afhakers is onduidelijk. Uitkomsten van verschillende onderzoeken zijn
hierin niet eenduidig. De gebruiksvriendelijkheid en het gebruikersgemak is tevens bepalend voor het
aantal aanmelders en aantal afmelders.
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Ad 4. Responseffectiviteit
Bij de responseffectiviteit gaat het om de waargenomen of verwachte effectiviteit van het middel of
systeem. Bij alertering op het gebied van opsporing en vermissing heeft dit betrekking op de
verwachting dat het middel helpt om de eigen omgeving veiliger te maken en/of meer criminelen aan te
houden. Een gepercipieerde hoge effectiviteit leidt tot een grotere kans op deelname. Andersom zorgen
te weinig resultaat en beeldvorming over (geringe) effectiviteit voor afhakers.
Bij alertering over noodsituaties heeft responseffectiviteit vooral betrekking op het gepercipieerde nut
van het gegeven handelingsperspectief. Individuen zijn geneigd de gegeven instructies op te volgen,
wanneer men de overtuiging heeft dat men daardoor de veiligheidsrisico’s kan reduceren.
Ad 5. Zelfeffectiviteit
Zelfeffectiviteit heeft betrekking op de overtuiging dat men op adequate wijze met het
alerteringssysteem kan omgaan. Het gaat dus enerzijds om de eigen mogelijkheden en vaardigheden en
anderzijds om het gebruiksgemak van het systeem en de duidelijkheid die daarover wordt gegeven:
hoe werkt het en wat is de meerwaarde? Ook de uiterlijke aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak
dragen bij aan de kans dat men aan het systeem deelneemt, c.q. alerts opvolgt. Is bijvoorbeeld
voldoende duidelijk hoe men op alerts kan reageren?
Of de ontvanger van een alert zal reageren of handelen, hangt verder af van de inschatting van de
relevantie van het bericht: is het bericht wel voor de ontvanger bestemd en relevant? En - in het geval
van vermissing of opsporing - is de eigen informatie van meerwaarde bij het vinden van de
vermiste/gezochte persoon?
Onder de noemer zelfeffectiviteit is ook de actiebereidheid te scharen. Is een individu bereid bij te
dragen aan het oplossen van problemen: wil men zelf in actie komen en de autoriteiten helpen bij het
uitvoeren van taken? Bij alertering in de context van een noodsituatie is de perceptie van de
uitvoerbaarheid van het handelingsperspectief een belangrijke factor. Als gevraagd wordt iets te doen
dat gemakkelijk is, is de kans op opvolging veel groter dan bij een oproep tot een moeilijk uitvoerbaar
handelingsperspectief.
Ad 6. Privacy
Het privacyaspect komt in een aantal bronnen terug als een verklarende factor om al dan niet deel te
nemen aan alerteringssystemen. Het ontvangen van berichten kan als een inbreuk op de privacy
worden ervaren. Een concrete - al dan niet terechte - vrees is dat anderen via de mobiele telefoon
kunnen achterhalen waar een deelnemer aan alertering zich bevindt.
Ad 7. Waargenomen gedrag van anderen; sociale druk
Het gedrag en de verwachtingen van anderen bepalen mede de attitude tegenover een eventuele
deelname aan alerteringssystemen. Doen anderen in de eigen sociale omgeving en/of ‘belangrijke
anderen’ er aan mee? Ervaren belangrijke en toonaangevende personen het systeem als nuttig en
effectief? Bij het eventueel opvolgen van alerts kan de ontvanger verwachtingen vanuit de sociale
omgeving ervaren om handelend op te treden. Dat wil zeggen dat men gestimuleerd wordt het geboden
handelingsperspectief op te volgen of te reageren op een alert over een gezocht persoon.
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Een deel van de deelnemers is bezig met de kans of mogelijkheid om ‘de gouden tipgever’ te zijn en
daarmee sociale waardering te ontvangen. De bovenstaande bevindingen van de literatuurstudie en de
groepsgesprekken zijn verwerkt in de vragenlijst die in dit onderzoek is voorgelegd aan deelnemers
aan alerteringssystemen en niet-deelnemers.

4.2 Reden en overwegingen bij aanmelding
In deze paragraaf gaan we in op de redenen en motieven van deelnemers en niet-deelnemers om wel of
juist niet aan een alerteringssysteem deel te nemen. De gepresenteerde uitkomsten zijn gebaseerd op
de uitkomsten van de enquête onder deelnemers en niet-deelnemers.
4.2.1

Redenen voor deelname

Deelnemer worden aan alerteringssysteem om anderen te helpen
Aan deelnemers van Burgernet en/of AMBER Alert is gevraagd naar de belangrijkste reden waarom ze
zich hebben opgegeven als deelnemer. De antwoorden op deze open vraag presenteren wij in een
zogeheten ‘wordcloud’. Dit is een afbeelding die de meeste frequent genoemde woorden grafisch
illustreert: hoe groter het woord, hoe groter het aantal malen dat het woord is genoemd (zie figuur
4.1).12 Hoewel er uiteenlopende antwoorden zijn gegeven, blijkt dat voor een zeer grote meerderheid
het helpen van anderen centraal staat. Anderen participeren om op de hoogte te zijn wat er gebeurd in
de omgeving, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel om te helpen en/of behoefte om de omgeving
veilig te houden of te maken. Of het gaat om Burgernet en AMBER Alert maakt daarbij weinig verschil.
Figuur 4.1

Wordcloud: meest genoemde redenen om deel te nemen aan een alerteringssysteem op het gebied
van opsporing en vermissing

12

Hierbij zijn lidwoorden, voorzetsels en andere woorden die geen inhoudelijke betekenis toevoegen, weggelaten.
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De veruit meest genoemde redenen om zich voor AMBER Alert aan te melden hebben betrekking op het
graag willen helpen problemen op te lossen c.q. vermisten terug te vinden. Een deel van de
respondenten refereert aan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van henzelf en anderen. Door
mee te doen wordt het veiliger. Verder is er ook een aanzienlijke groep die refereert aan de eigen
veiligheid of eigen situatie. Wanneer een vermissing van een dierbare zich voordoet, dan wil je toch
ook dat anderen helpen? Onderstaande citaten zijn exemplarisch voor de gegeven antwoorden.
- “Ik wil graag meehelpen en mijn steentje bijdragen daar waar dat mogelijk is.”
- “Om er voor te zorgen dat minder kinderen ontvoerd worden en vermist raken. Ze moeten van onze
kinderen en medemens afblijven.”
- “Ik heb zelf ook kinderen als daar iets mee is hoop ik ook hulp te krijgen.”
De redenen die burgers hebben om aan Burgernet deel te nemen, komen deels overeen met die voor
AMBER Alert. Zo noemen veel respondenten dat ze graag willen helpen de veiligheid in de buurt te
vergroten. De overige redenen zijn wat meer gevarieerd dan bij AMBER Alert. Het gevoel van
betrokkenheid met en verantwoordelijkheid voor de woonomgeving klinkt hierbij sterker door. Een
aantal deelnemers van Burgernet licht dit toe:
- “Ik wil een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt.”
- “Bijdragen aan het oplossen van een misdrijf of terugvinden van een persoon.”
- “Het is makkelijk om er lid van te zijn en wie weet kun je iets betekenen voor de samenleving.”
4.2.2

Redenen voor niet-deelname

Redenen waarom men (nog) niet deelneemt, vooral omdat men hier nog niet over heeft nagedacht of
nog niet aan toegekomen om aan te melden
Aan de respondenten die zich (nog) niet hebben opgegeven voor een alerteringssysteem gericht op
opsporing of vermissing is gevraagd om welke reden dat was. Onbekendheid met de systemen en het
ontbreken van een gevoel van urgentie is voor velen een belangrijke reden om niet mee te doen; men
heeft er nog nooit over nagedacht om te participeren of is er nog niet aan toegekomen zich aan te
melden. In één op de vijf gevallen spelen inhoudelijke of principiële overwegingen een rol. Alertering
spreekt deze groep niet aan, men verwacht weinig of geen effect en/of men vindt het niet prettig om
confronterende informatie over misdrijven of noodsituaties te ontvangen. Een kleine groep noemt een
andere reden voor niet-deelname; dat men niet over een mobiele telefoon beschikt, slecht telefonisch
bereikbaar is en privacyoverwegingen.
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Tabel 4.1
Belangrijkste redenen niet-deelname alerteringssystemen

nog nooit over nagedacht
bestaat nog niet in mijn gemeente

A

B

AMBER Alert

Burgernet

(n=719)

(n=697)

27% B

41%A

-

6%
B

wel eens over nagedacht, maar niet van gekomen om aan te melden

32%

wist niet dat eerst moet aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen

10%

17% A
7%

weet niet hoe aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen

8%

6%

verwacht weinig of geen effect van deelname

10%

10%

het spreekt niet aan: geen belangstelling voor

2%

3%

vind het niet prettig om informatie over vermissingen/ontvoeringen te krijgen

4%

4%

anders

7%

6%

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

4.3 Profiel van deelnemers en niet-deelnemers
Om er achter te komen of deelnemers verschillen van niet-deelnemers worden deze twee groepen in
deze paragraaf met elkaar vergeleken op leeftijd, geslacht, gezinsamenstelling, opleiding, stedelijkheid
en mediagebruik. De vergelijking van beide groepen geeft inzicht in de aantrekkingskracht van de
alerteringssystemen op verschillende bevolkingsgroepen.
Met name deelnemers aan Burgernet zijn gemiddeld ouder en vaker woonachtig in verstedelijkte
gebieden dan niet deelnemers
Deelnemers zijn gemiddeld ouder dan niet-deelnemers. Dit geldt vooral voor de deelnemers aan
Burgernet. Er zijn nauwelijks verschillen in opleidingsniveau, geslacht en huishoudensituatie van
deelnemers en niet-deelnemers. Wel blijkt dat in de verstedelijkte gebieden de deelname aan
alerteringssystemen wat lager is. Zoals eerder geconstateerd is hier mogelijk een samenhang met
etniciteit, maar dat is in het kader van dit onderzoek niet verder onderzocht.
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Tabel 4.2
Verschillen in achtergrondkenmerken deelnemers en niet-deelnemers alerteringssystemen
A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers AMBER Alert
(n=207)

deelnemers Burgernet
(n=258)

18-34 jaar

29%C

20%

16% A

35-49 jaar

28%

26%

25%

leeftijd

50-64 jaar

24%

31%

29%

65 jaar en ouder

19% C

24%

30%A

man

47%

48%

53%

vrouw

53%

52%

47%

alleenwonend

22%

24%

22%

inwonend bij ouder(s)

7%C

3%

2% A

met kind(eren), zonder partner

4%

4%

4%

stel zonder thuiswonende kinderen

38%

42%

45%

stel met thuiswonende kinderen

26%

27%

27%

overig

2%

1%

1%

27%

33%

30%

midden

37%

34%

38%

hoog

36%

34%

32%

geslacht

huishouden

opleiding
laag

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Tabel 4.3
Verschillen in achtergrondkenmerken deelnemers en niet-deelnemers alerteringssystemen
A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers AMBER Alert
(n=207)

deelnemers Burgernet
(n=258)

zeer sterk stedelijk

23%C

16%

14% A

sterk stedelijk

30%

32%

32%

matig stedelijk

19%

22%

22%

weinig stedelijk

20%

21%

21%

niet stedelijk

8%

9%

10%

stedelijkheid

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Deelnemers gemiddeld vaker actief op social media en mobiel internet dan niet-deelnemers
Bij vergelijking tussen deelnemers aan alerteringssystemen met niet-deelnemers op mediagebruik,
blijkt dat deelnemers van met name AMBER Alert meer actief zijn op sociale media en frequenter
gebruikmaken van mobiel internet.
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Tabel 4.4
Verschillen in mediagebruik deelnemers en niet-deelnemers alerteringssystemen
A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers AMBER Alert
(n=207)

deelnemers Burgernet
(n=258)

nooit

1%

0%

0%

< 1 keer per week

1%

1%

1%

1 keer per week

2%

0%

0%

meerdere keren p. week

7%

4%

4%

90%

94%

95%

Nooit

47%

36% AC

44%

< 1 keer per week

7%

4%

5%

internetgebruik

dagelijks

mobiel internetgebruik

1 keer per week

5%

2%

2%

Meerdere keren p. week

9%

11%

13%

Dagelijks

32%

48%AC

36%

nooit

24%

16%C

16%

minder dan 1 keer per week

9%

5%

7%

1 keer per week

9%

6%

11%

meerdere keren per week

16%

13%

17%

Gebruik social media

AC

dagelijks
42%
60%
49%
Wanneer een uitkomst onder niet-deelnemers (kolom A) significant afwijkt van de uitkomst onder deelnemers
(kolom B of C), is de betreffende uitkomst gemarkeerd met een B of C. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< o,05

4.4 Interesse in toekomstige deelname
Aanzienlijk potentieel aan nieuwe aanmelders
De potentiële belangstelling voor alerteringssystemen is aanzienlijk: vier op de tien geënquêteerden
die nu nog niet deelnemen aan AMBER Alert, zegt dat de kans (zeer) groot is dat men zich in de
toekomst zal aanmelden. Iets minder belangstelling is er voor Burgernet; circa een kwart van de nietdeelnemers zegt dat de kans groot is dat ze in de toekomst wel gaan deelnemen. Circa één op de vijf
niet-deelnemers acht de kans (zeer) klein dat zij in de toekomst gaan deelnemen aan één of meerdere
alerteringssystemen.
Gevraagd naar het type alerts dat men bij deelname bij voorkeur wel of niet zou willen ontvangen,
blijkt dat alle voorgelegde mogelijkheden door de meerderheid gekozen worden. De meeste
belangstelling is er voor alerts over vermiste kinderen.
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Tabel 4.5
Kans aanmelden (nmin=697, nmax=719)

(veel) interesse in alerts om uit te kijken naar:
(onder geïnteresseerden, n=180)

(zeer)

niet klein,

(zeer)

kans aanmelden

klein

niet groot

groot

AMBER Alert

16%

45%

40%

Burgernet

22%

52%

26%

vermiste kinderen (88%)
vermiste volwassenen (84%)
verdachte geweldsdelict in omgeving (83%)
verdachte winkeldiefstal in omgeving (76%)

Meerderheid weet niet of telefoon juist is ingesteld op ontvangst NL-Alert
Er bestaat veel interesse om via de eigen mobiele telefoon berichten te ontvangen wanneer men zich in
een door een incident bedreigd gebied bevindt. Vooral onder degenen die momenteel al deelnemer zijn
aan één of meerdere alerteringssystemen op het gebied van opsporing/vermissing, is de interesse
significant groter dan onder niet-deelnemers. Geïnteresseerden ontvangen zowel graag feitelijke
informatie over de aard van de crisissituatie als over het handelingsperspectief.
Ruim een kwart (28%) van de huidige deelnemers aan AMBER Alert en/of Burgernet heeft de interesse
in NL-Alert ook al omgezet in handelen: zij hebben de mobiele telefoon ingesteld op de ontvangst van
NL-Alert. Ongeveer één op de tien deelnemers (9%) zegt dat wel te hebben geprobeerd, maar dat het
niet is gelukt. Onder niet-deelnemers aan alertering is het percentage dat pogingen heeft gedaan om
NL-Alert te kunnen ontvangen aanzienlijk lager.

53%
79%

van degenen die van geen enkel alerteringssysteem deelnemer zijn, heeft interesse in
alerts op de eigen mobiele telefoon over crisissituaties

van degenen die deelnemers zijn van één of meerdere alerteringssystemen, heeft
interesse in alerts op de eigen mobiele telefoon over crisissituaties

Tabel 4.6
Mogelijkheid ontvangen alerts
A

B

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers aan alertering opsporing
en vermissing (n=400)

bezit geen mobiele telefoon

5%B

2%A

weet niet telefoon ingesteld: niet in verdiept

59%B

34% A

weet niet telefoon ingesteld: niet van gehoord

18%

16%

niet gelukt om telefoon in te stellen

4%B

9% A

niet mogelijk om telefoon in te stellen

9%

11%

telefoon ingesteld

3%B

28% A

Anders

3%

1%

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.
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4.5 Verklarende factoren voor intentie tot deelname
In deze paragraaf wordt een relatie gelegd tussen de mate waarin burgers de intentie hebben om (ooit)
deel te nemen aan een alerteringssysteem en een aantal persoons- en gedragskenmerken. Bij deze
analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de belangstelling voor respectievelijk AMBER Alert en
Burgernet en voor NL-Alert. Het betreft immers twee verschillende vormen van alertering: over vermiste
of gezochte personen enerzijds en incidenten anderzijds. Door de mogelijke voorspellers voor
deelname apart te analyseren, komen eventuele verschillen in belangstelling voor beide
alerteringstypen naar voren. Uitkomsten van deze analyses bieden inzicht in de vraag welke kenmerken
voor respondenten de doorslag geven om wel of niet deel te nemen.
4.5.1

Mogelijke voorspellers voor deelname aan alertering

Uit de literatuur en de groepsgesprekken kwamen factoren die mede bepalend kunnen zijn of een
individu wel of niet deelneemt aan alerteringssystemen. Deze factoren zijn uitgewerkt in stellingen
voor de vragenlijst. Nadere analyse wees uit dat deze stellingen in de huidige context van deelname
aan alerteringssystemen te categoriseren waren onder vier afzonderlijke componenten. Deze vier
componenten zijn in de verdere analyse betrokken.13

De componenten
•

Houding tegenover alertering: Een aantal andere stellingen over de respons en meer algemene attitudevragen over
alertering blijkt onderling samen te hangen. Deze zijn samengenomen tot de factor ‘Houding tegenover alertering’:

de mate waarin men voorstander is dat de overheid burgers betrekt bij opsporingsactiviteiten en burgers via
mobiele telefoon informeert over noodsituaties.
•

Controle en effectiviteit: Een aantal items die een uitwerking zijn van zelfeffectiviteit en responseffectiviteit, blijkt
met elkaar samen te hangen en ook samenhang te vertonen met ‘behoefte aan informatie en controle’. Dit leidde tot
de nieuwe factor ‘Controle en effectiviteit’: de mate waarin burgers inzicht willen hebben in de veiligheidssituatie

en het vertrouwen dat ze daarop zelf door middel van alerteringssystemen invloed kunnen uitoefenen.
•

Actiebereidheid: De items binnen het oorspronkelijke construct ‘persoonlijke betrokkenheid’ blijken samenhang te
vertonen met stellingen binnen het construct ‘verwachtingen sociale omgeving’. Dit is de factor ‘actiebereidheid’: de
mate waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun omgeving en iets willen ondernemen om
deze te waarborgen of te verbeteren.

•

Risicoperceptie: ‘Risicoperceptie’ bleek een duidelijk afgebakende component, die geen samenhang met andere
componenten vertoont: de mate waarin burgers zich onveilig voelen en de inschatting van de kans om zelf getroffen
te worden door een noodsituatie of misdrijf.

13

De stelling: “Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te achterhalen waar ik ben”
vertoonde geen significante samenhang met een van de gevonden componenten. Deze stelling is als los item in de
verdere analyses meegenomen.
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In de volgende alinea’s worden de constructen en de onderliggende stellingen behandeld. De waarde
‘M’ staat voor de gemiddelde score op het samengevoegde construct. De antwoordcategorieën van de
stellingen waarop het gemiddelde is gebaseerd, variëren van 1 t/m 5, waarbij hoe hoger het
gemiddelde, hoe minder mensen het eens zijn met de stelling.
Bij deelnemers meer behoefte aan controle en grote verwachting effectiviteit
Deelnemers van AMBER Alert en/of Burgernet hebben meer behoefte aan informatie over de
veiligheidssituatie. Ook bestaat er bij hen meer vertrouwen dat zij door deel te nemen aan een
alerteringssysteem een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheidssituatie. Dit geldt vooral
voor deelnemers van Burgernet. Hoewel veel niet-deelnemers er ook zo over denken, valt het wel op dat
het op de hoogte willen zijn van misdrijven en incidenten in de directe woon- en leefomgeving, onder
hen minder hoog scoort.
Tabel 4.7
Component ‘Controle en effectiviteit’ en de onderliggende attituden en motieven (% (zeer) eens)

Ik probeer onveilige situaties zoveel mogelijk te vermijden
Ik wil in detail op de hoogte zijn van misdrijven en
incidenten in mijn woon- en leefomgeving
Ik wil in detail op de hoogte zijn van rampen en
noodsituaties die zich in mijn woon- en leefomgeving
kunnen voordoen
Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij
het opsporen van vermiste personen
Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij
het opsporen van verdachten/daders van misdrijven
Informatie van de overheid/hulpdiensten tijdens een
noodsituatie is van grote waarde om de gevolgen te
beperken
Ik moet wel zeker weten dat mijn informatie klopt voordat
ik de politie/overheid een tip geef over een vermissing of
misdrijf om de politie/overheid geen verkeerde informatie
te geven

A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers
AMBER Alert
(n=208)

deelnemers
Burgernet
(n=259)

M = 2,03 BC

M = 1,78 A

M = 1,75 A

79%

80%

83%

47% BC

74%A

76%A

66% BC

88%A

84%A

89% C

92% C

97%AB

86% C

90% C

95%AB

87% C

92%

95%A

79%

83%

85%

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Bij deelnemers een (nog) positievere houding tegenover alertering
Deelnemers van Amber Alert en/of Burgernet staan positiever tegenover alerteringssystemen vanuit de
overheid dan niet-deelnemers. Evengoed zijn er ook veel niet-deelnemers die deze initiatieven een
goed idee vinden.
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Tabel 4.8
Het component ‘Houding tegenover alertering’ en de onderliggende attituden en motieven (% (zeer) eens)

Ik vind het een goed idee dat de overheid..
…burgers betrekt bij het opsporen van vermiste kinderen
…burgers betrekt bij het opsporen van vermiste volwassenen
…burgers betrekt bij het opsporen van verdachten van
misdrijven
…bij rampen en noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied
via de mobiele telefoon informeert over wat er aan de hand is
…bij rampen en noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied
via de mobiele telefoon aanwijzingen geeft over wat ze het
beste kunnen doen

A

B

C

nietdeelnemers
(n=800)

deelnemers
AMBER Alert
(n=208)

deelnemers
Burgernet
(n=259)

M = 1,89BC

M = 1,57 C A

M = 1,46 AB

87%

C

93%

97%A

82%

C

90%

95%A

74% BC

86%A

89%A

82% BC

92%A

95%A

82% BC

91%A

95%A

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.

Actiebereidheid is onder deelnemers hoger dan onder niet-deelnemers
Deelnemers voelen zich meer verantwoordelijk voor de veiligheid in hun omgeving en willen iets
ondernemen om deze te waarborgen of te verbeteren dan niet-deelnemers. Met name het verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid in de buurt en de mate van zelfredzaamheid lopen sterk uiteen.
Tabel 4.9
Het component ‘Actiebereidheid’ en de onderliggende attituden en motieven (% (zeer) eens)

Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid in mijn buurt
Ik kan goed inschatten wanneer ik de politie wel of niet
moet waarschuwen
Wanneer er een ramp of een noodsituatie is, kan ik veel doen
om de gevolgen voor mezelf te beperken
Als veel mensen meedoen aan alerteringssystemen kan ik
eigenlijk niet achterblijven
Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn
naasten
Ik zie het als mijn plicht om de politie direct te informeren
als ik iets verdachts heb gezien

A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers
AMBER Alert
(n=208)

deelnemers
Burgernet
(n=259)

M = 2,39BC

M = 2,09 A

M = 2,12 A

A

78%A

63% BC

78%A

76%A

51% BC

71%A

65%A

42% BC

53%A

49%

74% BC

87%A

87%A

67% BC

84%A

87%A

52%

BC

77%

Wanneer een uitkomst in een bepaalde kolom significant verschilt van de uitkomst in een andere kolom, is de betreffende uitkomst
gemarkeerd met letters van de kolom(men) waarmee deze significant verschilt. Toetsing d.m.v. z-toets, tweezijdig, p< 0,05.
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De risicoperceptie verschilt niet tussen deelnemers en niet-deelnemers
De mate waarin deelnemers zich onveilig voelen of denken kans te lopen slachtoffer te worden loopt
niet noemenswaardig uiteen.
Tabel 4.10
Component ‘Risicoperceptie’ en de onderliggende attituden en motieven (% (zeer) eens) 14

Ik voel me vaak onveilig in mijn eigen woon- en
leefomgeving
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik getroffen word door
een ramp of noodsituatie
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik slachtoffer word van
een misdrijf

4.5.2

A

B

C

niet-deelnemers
(n=800)

deelnemers
AMBER Alert
(n=208)

deelnemers
Burgernet
(n=259)

M = 3,63

M = 3,59

M = 3,73

11%

11%

8%

11%

15%

12%

14%

18%

16%

Wat voorspelt de intentie tot deelname aan alertering?

Om meer inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van doorslaggevende betekenis zijn bij de
intentie tot deelname aan AMBER Alert, Burgernet en NL-Alert, is een aantal analyses gemaakt15 waarbij
de volgende variabelen zijn betrokken, op basis van hun relatie met de intentie tot deelname aan
alertering:
 de constructen controle en effectiviteit, risicoperceptie, attitude tegenover alertering en
actiebereidheid;
 de stelling: Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben;
 de persoonskenmerken opleiding, geslacht, leeftijd, mate van verstedelijking, huishoudensituatie
mediagebruik: (mobiel) internetgebruik en gebruik van sociale media en de bekendheid met het
betreffende alerteringssysteem.

14

15

M staat voor de gemiddelde score op het samengevoegde construct. De antwoordcategorieën van de stellingen waarop
het gemiddelde is gebaseerd, variëren van een schaal van 1 t/m 5, waarbij hoe hoger het gemiddelde, hoe minder
mensen het eens zijn met de stelling. Meer informatie over het gemiddelde staat in de bijlagen.
Dit is uitgevoerd door middel van regressie-analyses.
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Actiebereidheid en controle en effectiviteit cruciaal voor deelname aan AMBER Alert
De interesse in AMBER Alert wordt bepaald door zes in de analyse meegenomen variabelen. De kans op
deelname aan AMBER Alert is met name groter onder individuen met een hogere score op
actiebereidheid en controle en effectiviteit. Concreet betekent dit dat veranderingen in actiebereidheid
of waargenomen effectiviteit – bijvoorbeeld naar aanleiding van een massamediale campagne, of door
persoonlijke ervaringen– tot een hogere (intentie tot) deelname of aan AMBER Alert kunnen leiden.
Daarnaast spelen ook een geringere vrees voor ‘tracken’ via de mobiele telefoon, een positievere
attitude tegenover alerteringssystemen in het algemeen, frequenter gebruik van sociale media en hoger
mate van bekendheid met AMBER Alert een rol, zij het in mindere mate. Persoonskenmerken zoals
opleiding, leeftijd en geslacht spelen geen rol bij het verklaren van de intentie tot deelname aan
AMBER Alert. Het is dus niet zo dat bepaalde bevolkingsgroepen per definitie meer van plan zijn om
deel te nemen dan andere groepen. De bekendheid met AMBER Alert komt niet als een belangrijke
voorspeller naar voren. Dit is te verklaren doordat de meeste mensen goed bekend zijn met AMBER
Alert. Bekendheid is dus geen onderscheidend kenmerk.

kennis

Figuur 4.2
Verklaring intentie deelname AMBER Alert
Bekendheid systeem

Controle en effectiviteit
Actiebereidheid
Risicoperceptie

x

kenmerken

gedrag

Privacy aspecten
Internetgebruik

x

Gebruik social media

Leeftijd, geslacht, huishouden

x

Opleiding

x

Stedelijkheid

x

kans op deelname

houding

Houding tav alertering
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Houding en actiebereidheid van groot belang bij deelname aan Burgernet
De intentie tot deelname aan Burgernet wordt bepaald door zes in de analyse meegenomen variabelen.
Vooral actiebereidheid en de houding ten opzichte van alertering in het algemeen zijn voorspellers
voor de deelname-intentie. Concreet betekent dit dat veranderingen in actiebereidheid of houding–
bijvoorbeeld naar aanleiding van een massamediale campagne, of door persoonlijke ervaringen– tot
een hogere intentie tot deelname aan Burgernet kunnen leiden. Een sterkere risicoperceptie, een
geringere vrees voor ‘tracken’ via de mobiele telefoon, hogere mate van bekendheid met Burgernet en
frequenter gebruik van social media spelen ook een rol, maar in mindere mate.
In grote lijnen gaat het om dezelfde voorspellers als bij AMBER Alert. Het belangrijkste verschil is dat
de potentiële deelnemers aan Burgernet zich onderscheiden door een hogere risicoperceptie. Deze
factor biedt geen verklaring voor de intentie tot deelname aan AMBER Alert, maar wel tot de kans dat
men (ooit) zal deelnemen aan Burgernet. Ook bij Burgernet bieden persoonskenmerken als opleiding,
leeftijd en geslacht geen verklaring.

kennis

Figuur 4.3
Verklarende factoren voor de intentie tot deelname aan Burgernet
Bekendheid systeem

Controle en effectiviteit

x

Actiebereidheid
Risicoperceptie

kenmerken

gedrag

Privacy aspecten
Internetgebruik

x

Gebruik social media

Leeftijd, geslacht, huishouden

x

Opleiding

x

Stedelijkheid

x

kans op deelname

houding

Houding tav alertering
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Houding, controle en effectiviteit en privacyoverwegingen van belang bij deelname aan NL-Alert
Ook de interesse in ontvangst van berichten via NL- Alert is bevraagd. Er zijn zeven variabelen die deze
intentie mede bepalen. Met name de algemene attitude tegenover alertering, de behoefte aan
bescherming van de privacy en de behoefte aan controle over de veiligheidssituatie bepalen de kans op
deelname aan NL-Alert. Concreet betekent dit dat veranderingen in actiebereidheid, houding of
effectiviteitverwachtingen– bijvoorbeeld naar aanleiding van een massamediale campagne, of door
persoonlijke ervaringen– samenhangen met de interesse in de ontvangst van berichten via NL-Alert.
De bekendheid met het systeem, de actiebereidheid en het gebruik van sociale media spelen ook een
rol, maar in mindere mate. Met name het geringere belang van actiebereidheid is opvallend, ten
opzichte van het grote belang van deze factor bij de andere alerteringssystemen. In tegenstelling tot de
andere alerteringssystemen speelt de opleiding een (bescheiden) rol. Hoger opgeleiden hebben meer
interesse in de berichten via NL-Alert.

kennis

Figuur 4.4
Verklarende factoren voor de intentie tot deelname aan NL-Alert
Bekendheid systeem

Controle en effectiviteit
Actiebereidheid
Risicoperceptie

x

kenmerken

gedrag

Privacy aspecten
Internetgebruik

x

Gebruik social media

Leeftijd, geslacht, huishouden

kans op deelname

houding

Houding tav alertering

x

Opleiding
Stedelijkheid

x
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4.6 Tot besluit
In dit hoofdstuk is in gegaan op de motieven en factoren die een rol spelen bij (toekomstige) deelname
aan alertering. Hierbij is een analyse gemaakt van de factoren die mogelijk samenhangen met de
bereidheid van burgers om aan alerteringssystemen mee te doen.
Uit deze analyse is onder meer gebleken dat de intentie tot deelname aan AMBER Alert, Burgernet en
ook NL-Alert voor een belangrijk deel bepaald wordt door dezelfde factoren. Verder blijkt dat er overlap
zit tussen de deelnemers: geïnteresseerden in het ene systeem, hebben vaak ook belangstelling voor
deelname aan andere systemen. Personen met een sterkere deelname-intentie vertonen een hogere
bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid in hun omgeving, hebben een relatief
sterke behoefte aan informatie over hun eigen veiligheid en hebben relatief veel vertrouwen dat ze
daarop zelf door middel van alerteringssystemen invloed kunnen uitoefenen. Verder maken zij
bovengemiddeld gebruik van social media. Bij de intentie tot deelname aan NL-Alert wegen de privacyaspecten zwaarder mee dan bij de andere systemen.
In de samenvatting voorin dit rapport, zijn mede op basis van deze analyses enkele (overstijgende)
conclusies gepresenteerd die van belang kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling van
alerteringssystemen op het gebied van vermissing, opsporing en incidenten.
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bijlagen

Bijlage 1. Vragenlijst
A. Bekendheid en deelname alerteringssystemen
Programmeur: alle respondenten
De overheid vraagt op verschillende manieren aan burgers om te helpen bij het oplossen van misdrijven
en het opsporen van vermiste personen. Ook kunnen burgers informatie ontvangen tijdens een ramp of
crisis over wat er aan de hand is en wat ze het beste kunnen doen. Dit noemen we alertering. Hierbij
krijgen burgers rechtstreeks een bericht via de e-mail of telefoon waarbij hen gevraagd wordt uit te
kijken naar een vermist persoon of een verdachte van een misdrijf.
A1 Kent u het alerteringssysteem Amber Alert?
Geheel onbekend/nooit van gehoord
Wel van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt
Systeem is mij bekend, maar heb me niet aangemeld voor het ontvangen van berichten (alerts)
Ik ben deelnemer: ik heb me aangemeld voor het ontvangen van berichten (alerts)
A2. Kent u het alerteringssysteem Burgernet?
Geheel onbekend/nooit van gehoord
Wel van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt
Systeem is mij bekend, maar heb me niet aangemeld voor het ontvangen van berichten (alerts)
Ik ben deelnemer: ik heb me aangemeld voor het ontvangen van berichten (alerts)

programmeur

= Deelnemer

= Deelnemer

A3. Kent u het alerteringssysteem NL-Alert?
Geheel onbekend/ nooit van gehoord
Wel van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt
Systeem is mij bekend
A4. Heeft u zich aangemeld bij een ander alerteringssysteem voor de ontvangst van alerts over
misdrijven, vermissingen of verstoringen van de openbare orde en veiligheid?
Ja
Nee
Weet niet

= Deelnemer
-

Programmeur: vraag A4a alleen indien A4 is=1
A4a. Zo ja welk systeem is dit?
Rijnmondveilig.nl
Compronet
Anders, namelijk …………………….
Programmeur:
Indien antwoord op A1 en/of A2 en/of A4 = ‘deelnemer’  respondent = DEELNEMER
De rest = NIET-DEELNEMER
N.B. NL-Alert (A3) doet dus niet mee bij de bepaling van deelnemerschap.
B. Attituden en motieven
Programmeur: alle respondenten. Onderstaande vraag splitsen in een aantal deelvragen.
B1
Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent
Zeer Eens Neutraal oneens Zeer
met de volgende stellingen?
eens
oneens
Ik probeer onveilige situaties zoveel mogelijk te





vermijden
Ik wil in detail op de hoogte zijn van misdrijven en





incidenten in mijn woon- en leefomgeving
Ik wil in detail op de hoogte zijn van rampen en





noodsituaties die zich in mijn woon- en leefomgeving
kunnen voordoen
Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid in mijn





buurt
Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij





het opsporen van vermiste personen
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weet niet/
n.v.t.






Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij
het opsporen van verdachten/daders van misdrijven
Informatie van de overheid/hulpdiensten tijdens een
noodsituatie is van grote waarde om de gevolgen te
beperken
Ik kan goed inschatten wanneer ik de politie wel of niet
moet waarschuwen
Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn
mobiele telefoon is te achterhalen waar ik ben
Ik moet wel zeker weten dat mijn informatie klopt
voordat ik de politie/overheid een tip geef over een
vermissing of misdrijf om de politie/
overheid geen verkeerde informatie te geven
Wanneer er een ramp of een noodsituatie is, kan ik
veel doen om de gevolgen voor mezelf te beperken
Als veel mensen meedoen aan alerterings-systemen
kan ik eigenlijk niet achterblijven
Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn
naasten
Ik zie het als mijn plicht om de politie direct te
informeren als ik iets verdachts heb gezien
Ik voel me vaak onveilig in mijn eigen woon- en
leefomgeving
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik getroffen word
door een ramp of noodsituatie
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik slachtoffer
word van een misdrijf

















































































































































C. Redenen niet-deelname alerteringssystemen ‘Opsporing & Vermissing’
Programmeur: alleen niet-deelnemers
Amber Alert is een landelijk alerteringssysteem gericht op opsporing van vermiste kinderen. Personen die
zich als deelnemer opgeven, krijgen af en toe een sms of spraakbericht (een alert) met een oproep om te
helpen en tips te geven bij het opsporen van vermiste kinderen. De berichten van Amber Alert worden meestal
ook via de radio en TV verspreid.
C1 Wat vindt u van Amber Alert?
 ik vind het een goed systeem
 het kan beter
 ik vind het een slecht systeem
 Weet niet/ geen mening
Programmeur: Vraag C1a alleen indien C1=2 of 3
C1a Hoe kan volgens u Amber Alert verbeterd worden?

C2

Wat is voor u de belangrijkste reden waarom u niet deelneemt aan Amber Alert?
Deelname wil zeggen dat u zich heeft aangemeld voor het rechtstreeks ontvangen van berichten en
oproepen (alerts) over vermiste kinderen
Toelichting: Graag het antwoord dat het beste aansluit (slechts 1 antwoord mogelijk)
 Nog nooit over nagedacht
 Wel eens over nagedacht, maar nog niet van gekomen om me aan te melden
 Ik wist niet dat ik me eerst moest aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen
 Ik weet niet hoe ik me kan aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen
 Ik verwacht weinig of geen effect van mijn eigen deelname
 Het spreekt me niet aan: ik heb er geen belangstelling voor
 Ik vind het niet prettig om informatie over vermissingen en ontvoeringen te krijgen
 Anders, namelijk
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C3

Hoe groot acht u de kans dat u zich in de toekomst opgeeft bij Amber Alert om rechtstreeks
oproepen te ontvangen om uit te kijken naar vermiste kinderen?
 Zeer klein
 Klein
 Niet klein, niet groot
 Groot
 Zeer groot
 Weet niet/geen antwoord

Programmeur: Indien C3 = 1,2 of 3 naar vraag C5
C4. Wat zou voor u de voornaamste reden zijn om u aan te melden bij Amber Alert?

Burgernet is een op de eigen woonomgeving gericht systeem om burgers te betrekken bij opsporing van
verdachten van misdrijven en vermiste personen. Burgers die zich als deelnemer opgeven, krijgen een sms of
spraakberichten (een alert) met een oproep om uit te kijken naar de verdachten van het misdrijf of de vermiste
personen. Burgernet is relatief nieuw, maar inmiddels wel in de meeste gemeenten ingevoerd.
C5 Wat vindt u van Burgernet?
 ik vind het een goed systeem
 het kan beter
 ik vind het een slecht systeem
 Weet niet/ geen mening
Programmeur: Vraag C5a alleen indien C5=2 of 3
C5a Hoe kan volgens u Burgernet verbeterd worden?

C6

Wat is voor u de belangrijkste reden waarom u niet deelneemt aan Burgernet?
Deelname wil zeggen dat u zich heeft aangemeld voor het rechtstreeks ontvangen van berichten en oproepen
(alerts)
Toelichting: Graag het antwoord dat het beste aansluit (slechts 1 antwoord mogelijk)
 Nog nooit over nagedacht
 Burgernet bestaat nog niet in mijn gemeente
 Wel eens over nagedacht, maar nog niet van gekomen om me aan te melden
 Ik wist niet dat ik me eerst moest aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen
 Ik weet niet hoe ik me kan aanmelden om rechtstreeks berichten te ontvangen
 Ik verwacht weinig of geen effect van mijn eigen deelname
 Het spreekt me niet aan: ik heb er geen belangstelling voor
 Ik vind het niet prettig om (teveel) informatie te krijgen over misdrijven en vermissingen in mijn omgeving
 Anders, namelijk

C7

Hoe groot acht u de kans dat u zich in de toekomst opgeeft bij Burgernet om rechtstreeks
oproepen te ontvangen om uit te kijken naar verdachten van misdrijven en vermiste personen?

Zeer klein

Klein

Niet klein, niet groot

Groot

Zeer groot

Weet niet/geen antwoord

Programmeur: Indien C7 = 1,2 of 3 naar vraag D1
C8. Wat zou voor u de voornaamste reden zijn om u aan te melden bij Burgernet?
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C9
In hoeverre bent u geïnteresseerd om alerts
te ontvangen over…?
Oproep om uit te kijken naar vermiste kinderen
Oproep om uit te kijken naar vermiste
volwassenen
Oproep om uit te kijken naar een verdachte
van een winkeldiefstal in uw omgeving
Oproep om uit te kijken naar een verdachte
van een geweldsdelict in uw omgeving

Zeer
weinig
interesse


Weinig
interesse


Neutraal

Interesse

Zeer veel
interesse







Weet
niet/geen
antwoord






































D. Waardering alerteringssystemen ‘rampen en noodsituaties’
Programmeur: alle respondenten
NL-Alert Wanneer er zich een ramp of noodsituatie voordoet, wordt er een bericht gestuurd aan de
aanwezigen in het door de noodsituatie bedreigde gebied. Als u in het gebied aanwezig bent en uw telefoon
staat op de ontvangst van berichten ingesteld, krijgt u informatie over wat er aan de hand is en wat u het beste
kan doen. NL-Alert is in november 2012 van start gegaan.

D1 Bent u in het bezit van een mobiele telefoon die is ingesteld op de ontvangst van berichten via NL-Alert?
 Nee, ik heb geen mobiele telefoon
 Weet niet of mijn telefoon is ingesteld/ ik heb me daar nog niet in verdiept
 Weet niet of mijn telefoon is ingesteld/ ik heb hier nog nooit van gehoord
 Nee, ik heb geprobeerd mijn telefoon in te stellen, maar dat is (nog) niet gelukt
 Nee, het is niet mogelijk mijn toestel op de ontvangst van NL-Alert in te stellen
 Ja, ik heb mijn telefoon ingesteld op de ontvangst van NL-Alert
 Anders, namelijk:
D2 Wat vindt u van NL-Alert?
 ik vind het een goed systeem
 het kan beter
 ik vind het een slecht systeem
 Weet niet/ geen mening
Programmeur: Vraag D2a alleen indien D2=2 of 3
D2a Hoe kan volgens u NL-Alert verbeterd worden?

D3

In hoeverre bent u geïnteresseerd om via uw eigen mobiele telefoon berichten te ontvangen
wanneer u zich in een door een noodsituatie bedreigd gebied bevindt, bijvoorbeeld over de aard van
de situatie en wat u moet doen?

Zeer weinig interesse

Weinig interesse

Neutraal

Interesse

Zeer veel interesse

Weet niet/geen antwoord

Programmeur: onderstaande vraag en vraag D4 overslaan als D3 = 1, 2 of 3
D4
In hoeverre bent u geïnteresseerd om
alerts te ontvangen over…
Feitelijke informatie over een grote brand
in uw omgeving
Feitelijke informatie over een gaswolk in
uw omgeving
Informatie over wat u het beste kunt
doen op het moment dat er bij u in de
buurt een grote brand is

Zeer weinig
interesse

Weinig
interesse

Neutraal

Interesse

Zeer veel
interesse

Weet
niet/geen
antwoord
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Informatie over wat u het beste kunt
doen op het moment dat er bij u in de
buurt een gaswolk is ontstaan













E. Waardering alerteringssystemen ‘opsporing en vermissing’
Programmeur: alleen deelnemers
Amber Alert is een landelijk alerteringssysteem gericht op de opsporing van vermiste kinderen. Personen die
zich als deelnemer opgeven, krijgen af en toe een sms of spraakbericht (een alert) met een oproep om te
helpen en tips te geven bij het opsporen van vermiste kinderen. De berichten van Amber Alert worden meestal
ook via de radio en TV verspreid.
E1 Wat vindt u van Amber Alert?
 ik vind het een goed systeem
 het kan beter
 ik vind het een slecht systeem
 Weet niet/ geen mening
Programmeur: Vraag E1a alleen indien E1=2 of 3
E1a Hoe kan volgens u Amber Alert verbeterd worden?

Burgernet is een op de eigen woonomgeving gericht systeem om burgers te betrekken bij opsporing van
verdachten van misdrijven en vermiste volwassen. Personen die zich als deelnemer opgeven, krijgen een sms
of spraakberichten (een alert) met een oproep om uit te kijken naar de verdachten van misdrijven of vermiste
personen. Burgernet is relatief nieuw maar inmiddels wel in de meeste gemeenten ingevoerd.
E2 Wat vindt u van Burgernet?
 ik vind het een goed systeem
 het kan beter
 ik vind het een slecht systeem
 Weet niet/ geen mening
Programmeur: Vraag E2a alleen indien E2=2 of 3
E2a Hoe kan volgens u Burgernet verbeterd worden?

E3. Wat was voor u de voornaamste reden om u op te geven voor alerts over vermissingen en/of
gezochte verdachten van misdrijven?

Programmeur voor vraag E4: categorie 1 alleen voorleggen indien men deelnemer is van het middel
(A1=4). Categorie 2 alleen voorleggen indien men deelnemer is van het middel (A2=4.) Categorie 3
alleen voorleggen indien men weleens van gehoord heeft of er mee bekend is (A3=2 of A3=3) .
Categorie 4 alleen voorleggen indien men deelnemers is van ander middel (A4=3) .
E4. Heeft u al eens een alert ontvangen?
Ja, via Burgernet
Ja, via Amber Alert
Ja, via NL-Alert
Ja, via een ander systeem
Nee
Programmeur: E5, E6, E7 en E8 alleen stellen indien E4=1, E4=2, E4=3, E4=4
E5. Waarop had deze alert betrekking? Meerdere antwoorden mogelijk indien u meerdere alerts
heeft ontvangen.
Oproep om uit te kijken naar vermist kind
Oproep om uit te kijken naar vermiste volwassene
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Oproep om uit te kijken naar een verdachte van een misdrijf
Melding van crisis of noodsituatie
Het was een testbericht
Anders, namelijk ………………………………………………………………
Programmeur: E6, E7 en E8 alleen stellen indien E4=1
E6

Onderstaande vragen gaan over de alerts van Burgernet. In welke mate bent u tevreden over de
volgende aspecten?
Zeer
Tevreden Neutraal
OnteZeer
weet niet/
tevreden
vreden ontevreden
n.v.t.






De duidelijkheid van de alerts






De betrouwbaarheid van de alerts
Het gemak om te kunnen reageren






op alerts
De terugkoppeling over het






uiteindelijke resultaat

E7

Wat vindt u van de hoeveelheid alerts die er via Burgernet uitgaan?
 Het zijn er te veel
 Het zijn er te weinig
 Het zijn er precies goed
 Weet niet

Programmeur: Vraag E8 alleen stellen indien E7= ‘te veel’ of ‘te weinig’
E8

U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat u <te veel/te weinig> alerts krijgt. Wat voor gevolgen
heeft dit voor u?
 Ik besteed minder aandacht aan de alerts
 Ik besteed meer aandacht aan de alerts
 Ik ga me veiliger voelen
 Ik ga me onveiliger voelen
 Anders, namelijk:

Programmeur: E9, E10 en E11 alleen stellen indien E4=2
E9

Onderstaande vragen gaan over de alerts van Amber Alert. In welke mate bent u tevreden over de
volgende aspecten?
Zeer
Tevre Neu- OnteZeer
weet niet/
tevreden -den traal vreden ontevreden
n.v.t.






De duidelijkheid van de alerts






De betrouwbaarheid van de alerts






Het gemak om te kunnen reageren op alerts
De terugkoppeling over het uiteindelijke






resultaat

E10 Wat vindt u van de hoeveelheid alerts die er via Amber Alert uitgaan?
 Het zijn er te veel
 Het zijn er te weinig
 Het zijn er precies goed
 Weet niet
Programmeur: Vraag E11 alleen stellen indien E10= ‘te veel’ of ‘te weinig’
E11 U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat u <te veel/te weinig> alerts krijgt. Wat voor gevolgen
heeft dit voor u?
 Ik besteed minder aandacht aan de alerts
 Ik besteed meer aandacht aan de alerts
 Ik ga me veiliger voelen
 Ik ga me onveiliger voelen
 Anders, namelijk:
E12 Heeft u wel eens gereageerd op een alert?
 Ik heb wel eens gereageerd op een alert
 Ik heb nog nooit gereageerd op een alert, omdat:

50

E13 Wat zijn voor u drempels om te reageren naar aanleiding van een alert?

 Geen drempels
E14

Wat is voor u een stimulans om op een alert te reageren?

 weet niet
E15. Op welke manier zou u het liefst willen reageren?
Mailen
Bellen
Sms'en
Via sociale media als Twitter, Facebook en Hyves
Ik zou het liefst naar het politiebureau gaan en iemand face-to-face spreken
Anders, namelijk …

F. Verwachtingen alertering
Programmeur: alle respondenten
F1
a
b
c
d

e

Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met
de volgende stellingen?
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt
bij het opsporen van vermiste kinderen
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt
bij het opsporen van vermiste volwassenen
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt
bij het opsporen van verdachten van misdrijven
Ik vind het een goed idee dat de overheid bij rampen en
noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied via de
mobiele telefoon informeert over wat er aan de hand is
Ik vind het een goed idee dat de overheid bij rampen en
noodsituaties aanwezigen in het crisisgebied via de
mobiele telefoon aanwijzingen geeft over wat ze het beste
kunnen doen

Zeer
eens

Eens

Neut
raal

Oneens

Zeer
oneens

weet niet/
n.v.t.





























































F2. In hoeverre zijn de mensen in uw persoonlijke omgeving (familie, vrienden, collega’s, et
cetera) op de hoogte van de verschillende mogelijkheden om van de overheid alerts te
ontvangen over noodsituaties, vermissingen en misdrijven?
De meesten zijn niet of nauwelijks op de hoogte
Dat is heel wisselend
Daar heeft men over het algemeen wel goed zicht op
Weet ik niet/ kan ik niet goed inschatten
F3. Wat vindt u van het aantal alerteringssystemen waarvoor u zich kunt opgeven?
Dat zijn er te weinig
Dat zijn er precies genoeg
Dat zijn er te veel
Geen mening: ik weet niet precies welke er zijn
Programmeur: vraag F4 alleen stellen vraag F3 te veel/te weinig
F4 Kunt u uw antwoord toelichten?

Programmeur: vraag F5 t/m F8 niet stellen als respondent bij geen enkel item bij C9 en D4 een 4 of 5
geeft.
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F5. Hoe zou u de alerts bij voorkeur willen ontvangen? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)
 Website
 SMS/tekstberichten
 E-mail
 Twitter
 Radio
 Facebook
 Reclamescherm
 Hyves
 Matrixborden op de snelweg
 Tv-scherm
 Applicatie voor mobiele telefoon
 PC-scherm
 Anders, namelijk
F6. Hoe zou u het liefst willen reageren op de alerts?
Mailen
Bellen
Sms'en
Via sociale media als Twitter, Facebook en Hyves
Anders, namelijk …
F7. Hoeveel alerts wilt u maximaal per maand ontvangen?
Maakt niet uit
berichten per maand
F8

In hoeverre heeft u er problemen mee om op
straat, in het openbaar vervoer of in
winkelcentra geconfronteerd te worden met
billboards of tv-schermen met ….
.. afbeeldingen van verdachten van misdrijven naar
wie de politie op dat moment op zoek is
.. afbeeldingen van vermiste volwassenen naar wie
de politie op dat moment op zoek is
.. beelden van rampen of noodsituaties die zich op
dat moment in de omgeving afspelen
.. afbeeldingen van ontvoerde of vermiste kinderen
naar wie de politie op dat moment op zoek is

helemaal
weinig
geen
probleem
probleem
mee
mee

neutraal

beetje
problemen
mee

zeer grote
problemen mee

weet
niet/geen
antwoord

















































F19 Zijn er bepaalde situaties waarvoor u een alerteringssysteem mist?

G. Achtergrondvragen
G1

Wat is uw geslacht?

Man

Vrouw

G2

4.6.1.1.1

G3.

Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

G4.

Wat is uw leeftijd?

Wat is uw hoogste opleiding (voltooid of nog mee bezig)?
Lager onderwijs (lagere school, basisschool)
Lager en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (VMBO, VGLO, MULO, LAVO, MAVO) etc.)
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, HBS, VWO, MMS, Atheneum, Gymnasium
etc.)
Lager beroepsonderwijs (ambacht- of huishoudschool, LTS, LHNO, LEAO, LAS etc.)
Middelbaar beroepsonderwijs (MTS, UTS, MEAO, INAS etc.)
Hoger beroepsonderwijs (HEAO, HTS, Hogeschool, lerarenopleiding, Soc. Academie etc.)
Wetenschappelijk onderwijs, universiteit
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G5.

Hoe ziet uw huishouden eruit?
Ik woon alleen (zelfstandig in een huis, op kamers, studentenflat, etc.)
Ik woon bij mijn ouder(s)
Ik woon met kind(eren) maar zonder partner
Ik ben gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kinderen
Ik ben gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen
Anders dan hierboven: met familie (bijvoorbeeld broer / zus), vriendengroep of woongroep, e.d.

G6 Kunt u aangeven hoe vaak u de onderstaande media gebruikt?
Nooit

Minder dan 1
keer per week

1 keer per
week

Meerdere keren
per week

Hoe vaak maakt u gebruik van internet?
Hoe vaak maakt u gebruik van internet op
uw mobiele telefoon?
Hoe vaak maakt u gebruik van sociale
media (o.a. Facebook, Hyves, Twitter en/of
Linkedin )
G7

Heeft u verder nog opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek?

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.
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Bijlage 3. Beschrijving analyses
Respons en weging
De verdeling van de gerealiseerde respons van 1.200 personen over de kenmerken stedelijkheid, leeftijd
en geslacht, kwam goed overeen met de verdeling in de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De
verdeling naar leeftijd en geslacht was nagenoeg gelijk aan de verhoudingen in de populatie. Alleen 65plussers waren ondervertegenwoordigd. Voor deze iets scheve leeftijdsverdeling hebben we een weging
uitgevoerd. Wanneer er niet wordt gewogen zou de mening van deze ouderen te weinig meetellen in het
totaalpercentage. Door een weging toe te passen wordt dit in verhouding teruggebracht. Hierbij is geen
onderscheid gemaakt tussen deelnemers en niet-deelnemers omdat voor beide deelgroepen geen
populatiegegevens beschikbaar zijn. De verdeling van de mate van verstedelijking kwam vrijwel overeen
met de werkelijke verdeling; hiervoor is dus geen weging toegepast.
Tabel b.1
Respons naar leeftijd per doelgroep (ongewogen)
deelnemers
18 t/m 34 jaar

niet-deelnemers

102

26%

35 t/m 49 jaar

111

50 t/m 64 jaar

137

65 jaar en ouder
totaal

265

33%

28%

229

29%

34%

230

29%

50

12%

75

9%

400

100%

799*

100%

* van 1 persoon is geslacht en leeftijd niet bekend

Tabel b.2
Respons naar leeftijd in vergelijking met de leeftijdsverdeling in de Nederlandse bevolking.
man

vrouw

totaal

% respons

% populatie

18 t/m 34 jaar

180

187

367

31%

26%

26/31=0,84

35 t/m 49 jaar

171

169

340

28%

28%

28/28=1,00

50 t/m 64 jaar

179

188

367

31%

26%

26/31=0,84

65 jaar en ouder

69

56

125

10%

21%

21/10=2,10

totaal

599

600

119916

100%

100%

Tabel b.3
Respons naar stedelijkheid van de woongemeente in vergelijking met landelijke verdeling

Zeer sterk stedelijk

respons

% respons

% populatie

252

20%

21%

Sterk stedelijk

373

28%

31%

Matig stedelijk

229

20%

19%

Weinig stedelijk

236

21%

20%

Niet stedelijk
totaal

16

wegingsfactor

104

11%

9%

1.194

100%

100%

Van 1 persoon is geslacht/leeftijd niet bekend.
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Factoranalyse
De literatuurstudie heeft een zevental (mogelijk) bepalende factoren opgeleverd, die een rol spelen bij
de deelname aan alerteringssystemen en het opvolgen van alerts. Deze zijn:
1. behoefte aan informatie en controle over veiligheid;
2. persoonlijke betrokkenheid en risicoperceptie;
3. bekendheid van het alerteringssysteem en de werking ervan;
4. responseffectiviteit: inschatting van de effectiviteit van het systeem;
5. zelfeffectiviteit: inschatting van eigen capaciteit tot adequate deelname;
6. privacyaspecten;
7. verwachtingen sociale omgeving: verwachtingen c.q. druk die men ervaart.
In de vragenlijst voor deelnemers en niet-deelnemers zijn deze factoren uitgewerkt in enquêtevragen en
stellingen. Door middel van een factoranalyse (Principal components analysis, PCA) met varimaxrotatie
zien we dat er in de stellingen vier componenten te onderscheiden zijn.
1. Houding tegenover alertering:

2. Controle en effectiviteit:

3. Actiebereidheid:

4. Risicoperceptie:
Risicoperceptie:

de mate waarin men voorstander is dat de overheid burgers betrekt bij
opsporingsactiviteiten en burgers via mobiele telefoon informeert over
noodsituaties.
de mate waarin burgers inzicht willen hebben in de veiligheidssituatie en
het vertrouwen dat ze daarop zelf door middel van alerteringssystemen
invloed kunnen uitoefenen
de mate waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in
hun omgeving en iets willen ondernemen om deze te waarborgen of te
verbeteren
de mate waarin burgers zich onveilig voelen en de inschatting van de kans
om zelf getroffen te worden door een noodsituatie of misdrijf

Deze vier componenten zijn gebruikt voor de verdere analyses om de (intentie tot) deelname aan
alertering te voorspellen. De stelling: ‘Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn mobiele
telefoon is te achterhalen waar ik ben’ vertoonde geen significante samenhang met een van de
gevonden componenten. Deze stelling - die betrekking heeft op de privacy - is als los item in de verdere
analyses meegenomen. Vervolgens hebben we op deze constructen één betrouwbaarheidsanalyse
uitgevoerd. Hieronder staan de vier onderscheiden componenten, met de Cronbach’s Alpha
(betrouwbaarheid) en het gemiddelde van de nieuwe constructen.
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Oordeel alerteringsmiddelen
(Cronbach’s alpha:
alpha: 0,92, gemiddelde sch
schaalscore 1,79)
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt bij het opsporen van
vermiste kinderen
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt bij het opsporen van
vermiste volwassenen
Ik vind het een goed idee dat de overheid burgers betrekt bij het opsporen van
verdachten van misdrijven
Ik vind het een goed idee dat de overheid bij rampen en noodsituaties
aanwezigen in het crisisgebied via de mobiele telefoon informeert over wat er
aan de hand is
Ik vind het een goed idee dat de overheid bij rampen en noodsituaties
aanwezigen in het crisisgebied via de mobiele telefoon aanwijzingen geeft over
wat ze het beste kunnen doen:

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

0,833

0,247

0,173

-0,081

0,838

0,245

0,217

-0,044

0,763

0,153

0,303

0,034

0,844

0,271

0,145

-0,025

0,822

0,271

0,179

-0,013

0,097

0,673

0,059

0,106

0,149

0,457

0,414

0,317

0,195

0,623

0,312

0,162

0,473

0,669

0,237

-0,104

0,456

0,642

0,245

-0,078

0,401

0,679

0,276

-0,082

0,165

0,514

0,141

-0,007

0,105
0,181

0,196
0,184

0,686
0,596

0,033
-0,033

0,1

0,114

0,664

0,015

0,115
0,269

0,02
0,283

0,556
0,579

0,351
-0,013

0,262

0,201

0,65

0,077

-0,05

-0,009

0,055

0,85

-0,07
-0,039

0,003
0,11

0,086
0,033

0,885
0,902

Controle en effectiviteit
(Cronbach’s alpha: 0,83, gemiddelde sch
schaalscore 1,96)
Ik probeer onveilige situaties zoveel mogelijk te vermijden
Ik wil in detail op de hoogte zijn van misdrijven en incidenten in mijn woon- en
leefomgeving
Ik wil in detail op de hoogte zijn van rampen en noodsituaties die zich in mijn
woon- en leefomgeving kunnen voordoen
Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij het opsporen van
vermiste personen
Informatie en tips van burgers zijn van grote waarde bij het opsporen van
verdachten/daders van misdrijven
Informatie van de overheid/hulpdiensten tijdens een noodsituatie is van grote
waarde om de gevolgen te beperken
Ik moet wel zeker weten dat mijn informatie klopt voordat ik de politie/overheid
een tip geef over een vermissing of misdrijf om de politie/overheid geen
verkeerde informatie te geven
sch
haalscore 2,31)
Actiebereidheid (Cronbach’s alpha: 0,76, gemiddelde sc
Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid in mijn buurt
Ik kan goed inschatten wanneer ik de politie wel of niet moet waarschuwen
Wanneer er een ramp of een noodsituatie is, kan ik veel doen om de gevolgen
voor mezelf te beperken
Als veel mensen meedoen aan alerteringssystemen kan ik eigenlijk niet
achterblijven
Ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn naasten
Ik zie het als mijn plicht om de politie direct te informeren als ik iets verdachts
heb gezien
Risicoperceptie (Cronbach’s alpha: 0,88, gemiddelde sch
schaalscore 3,60)
Ik voel me vaak onveilig in mijn eigen woon- en leefomgeving
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik getroffen word door een ramp of
noodsituatie
Ik denk vaak aan de mogelijkheid dat ik slachtoffer word van een misdrijf
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Regressieanalyses
De analyse van het verband tussen het gedrag (wel of niet deelnemen aan alertering) en de
verklarende factoren is uitgevoerd door middel van een aantal regressieanalyses.
Er zijn drie regressieanalyses uitgevoerd, gericht op de verklarende factoren en motieven voor respectievelijk
1. geneigdheid (ooit) deel te gaan nemen aan AMBER Alert;
2. geneigdheid (ooit) deel te gaan nemen aan Burgernet;
3. interesse in ontvangst berichten via NL-Alert.
In deze multivariate analyses zijn de volgende variabelen betrokken:
De uitkomsten van de factoranalyse: de factoren ‘controle en effectiviteit’, ‘risicoperceptie’,
‘attitude alertering’ en ‘actiebereidheid’;
De stelling: Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben;
Mediagebruik: frequentie (mobiel) internetgebruik, gebruik van social media;
Persoonskenmerken: opleiding, geslacht, leeftijd, huishoudensituatie, mate van verstedelijking
woonplaats.
Regressie intentie tot deelname AMBER Alert
Regressie: verklaren kans om in toekomst deel te nemen aan AMBER Alert (onder niet-deelnemers)
In deze multivariate analyse zijn 14 variabelen betrokken.
factor controle en effectiviteit;
factor risicoperceptie;
factor attitude;
factor actiebereidheid;
stelling: Ik vind het een niet prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben;
opleiding;
geslacht;
leeftijd;
mate van verstedelijking;
mate van internetgebruik;
mate van internetgebruik op de mobiele telefoon;
mate van gebruik van social media;
huishoudensituatie (1 persoonshuishoudens vs meerpersoonshuishoudens);
bekendheid met AMBER Alert.
Er komen vijf variabelen uit:
Actiebereidheid (beta: -0,190);
Controle en effectiviteit (beta: -0,171);
stelling: Ik vind het een niet prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben (beta: 0,1);
attitude (beta: -0,098);
mate van gebruik social media (beta: 0,161);
bekendheid met AMBER Alert (0,107).
Verklaarde variantie (met deze vijf variabelen): 18%
De eerstgenoemde variabele biedt de sterkste verklaring.
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Regressie intentie tot deelname Burgernet
Regressie: verklaren kans om in toekomst deel te nemen aan Burgernet (onder niet-deelnemers)
In deze multivariate analyse zijn 14 variabelen betrokken.
factor controle en effectiviteit;
factor risicoperceptie;
factor attitude;
factor actiebereidheid;
stelling: Ik vind het een niet prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben;
opleiding;
geslacht;
leeftijd;
mate van verstedelijking;
mate van internetgebruik;
mate van internetgebruik op de mobiele telefoon;
mate van gebruik van social media;
huishoudensituatie (1persoonshuishoudens vs meerpersoonshuishoudens);
bekendheid met Burgernet.
Er komen zes variabelen uit:
Actiebereidheid (beta: -0,236);
Attitude (beta: -0,202);
Risicoperceptie (beta: -0,126);
stelling: Ik vind het een niet prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben (beta: 0,082);
bekendheid met Burgernet (0,112);
mate van gebruik social media (beta: 0,075).
Verklaarde variantie (met deze zes variabelen): 18%
De eerstgenoemde variabele biedt de sterkste verklaring.
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Regressie intentie tot deelname NLNL-Alert
Regressie: verklaren kans om in toekomst deel te nemen aan NL-Alert.
In deze multivariate analyse zijn 14 variabelen betrokken.
factor controle en effectiviteit;
factor risicoperceptie;
factor attitude;
factor actiebereidheid;
stelling: Ik vind het een niet prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben;
opleiding;
geslacht;
leeftijd;
mate van verstedelijking;
mate van internetgebruik;
mate van internetgebruik op de mobiele telefoon;
mate van gebruik van social media;
huishoudensituatie (1persoonshuishoudens vs meerpersoonshuishoudens);
bekendheid met NL-Alert.
Er komen zeven variabelen uit:
Attitude (beta: -0,265);
stelling: Ik vind het geen prettig idee dat via signalen van mijn mobiele telefoon is te
achterhalen waar ik ben (beta: 0,194);
Controle en effectiviteit (beta: -0,181);
Actiebereidheid (beta: -0,053);
bekendheid met NL-Alert (0,147);
mate van gebruik social media (beta: 0,115);
opleiding (0,056).
Verklaarde variantie (met deze zeven variabelen): 28%
De eerstgenoemde variabele biedt de sterkste verklaring.
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