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VOORWOORD
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die zich vanuit bestuurlijk oogpunt bezighoudt met 
leefbaarheid en veiligheid. Hoewel deze publicatie zich focust op de manier waarop wijkagenten 
social media inzetten, gaat het over een breder issue: hoe zorg je ervoor dat je als publieke 
professional zowel fysiek als digitaal aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar bent? Dat raakt niet 
alleen het werk van de gebiedsgebonden politie, maar ook dat van wijkmanagers, handhavers, 
inspecteurs en welzijnswerkers.

De rol van social media wordt steeds groter, en we zien een trend waarin publieke professionals 
worden ingezet als ambassadeurs. Wat de casus van de wijkagent zo interessant maakt, 
is dat deze wordt geacht zowel repressief als verbindend op te treden. Tegelijkertijd ligt de 
politieorganisatie onder het vergrootglas. Een verkeerde social media post kan leiden tot 
een stortvloed van  reacties, media-aandacht,  beledigingen en bedreigingen. Ook overstijgt 
het bereik van social media kanalen van de wijkagent per definitie het gebied waar hij of zij 
werkt. In deze publicatie laten we de complexiteit zien van de opdracht om ambassadeur 
van de politieorganisatie, verbinder en communicator te zijn op social media. We hopen dat 
ook leidinggevenden en adviseurs vanuit politie en gemeente meer inzicht krijgen in deze 
complexiteit en daarom beter in staat zullen zijn hun professionals in de wijk te ondersteunen  
en begeleiden.

Een speciaal woord van dank aan Gina Kneefel die als student-assistent veel heeft betekent  
bij de voorbereiding van deze publicatie. Verder heel veel dank aan Pieter van Nobelen,  
Frans Janssen en Barry van Laar van Politie Eenheid Den Haag en aan alle wijkagenten die 
hebben meegewerkt aan de interviews. Zonder jullie was deze publicatie nooit tot stand 
gekomen.

Veel leesplezier gewenst!

Theo Zijderveld
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Wijkagenten als visitekaartje
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Wijkagent	Joost	is	niet	alleen	zichtbaar	in	de	wijk,	maar	
ook	op	internet.	Op	Instagram	heeft	hij	meer	dan	6000	
volgers.	Dankzij	Instagram	is	zijn	werk	zichtbaar	en	maakt	
hij	makkelijker	contact	met	ondernemers	en	jongeren	
uit	zijn	wijk.	Met	foto’s	van	zijn	dagelijkse	werk	en	
ontmoetingen	in	de	wijk	geeft	hij	gezicht	aan	het	werk	van	
de	politie.	Hij	is	zeker	niet	de	enige.	Talloze	politieagenten	
delen	op	social	media	verhalen	over	hun	dagelijkse	
werk,	spannende	incidenten	en	persoonlijke	ervaringen.	
Zo	komt	het	werk	van	de	politie	dichterbij	en	wordt	het	
steeds	persoonlijker.

Deze ontwikkeling wordt vanuit de politie zelf sterk 
gestimuleerd. De aanwezigheid op social media kan zorgen 
voor meer verbinding op wijkniveau. Ook kan het bijdragen 
aan het beeld van de politie als waakzame en dienstbare 
organisatie. Dat moet leiden tot meer vertrouwen en een beter 
beeld van wat de politie doet, en waarom. Binnen de politie 
is een aantal agenten zo bekend geworden dat ze kunnen 
worden beschouwd als social media ‘influencers’.  
De bekendste is politievlogger Jan-Willem. Hij is tegenwoordig 
fulltime actief op social media en heeft op Youtube meer dan 
200.000 abonnees. In deze publicatie kijken we echter niet 
naar de landelijke influencers, maar naar de wijkagenten en 
teams die social media inzetten om het contact met de wijk 
waarin ze werken te versterken.
 
De inzet van social media door de wijkagent heeft alles te 
maken met de steeds groter wordende populariteit van deze 
platforms en met de manier waarop mensen met elkaar 
communiceren en informatie uitwisselen. Op social media 
draait het steeds minder om feiten of informatie, maar steeds 
meer om beeld en emotie.

De manier waarop social media werken en de algoritmes 
erachter zorgen ervoor dat berichten waar heel veel 
aandacht voor is hoger en vaker in de timeline van 
gebruikers verschijnen. Social media zijn onderdeel van 
een zogenaamde aandachtseconomie. Alles draait om het 
vasthouden van de aandacht van gebruikers, omdat dit 
‘clicks’, ‘likes’, en uiteindelijk meer inzicht in gebruikers en 
inkomsten voor advertenties oplevert. Uit de praktijk blijkt 
dat berichten die sterke emoties opwekken bij gebruikers de 
meeste aandacht opleveren. Berichten die ‘viral’ gaan, zijn 
in staat om het publiek op social media te raken. Dat geldt 
ook voor berichten van de politie die het goed doen. Dit zijn 
berichten die schokkend, mooi, grappig of humoristisch 
zijn. Dit wordt nog eens versterkt doordat het op social 
media steeds minder draait om tekst en discussie, maar 
steeds meer om beelden en video’s. Hierbij ligt de nadruk 
op de esthetische dimensie: de kracht van beeld ligt in de 
emotionele overtuigingskracht.

Wat verder een belangrijke rol speelt op social media is 
dat het veelal draait om de zichtbaarheid en de emoties 
van personen. Authenticiteit is een van de kernwaarden 
die op social media sterk gepromoot worden: het gaat 
om authentieke emoties, een persoonlijk verhaal en de 
emotionele verbinding tussen mensen. Beroemdheden als 
Taylor Swift hebben dat begrepen: Taylor Swift feliciteert op 
social media een fan die zijn rijbewijs heeft gehaald en steekt 
een andere fan een hart onder de riem. Donald Trump werd 
op Twitter populair door zijn ongepolijste en ruwe uitspraken, 
iets dat veel stemmers zagen als authentiek gedrag (Singer, 
2019, p. 166). Viral succes op social media heeft te maken 
met wat in marketingtermen ‘brand enagegement’ heet; 
het bouwen van een relatie tussen een merk en volgers. 
Dat gebeurt op het niveau van de supersterren op social 
media, maar zeker ook op het niveau van de wijkagent. 
De politie is naast een organisatie ook een merk met een 
missie, visie, kernwaarden, logo en herkenbare huisstijl. De 
missie van de politie is: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam 
en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat. Deze 
missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie 
gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen 
of te bekrachtigen.’ De kernwaarden van de politie zijn: 
moedig, betrouwbaar, verbindend en integer. Wijkagenten 
zijn de vertegenwoordigers van dat merk in de wijk. Voor 
politieagenten die lokaal werken kan hun aanwezigheid op 
social media helpen om een relatie aan te gaan met mensen 
in de wijk. Hun activiteit op social media beperkt zich daar 
allang niet meer toe. Daarom is de inzet van individuele 
wijkagenten zo belangrijk, omdat hun verhaal een groot 
verschil kan maken in de perceptie die mensen van de politie 
hebben. 

Uitdagingen en dilemma’s voor  
de wijkagent
Als politieagenten zich profileren op social media levert 
dat vragen op over hun positie binnen het publieke domein. 
De nadruk op persoonlijke verbinding en authenticiteit kan 
botsen met de hiërarchische en formele structuur van de 
politie. Want hoever moeten en kunnen wijkagenten gaan in 
het vertellen van wat hen bezighoudt, hoeveel laten ze van 
zichzelf zien, en hoe persoonlijk moeten ze worden? Wie is 
er verantwoordelijk als een medewerker op dit vlak de fout 
in gaat, en wat zijn de consequenties? Deze uitdagingen 
hangen samen met de vraag hoe social media een 
meerwaarde kunnen bieden voor het werk van de wijkagent.

Deze nieuwe vragen leggen het spanningsveld bloot tussen 
een overheidsorganisatie die hiërarchisch georganiseerd 
is en waar het primaat in principe bij de politiek ligt, en een 
organisatie die via allerlei horizontale netwerken nieuwe 
vormen moet vinden om goed te functioneren. 
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In bestuurskundige termen kunnen we dit zien als een 
‘governance’ vraagstuk. Het is niet meer mogelijk om top-
down als politie te handhaven en de veiligheid en leefbaarheid 
in wijken te organiseren. Zeker op het niveau van de gebieds-
gebonden politie speelt de horizontale verbinding een  
cruciale rol. De interactie op social media kan helpen om  
het vertrouwen in de politie als organisatie te vergroten.  
De centrale vraag voor deze publicatie is daarom:

Met welke uitdagingen en dilemma’s krijgen wijkagenten 
op social media te maken? Daarbij kijken we naar drie 
vraagstukken die daarmee samenhangen:

1. Hoe geven agenten de interactie met hun  
volgers vorm?

2. Hoe stemmen ze hun social media-activiteiten  
af met de organisatie?

3. Wat doen ze als het dreigt mis te gaan?

In deze publicatie gaan we in op spanningen tussen de 
verticale dimensie van de hiërarchie van de politieorganisatie 
en de horizontale dimensie van sociale netwerken. 
Bij hiërarchie spelen elementen als loyaliteit, politiek-
bestuurlijke sensitiviteit, regels, formaliteit, neutraliteit en 
organisatorische kaders een belangrijke rol. Bij netwerken 
gaat het om ondernemendheid, creativiteit, zichtbaarheid, 
profilering, het opbouwen van relaties, informaliteit en 
individualiteit. We onderzoeken hoe wijkagenten omgaan 
met die spanningen als ze social media inzetten voor hun 
werk.

Daarbij maken we gebruik van interviews met wijkagenten, 
observaties op social media, nieuwsartikelen, 
wetenschappelijke inzichten, en informatie en richtlijnen 
vanuit de politie. De interviews met wijkagenten krijgen in 
deze publicatie de meeste aandacht, omdat uit hun verhaal 
zichtbaar wordt wat de dagelijkse praktijk is, welke keuzes  
ze maken, en waar ze dagelijks tegenaan lopen.
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Opzet van deze publicatie
De opzet van deze publicatie is als volgt.

 ● In	hoofdstuk	2	‘Belangrijke	trends	en	ontwikkelingen’ 
gaan we aan de hand van de theorie dieper in op de 
veranderende relatie tussen publieke professionals en 
de opkomst van digitale media. In de hierop volgende 
hoofdstukken laten we zien tegen welke dilemma’s en 
keuzes wijkagenten aanlopen als ze actief zijn op social 
media.

 ● In	hoofdstuk	3 ‘De	Digitale	Straat’ gaan we in op de 
drijfveren van wijkagenten om sociale media in te zetten 
in de wijk. Wie proberen ze te bereiken met welk doel? 
En hebben ze het idee dat ze hierin slagen? Hoe ziet hun 
interactie met volgers eruit?

 ● In	hoofdstuk	4	‘Tussen	hiërarchie	en	netwerk’ 
behandelen we het spanningsveld tussen de horizontale 
netwerken waarin wijkagenten en teams werken en de 
realiteit van een hiërarchische politieorganisatie. Hoe 
gaan ze hiermee om? Welke steun krijgen ze vanuit hun 
organisatie? Waar ervaren ze weerstand? En hoeveel 
ruimte bieden kaders en richtlijnen? We kijken naar de 
positionering van sociale media binnen de organisatie en 
waar de wijkagenten tegen aanlopen.

 ● In	hoofdstuk	5 ‘Als	het	uit	de	hand	dreigt	te	lopen’	kijken 
we naar voorbeelden waarbij de berichten op social 
media gezorgd hebben voor serieuze problemen.

 ● In	hoofdstuk	6 	‘Conclusie:	pleidooi	voor	praktische	
wijsheid’ presenteren we de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen voor wijkagenten en de politieorganisatie.
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Trends en ontwikkelingen
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De	Noorse	sportinstructeur	en	luitenant	voor	het	
leger,	Lasse	Lokken	Matberg,	figureerde	in	2019	als	
ambassadeur	van	de	NAVO	op	social	media.	Lasse	heeft	
meer	dan	600.000	volgers	op	social	media.	Kijk	je	op	
zijn	Instagram	account,	dan	vind	je	niet	alleen	foto’s	van	
zijn	werk	in	het	leger,	maar	ook	van	zijn	deelname	aan	
‘Dancing	with	the	Stars’,	foto’s	met	ontbloot	bovenlijf,	en	
Lasse	in	een	kerstmanpak.	Lasse	is	bijzonder	gespierd,	
en	dat	is	op	zijn	foto’s	goed	te	zien.	Zijn	optreden	op	
social	media	roept	vragen	op	over	de	manier	waarop	
publieke	professionals	actief	kunnen	zijn	op	social	
media.	Kunnen	ze	hun	functie	bij	de	overheid	combineren	
met	een	modellencarrière,	een	eigen	bedrijf	en	allerlei	
pikante	foto’s?	Bij	Lasse	zorgt	het	in	ieder	geval	voor	
veel	aandacht	en	publiciteit.	De	balans	tussen	werk	bij	de	
overheid	en	privéactiviteiten	op	social	media	is	slechts	
een	van	de	vele	spanningsvelden	die	aan	de	orde	komt.	 
Bij	publieke	professionals	gaat	het	ook	over	de	relatie	met	
de	hiërarchische	organisatie,	over	eigen	profilering,	en	
over	politieke	gevoeligheid.

In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van de theorie dieper 
in op de veranderende relatie tussen de publieke sector 
en de opkomst van digitale media. We kijken daarbij naar 
drie belangrijke trends: mediatisering, personalisering, en 
polarisatie. Vervolgens bekijken we wat dit voor gevolgen 
heeft voor publieke professionals. 

Mediatisering
Onze samenleving is in grote mate gemediatiseerd.  
We gebruiken onze smartphone en computer voor 
persoonlijke relaties, werk, nieuws, entertainment, en 
ook voor het contact met de overheid. Dit proces van 
mediatisering is al heel lang aan de gang. Maar de  
opkomst van het internet, computers en mobiele  
apparaten zoals smartphones en tablets heeft ervoor 
gezorgd dat communicatie- en informatietechnologie  
in onze broekzak zit. Dankzij sociale platforms kan  
iedereen met iedereen communiceren, terwijl 
massacommunicatie vroeger voorbehouden was  
aan de overheid en grote mediabedrijven.

Deep Mediatization
 
Mediatisering beschrijft volgens de mediaweten-
schappers Couldry & Hepp (2017) de transformatie 
in de samenleving waarin het niet alleen gaat over 
media en communicatie, maar ook over samen-
leving en cultuur. Ze onderscheiden drie belangrijke 
golven die allemaal grote impact hebben gehad:
1.  De mechanisering van communicatie door de 

boekdrukkunst.
2.  Elektrificatie en de opkomst van onder andere 

televisie en radio.
3.  Digitalisering, die samenhangt met de 

ontwikkeling van computers en de opkomst van 
het internet. 

De auteurs stellen dat we nu leven in een tijdperk 
van ‘deep mediatizaton’: alles wat we doen hangt 
samen met de media die we gebruiken. Voor 
sociale processen zijn we steeds meer afhankelijk 
van communicatie-infrastructuur van lokaal 
tot globaal. Sociale, politieke, economische en 
culturele structuren zijn volledig verweven met 
technologische communicatiemiddelen. Het 
internet en de afhankelijkheid van social media  
zijn hier een onderdeel van. 

Personalisering
In de politiek en in publieke debatten draait het steeds minder 
om argumenten en rationele verklaringen. Het gaat steeds 
meer om affectieve dimensies: persoonlijke emoties, gevoe-
len en het vertellen van verhalen waarmee mensen zich kun-
nen identificeren (Papacharissi 2015). Dat wordt ook zichtbaar 
in mediaoptredens van politici, waarin de politiek, cultuur en 
entertainment moeiteloos samengaan (zie ook Sennett, 1978). 
De grenzen tussen online en offline, publiek en privé, worden 
steeds dunner. Politici laten zich filmen in hun huiskamer, pra-
ten over hun gevoelens, en delen op social media foto’s van 
hun gezinsleven en vakanties. Beroemdheden uit de media-  
en entertainmentwereld roeren zich in het publieke debat. 
Denk hierbij aan coureur Lewis Hamilton die zich uitspreekt 
over ‘Black Lives Matter’, of model Doutzen Kroes die protes-
teert tegen coronamaatregelen.

Berichten op social media kunnen de politieke sfeer beïnvloe-
den, zoals de afgelopen jaren maar al te duidelijk is geworden. 
De personalisering van de publieke sfeer, waarin de nadruk  
op persoonlijke verhalen en emoties steeds groter wordt,  
betekent voor overheidsorganisaties dat communiceren 
vanuit een instituut steeds minder aantrekkelijk wordt. Het 
inzetten van publieke professionals als ambassadeurs, die  
hun eigen verhaal delen met hun netwerk, wordt daarom  
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interessant. De digitalisering van de samenleving heeft 
namelijk grote gevolgen voor de manier waarop publieke 
professionals zichzelf presenteren en profileren. Van mensen 
wordt vandaag de dag verwacht dat ze beschikbaar zijn op 
digitale platforms als Instagram, Whatsapp en LinkedIn, zich 
daar presenteren en de interactie aangaan. Couldry & Hepp 
(2017) stellen dat mensen moeten laveren tussen enerzijds 
de presentatie van het zelf en anderzijds mogelijke negatieve 
blootstelling van het zelf. Zelfpresentatie kan zorgen voor een 
goede indruk, bijdragen aan sociaal en cultureel kapitaal, en 
voor publieke professionals bijdragen aan hun rol en positie. 
Anderzijds kan blootstelling aan reacties op social media ge-
varen met zich meebrengen: het teveel blootgeven van het zelf 
kan resulteren in ongewenste en onprettige situaties.

De cultuur van communicatie op social media vraagt dat 
performers persoonlijk, humorvol en eerlijk zijn. Deze mores 
zorgen voor uitdagingen voor de grenzen tussen persoonlijk 
en professioneel. Zo worden de grenzen tussen voor en 
achter de schermen steeds kleiner. Doordat de grenzen 
tussen publiek en actoren vervaagt, hebben social media de 
traditionele communicatieve praktijken radicaal veranderd. 

Impression Management

We kunnen hier een vergelijking maken met het 
theater, zoals ook de beroemde socioloog Ervin 
Goffman (1959) doet. Een belangrijk begrip hierbij is 
‘impression management’. Goffman maakt gebruik 
van de metafoor van het theater met een ‘front- sta-
ge’, dat wat zichtbaar is voor het publiek, en ‘back-
stage’, de ruimte waarin mensen niet hoeven op te 
treden. Mensen op het podium houden zich bezig 
met de manier waarop ze overkomen op het publiek. 
Impression management bestaat uit twee activi-
teiten: de expressies die we intentioneel geven, en 
de expressies die we onbedoeld geven. Impression 
management bij organisaties heeft als doel het pro-
moten van de identiteit van de organisatie, het beeld 
positief bij te stellen, en het gedrag van het publiek 
te beïnvloeden om zo de autoriteit en legitimiteit 
te benadrukken. Historisch gezien onderhield de 
PR-afdeling contacten met de nieuwsmedia, maar 
binnen de context van social media en digitale  
technologieën is dat radicaal veranderd. 

 
Polarisatie

De opkomst van social media heeft zeker de laatste jaren 
gezorgd voor veel polarisatie. Polarisatie is een breder 
probleem, ook politiek, maar de rol van social media wordt 
hier steeds bepalender in (Singer & Emerson, 2018; Zuboff, 
2019). Dramatische en schokkende berichten krijgen meer 

aandacht en door de zogenaamde algoritmes van de 
platforms. Ze worden daarom vaker zichtbaar dan meer 
neutrale berichten. Ook brengen mensen steeds meer in 
zogenaamde ‘filter bubbles’ door met alleen gelijkgestemde 
mensen. Het gevolg is dat ze minder in aanraking komen met 
tegengestelde meningen en ook vatbaarder worden voor 
zogenaamd ‘fake news’ (Becker, 2015), of zoals Arjan Lubach 
het in zijn programma noemde, de Fabeltjesfuik. Daarnaast 
worden discussies steeds grimmiger, en zijn bedreigingen 
van politici en beroemdheden aan de orde van de dag. Dat 
is extra zichtbaar geworden rondom de coronacrisis. Politici 
en publieke professionals hebben op social media steeds 
meer te maken met extreme reacties, beledigingen en 
bedreigingen.

Wat betekent dit voor de publieke 
professionals?
De ontwikkelingen mediatisering, personalisering en 
polarisatie zijn van groot belang voor de organisatie van de 
publieke sector. Mediatisering en de personalisering van de 
publieke sfeer hebben belangrijke gevolgen voor de positie 
van de publieke professional en het ambtelijk vakmanschap 
dat nodig is om goed te kunnen functioneren. Vanuit de 
bestuurskunde is er de decennia jaren veel aandacht voor 
‘New Public Governance’, waarin de overheid steeds meer 
in horizontale netwerken met allerlei stakeholders moet 
samenwerken om te sturen, zonder dat de overheid hierin 
altijd de dominante partij is. Bestuurskundige Paul ‘t Hart 
(2014) benoemt belangrijke opgaven voor wat hij ‘ambtelijk 
vakmanschap 3.0’ noemt. Structuren die vroeger zorgden 
voor zekerheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, 
bieden steeds minder garantie. Publieke professionals 
werken in een wereld die dynamischer en turbulenter is dan 
dertig jaar geleden. Daarnaast moeten ze ook steeds meer 
balanceren tussen verschillende rollen: als werknemer in 
een hiërarchische relatie, als onderdeel van een organisatie 
die verantwoording moet afleggen aan de politiek en als 
netwerkpartner van partijen buiten de overheid. Ze moeten 
leren politiek gevoelig te opereren, effectief te handelen, 
en ook moreel te oordelen (Theisens, 2018). Dit zijn 
eigenschappen die in de context voor social media cruciaal 
zijn, vooral als de polarisatie op social media steeds groter 
lijkt te worden. Kortom, publieke professionals moeten leren 
interactief te sturen in de netwerksamenleving.

Conclusie
De mediatisering, personalisering en polarisatie van de 
samenleving hebben grote gevolgen voor de communicatie 
van publieke organisaties. De opkomst van social media en 
het karakter daarvan hebben geleid tot een andere manier 
van communiceren. De eigenschappen van social media en 
de cultuur hieromheen vragen om een persoonlijke, visuele 
aanpak waarin ze authentiek overkomen.  
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Deze waarden kunnen botsen met de manier waarop 
publieke organisaties als professionele organisatie 
proberen te werken en communiceren. De Noorse 
legersportinstructeur Lasse is een voorbeeld van iemand die 
in ieder geval grote vrijheid heeft om zelf invulling te geven 
aan zijn publieke en persoonlijke presentatie op social media. 
Hoeveel vrijheid Nederlandse politieprofessionals hierin 
hebben, is een vraag die in de komende hoofdstukken aan  
de orde zal komen.
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03 
De digitale straat
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In	dit	hoofdstuk	staan	de	ervaringen	van	acht	wijkagenten	
van	een	politie-eenheid	in	de	Randstad	centraal.	Deze	
agenten	zijn	allemaal	actief	op	de	‘digitale	straat’.	Met	
behulp	van	hun	socialmedia-accounts	proberen	ze	om	
ook	digitaal	het	contact	te	leggen	met	bewoners	en	
ondernemers	in	hun	wijk.

Het werk van de gebiedsgebonden politie is voor een groot 
deel georganiseerd naar wijken in de stad (Schoonenberg,  
2014). Daar is veel voor te zeggen. Elke wijk heeft zijn eigen 
karakter en problematiek. Dat heeft onder andere te maken 
met de inrichting van de wijk, de sociale, culturele en financiële 
positie van de inwoners en ondernemers en de geschiedenis 
van de wijk. Een gegoede jaren dertig wijk met vooral 
koopwoningen en veel hoger opgeleiden heeft een ander 
karakter dan een jaren zestig wijk met flats en veel sociale huur. 
Deze elementen vertalen zich ook door naar de manier waarop 
mensen in de wijk social media gebruiken. Zijn ze niet in het 
bezit van een smartphone, hebben ze geen goed internet, en/
of spreken ze de taal gebrekkig, dan is de kans wellicht niet 
zo groot dat ze een Nederlandstalig politie-account op social 
media volgen.

Tegelijkertijd zijn socialmedia-accounts niet gelimiteerd tot een 
bepaalde wijk, en het werk van wijkagenten op social media 
is dan ook wijkoverstijgend. Volgers van wijkagenten kunnen 
ook journalisten of Tweede Kamerleden zijn. Desondanks 
kan het werk op de digitale straat wel degelijk worden 
gericht op wijk of stadsniveau. Dat kan doordat op social 
media duidelijk is uit de profielomschrijving (de zogenaamde 
‘bio’) in welke wijk een agent werkzaam is, door middel van 
zogenaamde ‘geo-tags’ (die de geografische locatie van het 
bericht aangeven), het gebruik van hashtags, en door op 
social media verbinding aan te gaan met wijkbewoners en 
ondernemers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een 
goede band met de buurt essentieel is voor het functioneren 
van de politie. Social media bieden nieuwe mogelijkheden 
voor ‘community policing’. (Meijer et al., 2013). Community 
policing houdt in dat agenten informeel contact onderhouden 
met burgers. Duurzame relaties gebaseerd op vertrouwen 
zijn hiervoor essentieel. Deze duurzame relaties leiden weer 
tot zogenaamd sociaal kapitaal. De sociale relaties kunnen 
gemobiliseerd worden als het nodig is. Het idee is dat mensen 
uit de wijk helpen om de veiligheid en leefbaarheid van de 
wijk te vergroten. Ze kunnen helpen om sociale problemen 
of verdachte situaties te signaleren. Community policing is 
een vorm van governance die niet gebaseerd is op top-down 
sturing, maar veel meer van sturing in netwerken, waarbij niet 
een partij dominant is. Zeker met een relatief klein wijkteam 
hebben wijkagenten goede contacten in de buurt ook hard 
nodig.

Daarnaast speelt mee dat de mogelijkheden van smartphones 
en social media hebben geleid tot ‘citizen journalism’, waarin 
burgers zelf verslag leggen van criminaliteit, maar ook van het 
optreden van de politie (Meijer et al., 2013, p. 123). Dat laatste 
komt bijvoorbeeld tot uiting in het filmen van aanhoudingen 
door omstanders. Citizen journalism kan leiden tot negatieve 
beeldvorming, zeker in wijken waar de verhouding tussen 
burgers en politie problematisch is. Door zelf op social media 
actief te zijn kan de politie haar werk zichtbaar maken. Daarmee 
kan negatieve publiciteit over de politie op social media worden 
genuanceerd.

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen. 
Allereerst kijken we naar de motivatie van wijkagenten om actief 
te zijn op social media. Waarom vinden ze het belangrijk, en 
wat levert het ze op? Daarna kijken we naar de uitdagingen en 
dilemma’s die wijkagenten hebben als ze zelf content plaatsen 
op hun account. Het doel is om verbinding te maken met de 
wijk. Tegelijkertijd hebben agenten zich te houden aan de regels 
en richtlijnen van de politie en is de kans groot dat journalisten 
en politici met hun werk meekijken. Om op social media 
daadwerkelijk relaties aan te gaan en vertrouwen te winnen is 
interactie cruciaal. Deze interactie op social media kan variëren 
van een duimpje tot een uitgebreide digitale melding van wat 
er mis is in de wijk. Hoe ervaren wijkagenten de interactie en 
welke keuzes maken ze hierin? Ten slotte staan we stil bij het 
feit dat social media plaats- en tijdonafhankelijk zijn, maar dat 
wijkagenten wel gebonden zijn aan hun wijk en aan werktijden. 
Is het wel mogelijk om deze grenzen te blijven hanteren in een 
digitale wereld?

Waarom willen wijkagenten  
actief zijn op de digitale straat?
Wijkagenten zien het belang van goede relaties in de wijk heel 
duidelijk. Zeker als het gaat over wijken met veel problemen. 
Social media zijn het verlengde van face-to-face contacten die 
ze al hebben. Een van de respondenten zegt hierover:

“  Als je alleen maar gaat handhaven, dan ga je 
uiteindelijk Franse taferelen krijgen dat je bepaalde 
wijken niet meer in. Dan raak je de grip op je wijk kwijt. 
En ik heb nou al met meerdere mensen gesproken, die 
helemaal in het terreurplaatje zitten. En die zeggen 
ook: een van de redenen waarom wij zo weinig terreur 
gehad hebben, eigenlijk, is ook die verbinding van de 
politie in de wijk. En die lijntjes die we hebben binnen 
de moskeeën, binnen de groepen mensen, binnen de 
buurthuizen, binnen jeugdwerk... alles. En als we alleen 
maar gaan handhaven, als we reactief gaan werken, 
dan raak je dat allemaal kwijt. En ik zie social media 
echt als je digitale wijk. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1)
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Handhaven alleen is niet genoeg, het gaat om de verbinding. 
Die verbinding willen wijkagenten ook op social media creëren. 
Veel agenten die aan de slag gaan met social media hebben 
hier al duidelijk affiniteit mee, en worden meegenomen in het 
werk op social media dat al bij hen op het bureau gebeurt. 
Dat geldt niet voor iedereen. Een wijkagent die al lange tijd 
op social media actief is, vertelt hoe hij het heeft aangepakt. 
Zijn opzet was om heel veel accounts in zijn wijk te gaan 
volgen. Daarnaast bericht hij alleen over zaken die direct 
belangrijk zijn voor de wijk. Die strategie heeft goed gewerkt. 
Hij heeft een bijzonder succesvol Twitteraccount opgezet 
met meer dan 20.000 volgers. Uit de interviews blijkt dat het 
karakter van de wijk veel invloed heeft op de activiteit van 
wijkagenten op social media. Zo bleek bijvoorbeeld bij een van 
de jeugdagenten die in een relatief arme wijk werkt (met veel 
inwoners met een migratieachtergrond en veel sociale huur), 
dat mensen in deze wijk minder vaak beschikking hadden over 
een smartphone, een abonnement, of een goede computer of 
tablet.

Ze zegt hierover: 

“  We hebben bepaalde wijken met veel armoede. Mensen 
daar hebben soms niet eens een telefoon of kinderen 
dan bereik je ze toch meer zo met elkaar in gesprek te 
gaan dan met social media. Daarom ben ik misschien 
ook wel minder actief omdat ik de jeugd zo wel op 
straat zie. Want je ziet wel veel jongeren waarvan 
je weet: die hebben geen Playstation of dat soort 
dingen omdat ze daar geen geld voor hebben. Dus 
ze zijn buiten aan het spelen en zijn ook veel aan het 
voetballen of iets anders. Zo kom je dan ook met hen 
ook wel meer in contact. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 8)

Ook taalachterstand kan een belangrijke rol spelen in de mo-
gelijkheden voor digitale communicatie in de wijk.  Als mensen 
gebrekkig Nederlands spreken is het veel lastiger om Neder-
landstalige socialmedia-accounts te volgen en te begrijpen 
wat er daar gebeurt. 

In een wijk waar veel ondernemers en winkeliers werken blijkt 
juist dat socialmedia-accounts een gemakkelijke manier zijn 
om contact te leggen: het volgen van een plaatselijke onderne-
mer door een wijkagent resulteert vaak in terugvolgen. Onder-
nemers zijn relatief vaak actief op social media omdat dit van 
toegevoegde waarde is voor hun bedrijf. Als ondernemers en 
wijkagenten elkaar volgen, blijven ze van elkaar op de hoogte. 
Ondernemers zijn vaak ook ogen en oren in de wijk; als er 
overlast is rondom hun onderneming kunnen ze daar last van 
hebben, en dan is een Direct Message via social media naar de 
wijkagent eenvoudig en laagdrempelig, vaak laagdrempeliger 
dan het bellen van een centraal nummer.

Het contact leggen met jongeren is een van de speerpunten 
van wijkagenten; zeker in achterstandswijken zorgen groepen 
jongeren relatief vaak voor overlast. Jongeren zijn over het 
algemeen zeer actief op social media. De praktijk leert dat de 
ene wijkagent beter in staat is om ook online de verbinding te 
maken met jongeren dan de andere. Uiteraard helpt het wel om 
actief te zijn op de platforms waarop ook jongeren actief zijn.

Een agent vertelt dat hij ook actief investeert in social media 
berichten voor zijn ( jonge) volgers:

“  De jeugd kijkt steeds meer naar rolmodellen in de 
social media wereld. In de open wereld. En daar moet je 
zeker weten tussen springen. Want als je dat niet doet, 
dan verlies je gewoon de jeugd, eigenlijk. De ouderen 
hebben toch al, of geen vertrouwen in de politie, die zijn 
er al, of die hebben al vertrouwen in de politie, maar 
keuren het niet goed dat je populair staat te doen op 
YouTube, bijvoorbeeld, maar de jongeren die vinden 
dat mooi, die vinden dat interessant en die krijgen een 
positieve binding met je. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1) 

Content: zichtbaarheid en privacy
Bij het maken van content lopen wijkagenten tegen veel zaken 
aan. Want wat deel je op social media als je contact wilt maken 
in de wijk? Je wilt je werk zichtbaar maken, laten zien wat er 
in de wijk gebeurt, mensen informeren of waarschuwen, en je 
werk misschien ook persoonlijk maken, omdat dat aanslaat 
op social media. Dan blijkt ook dat de metafoor van de digitale 
straat voor social media lastig opgaat. Het werk in de wijk 
wordt gekenmerkt door het daar fysiek aanwezig te zijn en op 
straat contact te hebben met mensen die zich daar ophouden. 
Het contact is vaak face-to-face en beperkt zich tot dat 
moment op een bepaalde plek. Bij social media is dat niet het 
geval; alles wat je plaatst kan altijd blijven circuleren en beperkt 
zich nooit tot de geografische grenzen van de wijk.

Dat zorgt voor grote beperkingen van wat er mogelijk is, en 
dat hangt ook samen met de professionaliteit en de regels die 
het politiewerk met zich meebrengt. Dat geldt met name voor 
het gebruik van beeld. Waar burgers wegkomen met foto’s 
en filmpjes van hun omgeving, moeten wijkagenten rekening 
houden met privacy en herkenbaarheid van mensen op straat. 
Visuele content is aantrekkelijk en doet het beter dan alleen 
tekst. Dat geldt niet alleen voor Instagram dat primair op beeld 
gericht is, maar ook voor een platform als Twitter.

Vanuit de Nationale Politie zijn er duidelijke regels over het 
maken van content, in het bijzonder van beeld. Daarbij hebben 
agenten onder andere te maken met de Wet politiegegevens 
en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
(Nationale Politie, 2018, 2019b). Het publiceren van beelden 
op social media is alleen toegestaan als het bericht niet 
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herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, tenzij de persoon daar 
toestemming toe heeft gegeven. Als agenten illustraties willen 
gebruiken kunnen ze ook terecht bij de zogenaamde beeldbank 
van de politie. Als ze andere afbeeldingen willen gebruiken 
moeten ze goed opletten op het auteursrecht (Nationale Politie, 
2019a).

Daarom zijn wijkagenten heel terughoudend in het 
beeldmateriaal dat ze gebruiken. Bij het filmen en fotograferen 
vermijden ze andere mensen, tenzij deze mensen expliciet 
toestemming hebben gegeven, of omdat de groep mensen zo 
groot is en op zulke grote afstand dat individuele personen niet 
herkenbaar of herleidbaar zijn. Een andere optie is om mensen 
te ‘blurren’, door het beeld te vervagen, zodat ze niet herkenbaar 
zijn.

“  Als collega’s in de buurt zijn, daar houd ik nooit zo  
heel veel rekening mee, want dat weet je, je kunt 
gefilmd worden, en dus, tenzij ze het aangaven.  
Ik probeer altijd, zoveel mogelijk mensen niet op de 
foto te hebben, en dan van de achterkant, of niet 
herkenbaar. Maar ik vind dat heel belangrijk dat je niet 
mensen ongevraagd daarin betrekt. En dan is het vaak 
gericht op incidenten, dat je het niet doet.  
Of maak je hier een foto van dat het gezellig druk  
op de markt in de stad is, ja, en er staan 100 toeristen 
op, ja, prima, dat kun je niet voorkomen. Maar gaat het 
om ongelukken, of dat soort incidenten, dan  
wil je niet dat mensen gelinkt worden aan wat er 
gebeurd is. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 4)

Een andere optie is om ter illustratie beelden te gebruiken 
die al eerder gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld de foto van een 
politieauto of een ambulance om aan te geven dat ergens een 
calamiteit is geweest. Verder is elk social media bericht een 
potentiële bron van politieke of bestuurlijke controverse. Zo 
blijkt dat een relatief onschuldig bericht over de toename van 
het aantal woninginbraken negatief af kan stralen op het beleid 
van burgemeester en wethouders. Zoals we in hoofdstuk 5 
zullen zien zijn bepaalde onderwerpen per definitie explosief.

Hoe persoonlijk kun je worden als 
wijkagent?
Een belangrijk kenmerk van social media is dat mensen 
graag het gevoel hebben dat ze een band opbouwen met 
hun connecties op social media. Daarbij werkt het heel goed 
om te laten zien wat het werk persoonlijk met je doet, of door 
jezelf als wijkagent wat meer te profileren. Bij de politie worden 
daarom ook blogs en vlogs ingezet die een kijkje achter de 
schermen bieden. Deze blogs en vlogs kunnen vervolgens 
weer op social media worden gedeeld. Een van de wijkagenten 
had een blog gedeeld op social media. Het ging over het 
overlijden van een persoon met een jong dochtertje.  

De politie had geassisteerd bij de reanimatie, die uiteindelijk 
niet mocht baten. Het was een tragisch en ontroerend verhaal. 
De blog ging al snel viral en werd breed gedeeld. Maar de 
partner van deze persoon herkende het verhaal, dat inmiddels 
al wel zeven jaar geleden plaatsvond, en eiste dat de blog 
offline werd gehaald. Wat gebeurd was, was nog te vers, en de 
nabestaanden hadden geen toestemming gegeven. De blog is 
toen uiteindelijk verwijderd. De wijkagente zelf besloot daarna 
te stoppen met bloggen. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk 
zorgvuldigheid is, en dat de verhalen die de organisatie of 
de wijkagent zelf graag zou delen, niet altijd gedeeld kunnen 
worden.

Daarnaast kijken agenten verschillend aan tegen hoe 
persoonlijk de politie moet worden op social media. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat de politie als organisatie 
een bepaald gezag geniet, en dat een te frivole, grappige 
of persoonlijke insteek dat gezag zou kunnen relativeren of 
verminderen. Tegelijkertijd zijn er genoeg voorbeelden waarin 
wijkagenten uitstekend in staat zijn om, binnen de beperkingen 
die er zijn, goede content te delen die helpt om contact te 
maken met hun volgers uit de wijk. Zo vertelt een wijkagent 
hoe hij snelheidscontroles in zijn wijk zichtbaar maakt in een 
drukke straat waar veel te hard gereden wordt. Een bericht dat 
hij controles uitvoert, met een filmpje erbij, wordt dan meer 
dan 10.000 keer bekeken en krijgt talloze reacties. In sommige 
gevallen willen mensen die zelf direct in aanraking zijn geweest 
met de politie ook meewerken.

Zo vertelt een van de wijkagenten over een verwarde man met 
een psychose die moest worden opgehaald door de politie. 
Deze man was op dat moment erg agressief en verzette 
zich hevig tegen zijn aanhouding. De beelden hiervan zijn 
met ‘bodycams’ gefilmd. Een jaar later kwam de betrokken 
wijkagent bij de man op bezoek. Deze man was na opname 
in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
inmiddels weer stabiel en woonde weer thuis.

“  Toen hebben we hem de beelden laten zien. Hij vond 
het zelf ook wel indrukwekkend. En uiteindelijk hebben 
we gevraagd: mogen we die beelden gebruiken om 
daar een filmpje van te maken, en dat uit te zenden? 
Toen heeft ‘ie ervoor getekend dat ‘ie dat goed vond. 
En zodoende is het filmpje dus ontstaan (...) We vonden 
het zelf ook wel mooi.Omdat er vooral in deze wijk, heel 
veel GGZ-problematiek zit, is dit wel voor ons dagelijks 
werk. Niet dat je elke keer loopt te vechten, daar niet 
van, maar het gebeurt wel, met enige regelmaat. En het 
is eigenlijk mooi om te zien dat iemand in die toestand 
ook gewoon normaal kan worden. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 3)
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In dit geval ging het om het in beeld brengen van GGZ-
problematiek. Uit het voorbeeld blijkt ook hoe lastig het is 
om beeld te gebruiken dat zeer privacygevoelig is, en welke 
afwegingen hier gemaakt worden. Dat blijkt wel uit het feit 
dat deze agenten een jaar gewacht hebben voordat ze het 
materiaal daadwerkelijk gebruikt hebben. 

Betrokkenheid en werkdruk
Contact met wijkbewoners en ondernemers op social media 
is heel belangrijk. Daarom is interactie zo belangrijk. Interactie 
kan bestaan uit een simpele ‘like’, maar ook uit zogenaamde 
‘comments’, reacties onder berichten. Verder is het ook vaak 
mogelijk om afgeschermde berichten te sturen die anderen 
niet zien, de zogenaamde ‘direct messages’. En tenslotte 
kan het natuurlijk ook dat wijkagenten op straat worden 
aangesproken op hun aanwezigheid en activiteit op social 
media.

Voor kwalitatieve interactie zegt een inhoudelijke reactie meer 
dan een simpele ‘like’. Zeker op een medium als Twitter is het 
mogelijk om op elkaar te reageren en zo hele conversaties te 
voeren. Dat kan in de praktijk heel tijdrovend zijn, en de vraag 
is ook waar agenten wel of niet op reageren. De manier waarop 
wijkagenten hiermee omgaan is per persoon verschillend. 
Het maakt in veel gevallen ook uit of mensen reageren op wat 
ze van een bepaald bericht vinden, of dat ze daadwerkelijk 
informatie willen delen.

Juist de direct messages bevatten vaak hele waardevolle 
informatie, en kunnen helpen om het werk in de wijk 
beter te kunnen uitvoeren. Of het nu gaat om crimineel 
gedrag of mensen die eenzaam zijn. Wijkagenten merken 
dat het verzenden van een bericht via social media 
veel laagdrempeliger is, dan het melden van iets via het 
politiebureau of via het telefoonnummer. Bovendien kunnen 
ze makkelijk foto’s of filmpjes doorsturen van verdachte of 
gevaarlijke situaties. In de praktijk kan dat betekenen dat 
hierdoor daadwerkelijk verdachten worden opgepakt.  
Maar het kan ook te maken hebben met zorgen over 
wijkbewoners:

“  Het zit soms in simpele dingen. Van joh, ik woon op dit 
adres en ik maak me zorgen over de buurvrouw. Oh, 
Ok. Waarom dan? Nou, ik heb haar een tijd niet gezien, 
en eh... normaal had ik ook altijd wel contact met 
haar, nou, als je dan gaat kijken, en je kan weer wat 
betekenen voor iemand op het juiste moment,  
dat dat niet langer had moeten gebeuren, ja, dat is  
echt wel fijn. En dat was in principe dan ook langs je 
heen gegaan. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 5)

Tegelijkertijd zorgen deze berichten ook voor een extra kanaal 
en extra werkdruk. Want het reageren op berichten kost 
natuurlijk ook tijd.

Een belangrijk issue waar vrijwel alle agenten wel mee te 
maken krijgen is het feit dat reacties op social media lang 
niet altijd vriendelijk zijn. De wijkagent wordt gezien als 
vertegenwoordiger van gezag, of soms nog breder, van de 
overheid. Reacties kunnen kritisch zijn, maar in sommige 
gevallen krijgen agenten scheldkanonnades, beledigingen, 
of zelfs bedreigingen voor hun kiezen. We gaan in hoofdstuk 
6 verder in op de vraag wat te doen als het echt uit de hand 
loopt. Maar over het algemeen geldt dat het aan te raden is 
voor agenten om niet ‘vanuit de emotie’ te reageren en bij 
twijfel contact op te nemen met collega’s van communicatie.

“  We reageren eigenlijk altijd. Tenzij je er echt helemaal 
niks mee kan. Want ja, we krijgen heel vaak gewoon 
een scheldwoord in dat berichtje. En dan ik van: OK. 
Ja, daar kan je niet op reageren. We reageren eigenlijk 
overal op, en als het te heftig wordt, dan verwijzen we 
door naar bureau Communicatie. Bijvoorbeeld. Er zijn 
mensen, die stellen bepaalde vragen, en dan voel je 
een beetje, van, dit is misschien wel een journalist ofzo. 
Dus ik zeg, dit en dit nummer bellen, kom je bij afdeling 
communicatie. Daar kun je met al je vragen terecht. 
Dus dat, dat doen we dan wel. Maar eigenlijk reageren 
we overal op. Ja. En dan, vanuit je professionaliteit, niet 
vanuit je emotie. Want heb je echt wel, zit je een heel 
bericht al te tikken, en dan denk je: zo: en dan denk je: 
nu ga ik ‘m weer verwijderen, want dit ga ik niet sturen. 

” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1) 
 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Een aantal agenten gaf tijdens de interviews ook aan dat het 
lastig was om de interactie op social media te beperken tot 
werktijd. Want wat doe je als je thuis bent, je socialmedia-
account controleert en erachter komt dat je een belangrijke 
melding hebt gehad? Dit speelt zeker als agenten een 
individueel account hebben dat niet standaard door collega’s 
wordt gecontroleerd. In de praktijk hebben sommigen dan 
het gevoel dat ze altijd ‘aanstaan’, en is het lastiger om los te 
komen van het werk. Dat kan weer voor extra stress zorgen, 
waardoor het lastiger is om na werktijd te ontspannen. Wat ook 
meespeelt is dat interactie op social media ervoor zorgt dat 
berichten hoger in de zogenaamde ‘timeline’ staan.
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“ Ja, ik vond het leuk. Maar thuis vonden ze het niet leuk. 
Dus ja, en ik denk dat het beter is om het gewoon los te 
laten, maar je wilt toch dat het draaiend bleef gaan, 
dat social media, dat eh... Aan de ene kant wordt het 
ook wel een beetje verslavend, lijkt het wel. Dus eh... en 
je wilt graag dat het... als je het niet onderhoudt, zeg 
maar, dan ga je terug in de zoeklijst van Facebook, en 
dan zien je berichten ook niet meer. Dan is die interactie 
weg, en ik wil eigenlijk die interactie draaiende blijven 
houden. ”  
 
(POLITIE RESPONDENT 3)

Het blijft een uitdaging om een goede balans te vinden tussen 
werk en privé: social media berichten gaan altijd door. En het 
blijkt niet altijd makkelijk om het werk dan los te laten; de social 
mediakanalen zijn makkelijk beschikbaar via smartphone of 
computer. En als er gevraagd wordt om urgente berichten te 
delen via vermissingen, dan levert dat dilemma’s op.

“ Je bent 24 uur per dag ook wijkagent. Kijk, op het 
moment dat ik in mijn telefoon een mailtje krijg, 
wanneer ik denk dat als ik daar nu dertig seconden aan 
besteed, dan wordt het probleem eerder aangepakt, 
dan zeg ik niet van ja: goed, persoonlijk weer, dan 
zeg ik niet: ik ben vanavond vrij, en morgen ben ik er 
ook niet, en dat zal ik vrijdag er wel op zetten. Dus in 
dat opzicht is dat met social media precies hetzelfde. 
Een voorbeeld: meisje dat vermist werd, weet je, dan 
retweet je dat, en daar wordt dan een foto van het 
meisje meegetweet, he, het is een urgente vermissing. 
Toen was ik ook thuis en toen zag ik: he, ze is terecht. 
Weet je, Ik denk: ik heb toch late dienst, ik ga ‘m straks 
op het bureau wel verwijderen, dan laat ik ‘m 2 uur 
online. En daar kreeg ik weer een klacht over. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 4)

Zoals uit deze reacties blijkt is het niet eenvoudig om een 
pasklare oplossing te vinden voor de vraag hoe wijkagenten 
hun activiteit op social media indelen. Social media houden 
zich niet aan kantoortijden, de communicatie gaat zeven 
dagen per week, vierentwintig uur per door. Zeker als de 
berichten ook via de privé-smartphone binnenkomen is het 
een kwestie van een app aanklikken om te reageren. Uiteraard 
speelt deze problematiek breder dan bij de politie alleen, maar 
juist vanwege het vaak urgente werk van de politie, zeker 
als het gaat om overvallen, aanrijdingen of vermissingen, is 
het belangrijk om up-to-date te blijven. Bij politie Eenheid 
Den Haag worden inmiddels accounts van wijkagenten 
structureel gemonitord en heeft de afdeling social media 
ook de mogelijkheid om het account ‘over te nemen’ als het 
nodig is, bijvoorbeeld als er via ‘direct messages’ meldingen 
binnenkomen.

“ Ja, je ziet wel dat er inderdaad veel van de wijk ook 
interactie komt, je kunt bij Facebook inderdaad  
ook wel makkelijk privé-berichten sturen, dus worden 
bij ons afgehandeld door het regionaal servicecentrum. 
Dat deden we voorheen, deed ik dat zelf, maar nu is  
die, is dat weg van mij, en kan er 24 uur per dag kunnen 
ze gewoon berichten blijven sturen en meldingen  
blijven geven via Facebook. Dat (afhandelen door  
het regionaal servicecentrum) is sinds kort hoor. Maar 
voorheen deden we dat allemaal zelf. Dus dat was  
best wel tijdrovend ook. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 3) 

Conclusie
Uit de interviews blijkt dat wijkagenten positief  zijn  over  de 
inzet van social media om de relatie met de wijk en de buurt 
te versterken. Interactie op sociale platformen helpt om 
‘community policing’, waarbij de politie samen met burgers de 
veiligheid en de leefbaarheid van de wijk probeert te vergroten, 
te versterken. Tegelijkertijd is de praktijk van de  digitale  straat  
weerbarstig. We zien een aantal centrale dilemma’s op het vlak 
van openheid versus privacy, persoonlijk versus afstandelijk  
en professioneel communiceren, en werk versus privé.

Bij het maken van content hebben de wijkagenten de 
beschikking over tekst en beeld. Goede foto’s en filmpjes 
worden steeds belangrijker. Maar het kost tijd om die te maken. 
Daarnaast is een van de belangrijkste issues de privacy van 
de mensen in de wijk. Bij het zichtbaar maken van het werk 
is dat misschien wel de grootste uitdaging. Toch zien we dat 
wijkagenten creatief zijn in het bedenken van oplossingen 
hiervoor.

Sommige wijkagenten proberen ook op social media mee te 
leven met wijkbewoners, te reageren op hun berichten, terwijl 
anderen daar veel terughoudender in zijn. En ook het reageren 
op volgers die jou benaderen heeft z’n grenzen. Vervolgens 
is het onderhouden van de contacten op social media een 
complex vraagstuk. Want waar een wijkagent na een dienst in 
de wijk naar huis kan gaan, gaat de interactie op social media 
altijd door. Dan blijkt het lastig om de grens tussen werk en 
privé te bewaken. Want wat doe je als je thuis een belangrijke 
melding ziet van een wijkbewoner? We zien hier dat de politie 
ook inzet op het monitoren van verschillende politie-accounts, 
zodat dit werk gedeeld kan worden en niet alleen op de 
schouders van de wijkagent zelf ligt. Veel komt neer op de 
vraag hoeveel tijd en energie een wijkagent in social media 
kan steken in relatie tot het andere werk. En op de vraag hoe 
effectief de inzet van social media in de wijk is. Dat hangt af 
van het type wijk en de relaties die er zijn op social media. 
Uiteindelijk is het aan de wijkagent zelf om in overleg met 
collega’s, en de leiding, om te bepalen wat een goede modus  
is om actief te zijn op social media.  
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04 
De organisatie
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Wijkagent	Rik	is	iemand	die	er	al	vroeg	bij	was	met	social	
media.	Als	een	van	de	eersten	van	zijn	team	gebruikte	
hij	Twitter	om	te	delen	wat	er	in	zijn	wijk	gebeurde.	Veel	
steun	vanuit	de	organisatie	hoefde	hij	niet	te	verwachten:	
veel	collega’s	waren	sceptisch	over	social	media	en	zijn	
leidinggevende	had	er	geen	verstand	van.	En	door	de	
afdeling	communicatie	werd	hij	alleen	op	de	vingers	getikt	
als	een	bericht	niet	in	goede	aarde	viel.	Inmiddels	heeft	hij	
veel	meer	collega’s	die	actief	zijn	en	is	er	ook	binnen	de	
organisatie	veel	meer	kennis	en	expertise	als	dat	nodig	is.

In dit hoofdstuk behandelen we het spanningsveld  
tussen de horizontale netwerken waarin wijkagenten en teams 
werken en de realiteit van een hiërarchische politieorganisatie. 
Hoe gaan ze hiermee om? Welke steun krijgen ze vanuit hun 
organisatie? Waar ervaren ze weerstand? We kijken naar de 
positionering van sociale media binnen de organisatie en waar 
de wijkagenten tegen aan lopen.

De inzet van social media door de politieorganisatie verloopt 
daarom ook niet zonder problemen. Dit blijkt uit talloze 
onderzoeken bij de politie (de Graaf & Meijer, 2018). Belangrijke 
structurele barrières zijn beperkte middelen (tijd, geld, software), 
commitment, integratie met organisatorische processen en het 
gebrek aan management van deze communicatie door middel 
van protocollen en aanwijzingen.

Betekent dit dat de organisatie van social media een revolutie 
heeft ondergaan bij de politie? Dat blijkt in de praktijk wel mee te 
vallen. Bij de Nederlandse politie is de inzet van social media nog 
steeds onderdeel van de bureaucratie van de organisatie (Meijer 
& Torenvlied, 2014). Er is een hybride constructie ontstaan van 
communicatie die gebaseerd is op bureaucratische processen 
maar ook past bij het netwerk waarin de politie op social media 
moet opereren.  Het belang  van  decentrale  communicatie 
neemt toe: wijkbureaus en agenten  zijn  steeds  belangrijker  
in de communicatie op social media in vergelijking met de 
officiële centrale accounts. De mogelijkheden en de cultuur 
van social media kunnen leiden tot waardenconflicten bij de 
politie rondom openheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid 
en transparantie (de Graaf & Meijer, 2018). Openheid op social 
media leidt tot meer vraag om transparantie en de mogelijkheid 
van engagement roept om meer participatie. Uit het onderzoek 
blijkt dat korpsen vaak terughoudend reageren in situaties 
die eigenlijk meer openheid behoeven. Denk hierbij aan een 
misdrijf waarbij de naam van verdachten allang op social 
media circuleert, maar waarbij de politie voorzichtig is met het 
verstrekken van dit soort informatie. De wijkagenten van de 
politie geven karakteriseren hun organisatie vaak als ouderwets 
en te gesloten, en dat dit in de context van social media niet 
werkt. Uiteindelijk is het belangrijk voor de politie om ervoor 
te zorgen dat conflicten hun legitimiteit in een veranderende 
sociale omgeving niet ondermijnen. Hoe ervaren de 
geïnterviewde wijkagenten de spanning tussen eisen en wensen 
uit de organisatie en hun contacten in de digitale straat?

Frontlijnwerkers 
Als het gaat om de sturing van wijkagenten is het 
behulpzaam om het begrip ‘frontlijnwerkers’ te 
gebruiken (Schoonenberg, 2014, p. 17).Frontlijn-
organisaties worden gekenmerkt door drie 
eigenschappen: 

1.     Het initiatief om tot actie over te gaan ligt aan 
de basis van de organisatie, niet in de top. Het 
politiewerk ontstaat in direct contact met de 
buitenwereld. 

2.  Er is een grote onafhankelijkheid in de 
taakuitvoering. Politie-eenheden opereren 
grotendeels autonoom. Ze hebben een grote 
discretionaire ruimte.

3.  Er zijn grote belemmeringen voor hiërarchische 
sturing. Tijdens het werk is er vaak geen tijd om te 
overleggen met een leidinggevende. Ook is er een 
fysieke afstand tussen de leiding en de uitvoering.  

Het is duidelijk dat wijkagenten frontlijnwerkers zijn als 
we kijken naar deze definitie. Maar de communicatie 
is lange tijd centraal georganiseerd geweest. De inzet 
van social media betekent dat agenten die voor een 
groot deel zelfstandig opereren ook worden ingezet 
voor communicatie. In hoeverre kan daarop gestuurd 
worden, en hoe wenselijk is dat? 

 
Pionieren op social media

“  Communicatie die stribbelt af en toe wel een  
beetje tegen, sowieso werd er binnen de politie af  
en toe wat tegen gestribbeld, maar je ziet steeds  
meer dat het wat gestroomlijnder gaat. Iedereen  
vindt een beetje z’n weg erin. ”   
(POLITIE RESPONDENT 3)

De organisatie van social media voor de wijkagenten was zeker 
in de beginfase niet altijd vanzelfsprekend. De eerste agenten 
die actief werden op social media waren pioniers, terwijl veel 
van hun collega’s absoluut niet van plan waren om zelf op social 
media actief te zijn. Dat had soms te maken met hun leeftijd, 
jongere collega’s hadden hier privé ervaring mee, en oudere 
collega’s vaak niet. Maar het had ook te maken met angst voor 
social media: wat gebeurt er als je iets plaatst, kost het niet veel 
te veel tijd, en hoe veilig ben je in je vrije tijd als mensen je via 
social media traceren? Verder hing de steun voor de inzet van 
social media sterk af van het team en de leidinggevende. Als er 
meerdere collega’s in een team actief waren, gaf dat vertrouwen, 
en was het makkelijker om met elkaar te overleggen. De steun 
van de leidinggevende teamchef was ook erg belangrijk.  



2020

DE HAAGSE HOGESCHOOL | KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONSWIJKAGENTEN OP SOCIAL MEDIA

Maar hier speelde vaak mee dat de teamchef zelf lang niet  
altijd verstand had van social media. Dat zorgde er ook voor  
dat wijkagenten soms het idee hadden dat ze het dan zelf maar  
een beetje moesten uitzoeken.

“  Onze chef bij de wijkzorg heeft geen verstand van 
social media. Ja, die snapt er gewoon niks van.  
Maar als je dat zelf niet hebt, dan weet je ook niet  
hoe het werkt. Hij weet bij wijze van spreken niet  
dat wij kunnen een foto bewerken. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 5)

Wat ook niet altijd hielp was dat social media lange tijd werd 
beschouwd als ‘iets erbij’, iets waar lang niet altijd uren voor 
werden gegeven. Zonder formalisatie bleek dat het effectief en 
regelmatig bijhouden van social media afhankelijk was van de 
intrinsieke motivatie van de wijkagent. Als zo’n actieve collega 
verdween was het soms ook gedaan met de socialmedia-
activiteit van een wijkbureau. Inmiddels is er al veel meer 
vastgelegd: veel wijkagenten krijgen daadwerkelijk uren voor 
hun werk op social media. En dat is ook nodig, want social media 
kost tijd: het bijhouden van het er gebeurt, het opstellen van 
berichten, het maken, selecteren en bewerken van beeld, het 
plaatsen, en dan ook in de gaten houden welke reacties  
hierop binnenkomen. De formalisatie van social media krijgt  
ook gestalte door factsheets en regels.

Online reputatiemanagement

Uit de literatuur blijkt dat zowel Britse als Nederlandse 
politieagenten moeten balanceren tussen openheid 
en controle bij het managen van de reputatie op 
social media (Bullock, 2018, De Graaf & Meijer, 
2018). Reputatiemanagement hangt samen met 
het promoten van de identiteit van de organisatie, 
een positief beeld neer te zetten en het gedrag van 
het publiek te beïnvloeden om zo de autoriteit en 
legitimiteit te benadrukken.

Historisch gezien onderhield de afdeling communicatie 
contacten met de nieuwsmedia, maar binnen de 
context van social media en digitale technologieën 
is dat radicaal veranderd. Het belang van 
reputatiemanagement wordt ook benadrukt in het 
onderzoek van Hu, Rodgers en Lovricht. Zij bespreken 
verschillende ‘frames’ van populaire Amerikaanse 
politiekorpsen op Facebook (Hu, Rodgers, & Lovrich, 
2018). Op basis van onderzoek van Facebook 
berichten komen de auteurs tot vier typen beelden:  
de ‘crimefighter’, de traditionele agent, de bemiddelaar 
voor public relations en de ‘mixer’. 

Bij het beeld van de ‘crimefighter’ horen vooral social 
media berichten waarin het gevecht tegen criminaliteit 
centraal staat. Bij de traditionele agent speelt dat ook 
een belangrijke rol, maar wordt er ook meer nadruk 
gelegd op de relatie met het publiek en worden er ook 
tips gegeven om criminaliteit te voorkomen. Als het 
gaat over de bemiddelaar voor public relations ligt de 
nadruk op de goede relatie met de volgers op social 
media. De laatste categorie van de ‘mixer’ probeert een 
balans te vinden tussen deze typen om een up-to-date 
en gediversifieerd beeld van de politie over te brengen.

 

Vrijheid en controle
De inzet van social media door wijkagenten betekent dat de 
communicatie via deze platforms decentraal verloopt. Als 
wijkagenten op social media actief zijn betekent het dat het 
politiewerk zichtbaarder wordt, maar dat er ook risico’s zijn 
voor de legitimiteit en de reputatie van de politie als er zaken 
misgaan. Daar gaan we in het volgende hoofdstuk uitgebreid  
op in. In dit hoofdstuk blijkt dat de afstemming met de 
organisatie, zeker achteraf, niet altijd soepel verloopt.

Er zijn verschillen in de manier waarop sociale media 
gepositioneerd zijn in de organisatie per bureau. Sommige 
bureaus hebben sociale media volledig omarmd en verwerkt 
in de manier van opereren door het opzetten van kleine 
wijkgebonden social media teams. Het ene bureau doet dit 
uitgebreider dan de ander. Sommige sociale media teams 
hebben verschillende rollen en taken verdeeld waaronder 
zogenoemde content feeders, die content aanleveren. Zij 
posten zelf niet omdat ze zich vaak niet thuis voelen bij het 
schrijven van berichten. Anderen zijn daar comfortabeler en 
handiger in en schrijven de berichten die ook tegelijkertijd 
op hun account gedeeld worden. Voor sommigen is dit een 
activiteit die ze naast hun reguliere politie werk doen voor 
anderen is het een nevenfunctie en worden er ook uren aan 
toegewijd.

Als het gaat om correctie op berichten bleek dat veel 
wijkagenten moeite hadden met de rol van de afdeling 
communicatie. Ze hadden het gevoel dat ze door de collega’s 
van communicatie lang niet altijd goed begrepen werden, of 
dat ze alleen iets te horen kregen als een bericht niet goed of 
passend was. Een wijkagent stelde dat hij de afdeling in het 
begin ‘vastgeroest’ vond, niet meer van deze tijd. Uit de reacties 
ontstaat het beeld dat de wijkagenten de afdeling soms als een 
ouderwets bastion beschouwden dat geen oog had voor de 
manier waarop social media effectief kon worden ingezet op 
wijkniveau. In de loop van de jaren werd hier wel verbetering in 
gezien.
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“  Er zijn wat jongere mensen doorgestroomd, die wat 
meer affiniteit ermee hebben, die ook duidelijker zijn. 
Omdat ze begrijpen waar ze het over hebben. Dus nu 
werkt het een heel stuk fijner, hoor. Als ik het bekijk,  
van vier jaar geleden en nu, dan is het echt een wereld 
van verschil, ja. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1) 

Het vier-ogen principe
Top-down aansturing van social media teams blijkt op weinig 
enthousiasme te kunnen rekenen, maar wat werkt dan wel naar 
tevredenheid? Uiteindelijk bleken wijkagenten nog het meest 

tevreden met het zogenaamde vier-ogen principe, waarbij 
andere collega’s via Whatsapp meelazen met conceptberichten 
die ze hadden opgesteld. Op die manier kregen  ze  nuttige  
feedback en was er minder kans op taalfouten of onhandige 
formuleringen in berichten. Collega’s volgen elkaar op social 
media, en de zogenaamde peer-feedback blijkt in de praktijk 
toch datgene waar agenten het meest gevoelig voor zijn en mee 
geholpen zijn.
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“  Daar hebben we wel een soort vier ogen principe, 
noemen we dat, dat als er wat geplaatst wordt, dat 
iemand ook even meekijkt, of naar grammatica, of naar 
een soort... weet je, het er gewoon goed op te zetten. En 
dan kun je ook zeggen, joh, ik vind dit niks. Misschien 
moeten we dit een andere keer doen. Of iemand anders 
was al wat van plan te plaatsen vandaag, en dan gaan 
we drie dingen vandaag erop zetten. Spreid het dan uit. 
Ja, precies. 
 
Dat je niet al je kruit in een keer verschiet. (...) En 
dat doen we gewoon volgens een groepsapp. Heel 
makkelijk. Waar we een foto op zetten, van, wat zullen 
we hier opzetten, en dan denken we daar met z’n allen 
over na, en als het goed is doe je een paar duimpjes 
omhoog, en dan wordt het geplaatst. Het is eigenlijk 
heel basis. ”  
(POLITIE RESPONDENT 5)

Dat wordt ook bevestigd door andere interviews. Als iemand 
een berichtje schrijft, deelt hij dit in een appgroep. Collega’s 
reageren, vullen aan en verbeteren, waardoor social media 
berichten veel professioneler worden. Daarnaast vertrouwen 
de meesten ook op hun eigen ervaring en professionaliteit, 
maar laten ze zich wel corrigeren als een bericht voor 
problemen kan zorgen.

“  Ik heb vanaf het begin af aan gedacht: doe het gewoon! 
Weet je wel, plaats gewoon iets, en denk daar gewoon 
met je eigen politiegedachten over na, kan het wel, kan 
het niet. Probeer mensen niet herkenbaar in beeld te 
brengen, en als, of met toestemming, zet dat er dan ook 
bij, dat je geen vragen krijgt dus ik ben eigenlijk nog 
nooit...,Ja, ik heb een keer gehad, van joh, deze foto 
is nu niet handig. Dat ik daarop iemand een hand gaf, 
en ja, die had wat aandacht van de politie, zeg maar, 
ik heb ‘m ook binnen een dag eraf gehaald, maar dan 
snap ik het ook. ” 

 (POLITIE RESPONDENT 5)
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In de praktijk komt de leidinggevende pas op de lijn als een 
social media bericht problemen oproept. Een waarschuwings-
bericht over auto-inbraken bijvoorbeeld kan mogelijke imago-
schade opleveren voor een stad of dorp. Daar is de burgemees-
ter in het volgende voorbeeld niet blij mee.

“  Ik heb toen een bericht gepost, dat ging over auto-
inbraken. Van: het aantal auto-inbraken neemt 
weer toe. Zorg dat u uw auto goed afsluit. Laat geen 
waardevolle goederen in liggen. Toen werd gelijk onze 
bureauchef, onze teamchef werd benaderd vanuit de 
burgermeester. Van: dit kan leiden tot onrust en dat 
kunnen we niet zo neerzetten. Toen dacht ik: oh, OK, 
en dus nou ja, als het toeneemt, dan zeg je niet dat iets 
toeneemt, maar dan plaatsen we maar weer een extra 
berichtje van eh: preventie over auto-inbraken. We 
zeggen niks over de cijfers. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 2)

In dit voorbeeld wordt er een beroep gedaan op de politiek-
bestuurlijke sensitiviteit van de wijkagent. Want berichten 
kunnen niet alleen uitstralen naar de politie, maar ook naar 
de gemeente. Wat gevoelig ligt en wat niet wordt soms pas 
duidelijk als een bericht al is geplaatst. Wijkagenten hebben 
uiteindelijk dus veel vrijheid om zelf berichten te plaatsen 
zonder dat ze hier telkens verantwoording over hoeven af te 
leggen. Dat lijkt te passen bij het idee dat ze ‘frontlijnwerkers’ 
zijn die veel onafhankelijk kunnen werken. Afstemming met 
collega’s in combinatie met eigen ervaring blijkt de beste 
garantie om ervoor te zorgen dat de berichten die geplaatst 
worden passen bij de doelstellingen van de politie.

 
Professionalisering van social  
media binnen de organisatie
Veel van de barrières die er kunnen zijn, zijn inmiddels 
verminderd door strategieën en praktische oplossingen. 
Vanuit de literatuur worden er ook een aantal genoemd die 
we ook terugzien in de interviews. Voor barrières op het 
gebied van structuur (middelen, management en protocollen) 
helpt het om steun vanuit het management beter te regelen, 
afspraken te maken, en capaciteit vrij te maken. Dat kan ook 
gebeuren door platformen te bieden waarop verschillende 
accounts vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week 
kunnen worden beheerd en gemonitord. Bij de Politie Eenheid 
Den Haag betekent dit dat de centrale organisatie accounts 
van wijkagenten monitort, en ook kan ingrijpen waar nodig 
doordat de gebruikersnaam en wachtwoorden van functionele 
accounts van agenten centraal bekend zijn. Door doelen en 
verantwoordelijkheden vast te leggen en richtlijnen vast te 
leggen (ook voor incidenten of fouten) kan veel ellende worden 
voorkomen. Daarnaast helpt het ook om richtlijnen te bieden 
voor het beheer van de accounts: welke informatie is nuttig  
om te plaatsen en hoe vaak?  

Ook zien we dat er steeds meer vanuit centraal content wordt 
aangeboden die meerdere wijkagenten kunnen gebruiken, 
zoals filmpjes en infographics. Dat is een langzame beweging, 
en op dit vlak is er nog veel te winnen. 

Conclusie
Met de inzet van social media door wijkagenten is er altijd 
spanning tussen de verticale structuur van de organisatie 
en de horizontale netwerken van Instagram, Facebook en 
Twitter. Wijkagenten werken vaak zelfstandig, los van de 
organisatie, en moeten zelf on the spot beslissingen nemen. 
Als ze tijdens hun werk in de wijk actief zijn op social media 
is de fysieke afstand tot het bureau misschien af en toe nog 
even groot, maar digitaal kunnen de lijntjes wel korter zijn. De 
dilemma’s in de organisatie liggen hier vooral op het snijvlak 
van vrijheid en controle.

De vrijheid en verantwoordelijkheid die wijkagenten op 
social media hebben is niet onbeperkt, en tegelijkertijd is 
het voor hen prettig als ze berichten kunnen afstemmen. 
Het contact met de afdeling communicatie verloopt niet 
altijd soepel. Hierbij kan ook meespelen hoe de verhouding 
is tussen persoonlijke en decentrale communicatie met een 
focus op de wijk versus een meer centrale en gecontroleerde 
aanpak. Hierbij blijkt dat het afstemmen met collega’s door 
middel van het vier-ogen-principe als het meest prettig 
wordt ervaren. De politieorganisatie is in beweging, wat 
leidt tot meer gedetailleerde aanwijzingen, richtlijnen en 
standaarden. Voor wijkagenten is het de kunst om goede 
afwegingen te maken tussen het belang van de organisatie, 
de richtlijnen, en de context van de doelgroep waarvoor ze 
communiceren.
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05 
Als het uit de hand dreigt  
te lopen
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De	telefoon	van	wijkagent	Mark	trilt	onophoudelijk.	 
Hij	is	in	de	moskee	voor	een	iftar-maaltijd.	Als	wijkagent	
investeert	hij	in	contact	in	de	buurt,	dus	ook	in	contacten	
met	de	moskee.	Hij	heeft	net	een	tweet	verstuurd	over	zijn	
bezoek.	Omdat	hij	nog	in	de	moskee	aanwezig	is,	kan	hij	de	
reacties	nog	niet	bekijken.	Als	hij	zijn	telefoon	weer	aanzet	
schrikt	hij.	Nog	nooit	heeft	hij	zoveel	reacties	gekregen	in	
korte	tijd. 

“  Gewoon haatdragende teksten, antwoorden, noem 
maar op. Het was echt verschrikkelijk. Dan verplaats 
ik me in een collega met een moslimachtergrond, en 
dan denk ik: wow, weet je. Dan doe je iets met de juiste 
intenties. En ja, wat ik zeg: investeer in vredestijd, dus 
we kwamen ook in de kerk, bij het Leger des Heils, in 
de Albert Heijn, en bij alle scholen en de instellingen in 
de wijk. Dan kom je ook in de moskee, omdat het ook 
onderdeel van je wijk. Bezoekers zijn onderdeel van je 
bevolking, dan is het niet meer dan logisch dat je daar 
ook komt, en dan is er een bepaalde doelgroep die dat 
anders ziet, he, daar vervolgens een mening over heeft, 
en die ook, als dat gaat lopen, dat gaat zo gigantisch 
hard, dat is echt ongekend. Dat gaat je dan niet in de 
koude kleren zitten. ”  
 
(POLITIE RESPONDENT 3)

Uiteindelijk heeft zijn tweet maar liefst 165.000 vermeldingen 
gekregen. Wat gebeurt er als een bericht helemaal verkeerd 
wordt opgepikt? Of als je bericht plotseling leidt tot 
koppen in de krant en Kamervragen? En hoe ga je om met 
scheldkanonnades, beledigende opmerkingen, of zelfs 
bedreigingen? Dit hoofdstuk kijkt naar situaties waarin 
berichten met de beste intenties totaal anders kunnen 
uitpakken. Gevoelige onderwerpen die van alles losmaken bij 
volgers en grote ophef kunnen veroorzaken.

De politie ligt op social media onder het vergrootglas. We 
gaan in dit hoofdstuk in op een aantal ‘incidenten’. Wat 
gebeurde er, waarom veroorzaakte een social mediabericht 
zoveel ophef, en wat deed dit met de wijkagent of het team 
dat dit bericht plaatste? Wat we in dit hoofdstuk zien is wat er 
gebeurt als uitdagingen op social media heel groot worden 
en dreigen te escaleren. Bovendien is hier de vraag wat 
heel veel druk en negativiteit betekent voor het welzijn van 
agenten: kan te veel betrokkenheid niet leiden tot psychische 
klachten, pesterijen of bedreigingen? Waar  
trek je als wijkagent en als organisatie een grens?

Polarisatie op Twitter 

Het lijkt er wel op dat het met name Twitter is waar 
berichten snel kunnen escaleren. Op Twitter kunnen 
berichten zeer snel circuleren door middel van 
retweets, reacties, evt. met het gebruik van hashtags. 
Twitter is ook het medium waarop veel journalisten 
en politici zitten. Twitter is het medium waarmee de 
Occupy beweging, de Arabische lente, en de MeToo 
beweging groot is geworden (Papacharissi, 2015). 
Als het publiek op social media emotioneel aanslaat 
op een bericht, of een serie berichten, dan kan het 
snel gaan. Donald Trump gebruikte Twitter voor 
zijn succesvolle campagne in 2016 en daarna als 
belangrijkste communicatiemiddel. De afgelopen jaren 
is de polarisatie op dit medium sterk toegenomen. 
Daar hebben wijkagenten ook last van.

Gelukkig Suikerfeest
Berichten die te maken hebben met de Islam, moslims en de 
multiculturele samenleving hebben ook tot heftige reacties 
geleid. Voor agenten die in wijken werken waarin een groot deel 
van de bewoners een islamitische achtergrond heeft, kan dit in 
de praktijk lastig zijn. Op social media proberen wijkagenten de 
verbinding te zoeken in de wijk, maar dat blijkt politiek gezien 
bijzonder gevoelig te liggen. Het voorbeeld van wijkagent 
Mark staat niet op zichzelf. Een andere agent, die zelf een 
migratieachtergrond heeft, vertelt:

“ Je plaatst een simpel bericht he dat je als wijkagent 
zijnde naar moskee bent geweest en een bezoek hebt 
gebracht. En dan krijg je gewoon hele extreme reacties. 
Dat je door je knieën bent gegaan, dat je voor islam 
bent. Wordt alles erbij gehaald en wordt gerefereerd 
naar je achtergrond en naar je naam en dat soort van 
dingen. Maar daar wordt gelijk een stempel op gedrukt 
met: kijk nou naar de naam. Jullie gaan daar zeker 
heen vanwege een bepaalde achtergrond. Die mensen 
kennen me niet, weten helemaal niet wat voor religieuze 
voorkeur ik heb, maar je wordt wel zo weggezet. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 7)

Een andere wijkagent vertelt over het wensen van ‘Gelukkig 
Suikerfeest’ op social media, wat leidde tot vergelijkbare 
reacties en zelfs Kamervragen. Deze voorbeelden maken 
de complexiteit van het werk van de wijkagent zichtbaar. 
Want bij het wensen van ‘fijne kerstdagen’ zouden zulke 
reacties vermoedelijk uitblijven. Maar wijkagenten die werken 
in wijken waarin allerlei etnische en religieuze groepen zijn 
vertegenwoordigd, willen juist investeren in de contacten in 
de wijk, dus ook bij de moskee. En dat betekent dat ze dit ook 
zichtbaar willen maken. Binnen de context van ‘community 
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policing’ is draagvlak en vertrouwen essentieel. Maar het 
zichtbaar maken op social media zorgt ervoor dat deze 
contacten en wensen het lokale overstijgen, en terecht komen 
op netwerken waarin ook journalisten, kritische, boze en 
bezorgde burgers, politici en belangengroepen aanwezig zijn.
Het roept de vraag op hoe de politie omgaat met communicatie 
op social media, en in hoeverre decentrale communicatie door 
wijkagenten leidt tot verbinding of juist tot polarisatie. Er is 
geen eenvoudig antwoord op deze vraag: moet de politie elke 
associatie met religie vermijden op social media? De politie 
moet als onderdeel van de overheid neutraal zijn, maar dat 
betekent niet dat agenten niet betrokken mogen zijn op de 
bewoners in hun buurt en wat zij belangrijk vinden.

Zwanendriften
Wijkagent Mitchel krijgt van een collega een melding: in de buurt 
zijn mensen gesignaleerd die op zwanen jagen met harpoenen. 
Kan hij er wat aan doen? Mitchel besluit een bericht op social 
media te plaatsen om te zien of mensen wat gezien of gehoord 
hebben:

“  Dat bericht stond er een kwartiertje op, en toen werd 
ik gebeld door bureau Communicatie van ons. Hoe ik 
het in m’n hoofd haalde om zo’n bericht neer te posten. 
Want ik had helemaal geen info. Ik zeg: nou ja, dit is 
de info die ik heb. Het is gewoon een getuigenoproep. 
Als we dit van kinderen hebben, zo van goh, we missen 
een kindje, en die heeft een paars jasje aan en een 
blauwe broek, dan doen we het ook. Ja, nee, maar dit 
slaat nergens op, want het is dieren, en het wordt altijd 
vaak veel te heftig gedaan, en toen bleek dat we de 
krant al gehaald hadden. Het werd was een grote rel, 
met, binnen de politieorganisatie. Binnen de politie, en 
justitie. Dus daar hebben we vaker last van, dan van 
mensen, die iets oppakken wat we posten, waarvan ze 
het aanstootgevend vinden, ofzo iets dergelijks. Dus 
dit was wel een hot item, want het werd gedeeld, en 
geliked, en er reageerden mensen heftig op. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1)

Wijkagent Mitchell vond de reacties van de mensen op 
social media buitenproportioneel. Maar zoals hij ervaarde 
leveren berichten over mogelijke dierenmishandeling of 
verwaarlozing op social media altijd heftige reacties op. Of 
het nu gaat om zwanen, mogelijk verwaarloosde honden, het 
laat mensen niet koud, en het blijkt zelfs nieuwswaardig te 
zijn. Daarom blijkt dat het goed is om dit soort berichten niet 
zomaar te plaatsen, maar dit van tevoren af te stemmen en 
na te denken: wat levert een oproep op, en is het wel  
datgene wat ik er mee wil bereiken?

De gevaren van zichtbaarheid op 
social media
Het is niet voor niets dat een deel van het agentencorps huiverig 
is voor het gebruik van social media. Het gebruik van social 
media door wijkagenten is niet zonder risico’s. De verbinding 
tussen online activiteiten en wat er offline gebeurt kan resulteren 
in ongewenst gedrag door volgers van hun accounts. Als 
wijkagenten veel zichtbaar en herkenbaar in beeld zijn, kan dat 
gevolgen hebben voor hun privacy. Wijkagenten willen zeker 
niet dat ze op een gegeven moment naar huis worden gevolgd 
of thuis worden lastiggevallen. Het bedreigen en lastigvallen 
van politieagenten blijkt de laatste jaren te zijn toegenomen. 
Het fenomeen van ‘doxing’, het online en openbaar vragen om 
privégegevens van mensen,  gebeurt steeds meer bij politici, 
journalisten, maar ook bij politieagenten. Op social media wordt 
dan bijvoorbeeld een foto van een agent geplaatst met de vraag 
‘wie is dit’? Soms wordt zelfs geld geboden om de gegevens 
te achterhalen. Het doel lijkt dan om agenten te intimideren, en 
dat gebeurt dan soms ook. Politieagenten die in de supermarkt 
worden opgewacht, vuurwerk tegen de gevel, of scooters die 
voor de deur stoppen. De coronacrisis, complottheorieën en de 
demonstraties hieromheen hebben hier zeker aan bijgedragen. 
Dat heeft een grote impact op agenten en hun familie. 
Agenten willen natuurlijk ook niet dat hun persoonlijke social 
mediagegevens bij mogelijke verdachten terechtkomen. En dat 
gebeurt af en toe wel.

“  Toen ik op het bureau zat, zag ik bij onderzoek in op 
de computer een verdachte 2 of 3 foto’s van mij, van 
mijn Facebook profiel voorbijkomen. Mijn collega zei: 
volgens mij heb ik dit op jouw account zien staan, klopt 
dit? Ik zei: dat zijn foto’s van mijn account! Die had het 
lokale vervelende mannetje, zullen we maar zeggen, 
in zijn telefoon staan. (...) Hij heeft mij nooit benaderd 
verder, dus wat uiteinde- lijk ook zijn doel daarmee 
is, is nooit duidelijk geworden. Maar ja, het is wel 
schrikken(...). Omdat er dan mogelijk een link ligt tussen 
hem en mij. Dat zou al een reden zijn om onderzoek mij 
te gaan doen. Om te zeggen: hé, wacht even. Dit is een 
crimineel bij ons uit de wijk, en er zit ergens een contact 
met jou. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 2)

Actief zijn op social media kan betekenen dat jongeren op straat 
weten wie de wijkagent is, en dat ze deze berichten gebruiken 
om de politie in de gaten te houden. Een van de wijkagenten 
vertelt dat hij privé ook herkend wordt door jongeren op straat. 
Hij vindt het zelf niet zo’n probleem, maar weet dat veel collega’s 
daar niet van gediend zijn. Want die bekendheid kan ook 
ongewenste effecten met zich meedragen. Zoals lastiggevallen 
worden in je vrije tijd, bedreigd worden, of getreiterd worden 
online. Diezelfde wijkagent werd op een gegeven moment 
lastiggevallen door iemand uit de wijk waar hij werkte.
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“  Ik trek het mezelf niet zo aan, alleen er was dan een 
gast die ging op mijn fitheid zitten dan, zeg maar. Die 
zei van: heu, dikzak. En dat soort dingen allemaal. 
En dan dacht ik van: OK. Prima. En daar bleef ie op 
doorgaan, publiekelijk. Die ging foto’s uitsnijden, en 
dan alleen m’n buik ofzo erop, weet je wel, de meest 
ongunstige foto’s. En dat vond ik wel vervelend worden, 
in de zin, van ja, wat wil je hier nou mee bereiken, en 
wie is het? (...) Nou, dat bleek ook, het bleek gewoon 
een gast te zijn die ik heel vaak ja, ferm toesprak, zullen 
we maar zeggen, en weleens aangehouden had, die 
gewoon de pik op mij had. En toen heb ik ook aangifte 
van smaad en dat is allemaal goed opgepakt, En hij 
is daarmee opgehouden. In dat aangiftetraject is 
besloten om een om een stopgesprek te voeren. Wat je 
ook voert bij een stalking, en dat heeft gewerkt. ” 
 
(POLITIE RESPONDENT 1)

Zoals uit een aantal voorbeelden blijkt, kan dit leiden tot het 
lastigvallen en beledigen van agenten, tot bedreiging aan toe. 
Het kan erin resulteren dat agenten vrezen voor hun eigen 
veiligheid, maar het kan ook doorwerken naar de veiligheid 
en privacy van hun familie. De toenemende polarisatie op 

social media is daarom ook voor de politie een probleem. 
Dat heeft ook te maken met het gemak waarmee mensen 
anoniem kunnen dreigen en bedreigen. Zeker mensen met 
gezagsposities zoals ministers, Tweede Kamerleden, maar dus 
ook politieagenten, kunnen hiermee te maken hebben. We zien 
hier een spanningsveld tussen het opbouwen van contacten 
en het winnen van vertrouwen in de wijk, en het risico dat 
verhoogde zichtbaarheid leidt tot aantasting van de veiligheid 
van de wijkagent. Wat hier ook meespeelt is dat bedreigingen op 
social media niet gebonden zijn aan locaties, en dat het in veel 
gevallen daarom ook volstrekt onduidelijk is waar bedreigingen 
vandaan komen. Als zaken echt uit de hand lopen is het aan de 
recherche om hier onderzoek naar te doen. Degene die een 
agenten bedreigt hoeft ook helemaal niet uit de regio te komen. 
Soms is de politie in staat om bedreigers op te sporen, maar 
lang niet altijd.

De aanleiding van ongewenst gedrag kan met verschillende 
zaken te maken hebben. Het kan te maken hebben met jongeren 
of andere wijkbewoners die problemen hebben gehad met een 
wijkagenten, en op social media verhaal willen halen. Maar als 
wijkagenten worden ingezet bij demonstraties of het handhaven 
van coronamaatregelen, boerenprotesten, etc., dan speelt er 
vaak meer mee. De politie handhaaft het beleid van de overheid 
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en is gezagsdrager. Als burgers een diep wantrouwen hebben 
tegenover de politie, al dan ingegeven vanuit hun politieke 
voorkeur en/of vatbaarheid voor complottheorieën, dan kan de 
wijkagent kop van jut worden. Dat is te zien bij deze agent naast 
wijkagent ook in burger werd ingezet bij een voetbalwedstrijd.

“  Ik was vanuit de voetbaleenheid in burger ingezet op 
[een grote publieke ruimte], daar is een foto van mij 
gemaakt. Terwijl wij met een hele groep daar stonden. 
En toen is die foto verspreid, let op de earpieces, (de 
‘oortjes’ in wijzen erop dat dit een agent in burger 
kan zijn). Toen werd er gezegd: o, dat is wijkagent 
[naam]. Nou ja, toen was ik natuurlijk degene waar 
ze hun stront konden adresseren. Dus dat ging toen, 
toen gingen de luiken open, en toen gingen ze los, 
zeg maar. Al die complotdenkers etc. En dat werd van 
bedreiging tot belediging, opruiing, of dat je gegevens 
werden gedeeld. Ook hoorde ik later, binnen de harde 
kern supportersgroepen, oproepen, wie weet waar 
die woont, blabla, dat soort dingen. Dus ja, dat zijn 
nou negatieve effecten. Daar heb ik ook aangifte van 
gedaan. Dat is nog in onderzoek. Wat ik kwalijk vond, 
is dat mensen die, mij aanwijzen als een doorgesnoven 
hooligan, die daar de rellen aan het veroorzaken was. 
En die mij daarop aanvielen op Twitter, die gingen 
reageren op mensen die mij volgen op Twitter.”  
 
(POLITIE RESPONDENT 6)

Deze wijkagent heeft er echt last van gekregen, hij voelde zich 
er heel onprettig bij, en het had invloed op zijn psychische 
gesteldheid. De voorbeelden laten zien dat het gebruik van 
social media serieuze risico’s oplevert die directe gevolgen 
kunnen hebben voor de veiligheid en het welbevinden van de 
politieagent. Bedreigingen en zeer persoonlijke beledigingen 
kunnen hun weerslag hebben op hoe agenten zich voelen en 
op hun functioneren. Het is daarom belangrijk dat agenten 
zich hier bewust van zijn, maar dat de organisatie ongewenst 
monitor, gedrag serieus neemt, en maatregelen neemt. Die 
maatregelen kunnen te maken hebben met het beschermen 
van de wijkagent, het bieden van hulp en ondersteuning als ze 
eronder lijden, maar ook in het actief opsporen van mensen die 
beledigingen en bedreigingen uiten. Het roept ook de vraag of 
in hoeverre wijkagenten kunnen worden ingezet bij handhaving 
van evenementen en protesten als ze tegelijkertijd op social 
media proberen de verbinding met de wijk te stimuleren. In zulke 
gevallen ontstaan er spanningen tussen ‘community policing’ en 
repressie en handhaving van de regels.
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Conclusie
De ervaringen in dit hoofdstuk laten zien dat het gebruik van 
social media gevolgen kan hebben. Dat zorgt voor dilemma’s 
rondom het plaatsen van gevoelige content en de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid op social media. Als berichten onbedoeld 
viral gaan en mensen hier heftig op reageren is het niet meer 
mogelijk voor wijkagenten om alleen te reageren of om te 
bepalen wat de beste strategie is. Gevoelige onderwerpen 
kunnen ervoor zorgen dat berichten een groot bereik krijgen en 
mogelijk ook de pers halen. Dat geldt zeker voor verwijzingen 
naar de Islam; naar bezoek aan de moskee, of gelukwensen 
rondom de Ramadan. Verder kan de aanwezigheid en de 
zichtbaarheid op social media gevolgen hebben voor de 
veiligheid, maar ook voor het gevoel van veiligheid en de 
mentale gesteldheid van wijkagenten. Beledigingen, pesterijen 
en bedreigingen zijn zeker niet onschuldig. Het lijkt erop dat 
agenten die naast het werk in de wijk ook worden ingezet bij 
undercoveroperaties, evenementen en demonstraties, een 
grotere kans hebben op negatieve reacties die ook aan hun 
persoon worden gekoppeld. Het zou ook goed kunnen zijn 
dat agenten in wijken met relatief weinig problemen, en die 
vooral lokaal actief zijn, hier veel minder ervaring mee hebben. 
De voorbeelden laten in ieder geval zien dat de monitoring 
en begeleiding door de politieorganisatie van groot belang is. 
De verharding van het klimaat op social media gaat zeker niet 
voorbij aan de politie. Sociale onrust, complottheorieën en 
boosheid en frustratie van burgers richten zich helaas vaak op 
gedragsdragers. Het is niet alleen belangrijk dat de organisatie 
zich daarvan bewust is, ook wijkagenten zouden hier op moeten 
worden voorbereid.
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06 
Conclusie: pleidooi voor 
praktische wijsheid
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In	dit	laatste	hoofdstuk	gaan	we	in	op	de	beantwoording	
van	de	vraag:	met	welke	uitdagingen	en	dilemma’s	krijgen	
wijkagenten	op	social	media	te	maken?	Vanuit	de	theorie	
hebben	we	gezien	dat	de	rol	van	social	media	steeds	
belangrijker	wordt,	en	dat	digitale	communicatie	een	
onlosmakelijk	onderdeel	is	geworden	van	ons	dagelijks	
leven,	van	de	politiek,	en	ook	van	de	manier	waarop	
overheidsorganisaties	en	professionals	communiceren.	
Wat	meespeelt	is	dat	persoonlijke	verhalen,	emoties,	
authenticiteit	steeds	belangrijker	zijn	geworden	in	de	
publieke	ruimte.	Daarnaast	hebben	agenten	er	ook	mee	
te	maken	dat	ze	zelf	ook	regelmatig	worden	gefilmd	als	ze	
optreden,	en	dat	deze	filmpjes	op	social	media	gedeeld	
worden	en	soms	ook	voor	morele	verontwaardiging	
zorgen	als	het	lijkt	dat	politieagenten	te	hard	zouden	
optreden.	Dat	maakt	de	verhalen	van	wijkagenten	ook	
zo	relevant,	maar	zorgt	ook	voor	spanningsvelden.	
De	reputatie	en	het	beeld	van	de	politie	worden	in	dit	
mediatijdperk	steeds	belangrijker	voor	de	legitimiteit	
van	de	organisatie	en	voor	het	vertrouwen	van	burgers.	
De	formaliteit	en	hiërarchie	van	de	organisatie	kunnen	
in	conflict	komen	met	het	informele,	snelle,	en	visuele	
karakter	van	de	social	media.	Recente	ontwikkelingen	die	
de	complexiteit	doen	toenemen	zijn	de	populariteit	van	
complottheorieën	en	daarbij	een	toenemend	wantrouwen	
ten	opzichte	van	‘de	overheid’.	Verder	is	er	in	de	media	
ook	steeds	meer	aandacht	voor	institutioneel	racisme	en	
etnisch	profileren,	waarbij	ook	de	politie	regelmatig	in	het	
middelpunt	van	de	aandacht	staat.	Kortom,	wijkagenten	
hebben	rekening	te	houden	met	dilemma’s	en	spanningen	
wanneer	ze	op	social	media	actief	zijn. 

We hebben daarbij gekeken naar drie vraagstukken die 
daarmee samenhangen:

1. Hoe geven agenten de interactie met hun volgers vorm? 

2. Hoe stemmen ze hun socialmedia-activiteiten af met  
de organisatie? 

3. Wat doen ze als het dreigt mis te gaan?
 
We gaan hieronder in op de antwoorden op deze vragen en 
eindigen met een pleidooi voor praktische wijsheid.

Interactie op social media  
betekent balanceren
Wijkagenten en wijkteams zetten met behulp van hun Twitter, 
Facebook of Instagram account vooral in op contact met de 
wijk. Dat is in ieder geval een van de primaire doelstellingen: 
zichtbaar worden in de wijk door middel van social media, 
vertrouwen winnen, en daardoor beter in staat zijn te 
begrijpen wat er speelt en hierop te kunnen handelen. Om 
zichtbaar te zijn op social media is goede content belangrijk. 
Daar komen veel uitdagingen bij kijken: vanwege de privacy 
moeten agenten uiterst voorzichtig zijn welke informatie en 
beelden ze delen. Daarnaast vraagt de aard van social media 
om een persoonlijke aanpak, maar hoe persoonlijk kun je 
worden als wijkagent?

Verder blijkt dat veel agenten het lastig vinden om een goede 
balans te vinden tussen werk en privé op social media. Social 
media beperken zich niet tot werktijden. In de praktijk blijkt 
dat wijkagenten regelmatig berichten krijgen over overlast 
of problemen in de wijk, omdat dit voor hen laagdrempeliger 
is dan het bellen van de politiecentrale. Het blijkt wel dat de 
ene agent beter in staat is om deze interactie aan te gaan 
dan de andere. De ene agent heeft er geen enkel probleem 
mee om te reageren op berichten, nieuwe mensen te gaan 
volgen, terwijl de andere daar veel terughoudender is. 
Hoe dan ook, ook al heeft een agent honderden volgers, 
de meeste wijkbewoners volgen de agent niet. Met name 
jongeren zijn lastig te bereiken, maar sommige agenten 
slagen daar toch in door in te zetten op de interactie, bijv. 
door middel van Instagram. Verder is het zo dat berichten die 
gaan over een specifieke wijk gevolgd kunnen worden door 
iedereen met een socialmedia-account. Daarnaast worden 
accounts gevolgd door collega’s, politici en journalisten. Dat 
is zeker iets om rekening mee te houden, want een bericht 
kan zomaar onbedoeld viral gaan. Kortom: goede interactie 
is balanceren tussen zichtbaar en voorzichtig zijn, tussen 
een te persoonlijke of te zakelijke benadering, en tussen de 
belangen van beschikbaarheid en een goede werk/privé 
balans.

Onderlinge afstemming werkt  
beter dan top-down
De politie heeft duidelijke protocollen over wat er wel en niet 
toegestaan is op social media. Dat gaat met name om het 
niet zichtbaar in beeld brengen van mensen, in het bijzonder 
slachtoffers, of potentiele daders. Afgezien daarvan lijken 
agenten redelijk vrij te zijn in wat ze wel en niet plaatsen. Als 
berichten leiden tot incidenten of kritische vragen krijgen 
ze te maken met hun leidinggevende en/of de afdeling 
communicatie. De ervaringen hiermee zijn wisselend. Als 
agenten weinig steun of medewerking ervaren zijn ze niet 
altijd blij met ‘bemoeizucht’, en ze hebben niet altijd het idee 
begrepen te worden door de afdeling communicatie. Daarbij 
speelt ook de vraag wie nu precies waarvoor verantwoordelijk 
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is, en hoeveel verantwoording agenten moeten afleggen 
over hun social media gedrag. Als de verhouding met de 
leidinggevende goed is, kunnen eventuele incidenten vaak 
in goed overleg worden opgelost. Vooral in wijkteams blijkt 
het vier-ogen principe goed te werken, waar collega’s met 
elkaar meekijken. Dat is misschien wel de belangrijkste les: 
collega’s die onderling berichten afstemmen bevorderen de 
professionaliteit van de berichten en verminderen de kans  
dat een bericht eigenlijk niet geplaatst had mogen worden.

De inzet van social media is niet 
zonder gevaren
Hoewel agenten over het algemeen uiterst voorzichtig  zijn  
in het plaatsen van content die gevoelig is, gebeurt het toch 
met enige regelmaat dat een bericht heel veel aandacht krijgt, 
zowel positief als negatief. Berichten die raken aan de islam 
blijken explosief te zijn, zelfs als het gaat om het wensen van 
‘Gelukkig Suikerfeest’. Verschillende agenten lieten weten 
dat ze vervolgens overspoeld werden met negatieve reacties. 
Een bericht met deze strekking leidde zelfs tot Kamervragen. 
Berichten over potentiële dierenmishandeling blijken ook op 
veel commotie te kunnen rekenen. En uit de media blijkt dat 
humor soms misplaatst kan zijn, en kan worden gezien als 
respectloos of kwetsend (bijv. grappen over schoonmoeders 
in een hete auto). Ook blijkt dat bekende vloggers lang niet 
altijd de privacyregels in acht houden in het schieten van hun 
beeldmateriaal. In de praktijk blijkt dat het aantal incidenten 
miniem is, maar het is wel duidelijk dat bepaalde onderwerpen 
vrijwel altijd politiek zijn.

Social media gebruik door agenten kan op verschillende 
manieren uit de hand lopen. Als de scheiding tussen werk 
en privé heel klein wordt, en agenten ook in hun vrije tijd 
berichten maken en beantwoorden, kan dit leiden tot 
overbelasting of het gevoel altijd ‘aan te staan’. Maar er zijn 
andere zaken die ernstiger zijn: scheldpartijen bedreigingen 
op de accounts, bijvoorbeeld nadat een agent was ‘ontdekt’ 
tijdens een undercoveractie op een demonstratie. Daarnaast 
zijn agenten bang dat foto’s of berichten van hen ervoor 
kunnen zorgen dat hun privé-gegevens en/of adressen 
bekend worden, met alle gevolgen van dien. En, zoals uit 
het vorige hoofdstuk blijkt: berichten kunnen plotseling de 
krant halen, ook als dat helemaal niet de bedoeling is. In dit 
soort gevallen is het belangrijk dat de organisatie agenten 
kan opvangen, helpen, en indien nodig de communicatie 
kan overnemen. Ook is het cruciaal dat de politieorganisatie 
de mogelijke mentale gevolgen van negatieve berichten en 
interactie voor wijkagenten die actief zijn op social media in  
de gaten houdt.

We zien hierbij dat de opkomst van social media leidt tot meer 
decentrale communicatie, waarbij personen belangrijker 
worden dan instituties. De wijkagent kan social media inzetten 
voor de verbinding in de wijk. Het werken op social media 
vraagt om persoonlijke en authentieke communicatie. Dit 
laatste kan weer botsen met de hiërarchie en de procedures 
van de organisatie. Ten slotte leidt de toegenomen polarisatie 
ertoe dat extra waakzaamheid en voorzichtigheid geboden 
zijn.

Praktische wijsheid voor de  
hele organisatie
Waar ik zou voor willen pleiten, is dat wijkagenten praktische 
wijsheid ontwikkelen in de omgang met social media. De 
term ‘praktische wijsheid’ van de bekende Griekse filosoof 
Aristoteles heeft te maken met wijs en voorzichtig handelen 
binnen de context van steeds veranderende situaties. Het is 
belangrijk om hierbij het doel van de politieorganisatie in het 
oog te houden en goed inzicht te hebben in de samenleving, 
de stad, en de buurt waarin wijkagenten functioneren. 
Wijkagenten hebben constant te maken met dilemma’s. Ze 
moeten proberen de juiste balans proberen te vinden tussen 
onwenselijke uitersten. Zeker als de emoties hoog op kunnen 
lopen op social media, is het belangrijk om zelfbeheersing te 
oefenen en te weten wanneer en op welke manier het gepast 
is om te reageren. Empathisch vermogen is belangrijk, net 
als het vinden van een gepaste toon. Voor de juiste inzet van 
social media, zeker binnen een gepolariseerde context, is moed 
nodig. Je geeft jezelf bloot, en je neemt risico’s. Verder is het 
ontzettend belangrijk om een goed perspectief te hebben op 
de gewoontes en de cultuur van de verschillende sociale media.

Wijkagenten die zich begeven op social media moeten zich 
heel goed bewust zijn van de omgeving waarin ze opereren: de 
wijk waarin ze werken, maar ook de social media omgeving die 
de wijk overstijgt. Ze moeten heel goed snappen welke zaken 
gevoelig liggen, wat er bij andere collega’s is misgegaan, en 
wat juist wel goed werkt. Ze moeten als publieke professionals 
kunnen blijven navigeren tussen de belangen, structuur, 
en communicatielijn van de politieorganisatie, de behoefte 
uit de wijk, en de dynamiek op de sociale platforms waar ze 
op navigeren. Dit vereist praktische wijsheid in een continu 
veranderende omgeving.  Daarnaast is het aan de hele 
organisatie om deze praktische wijsheid te ontwikkelen, 
en moet de verantwoordelijkheid hierbij niet alleen bij de 
wijkagenten liggen. Als wijkagenten en hun collega’s ruimte 
en tijd krijgen om binnen hun organisatie te blijven leren en 
reflecteren. 
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Aanbevelingen voor 
leidinggevenden

 ● Verdiep je in de ontwikkelingen op social 
media. Digitale platforms worden steeds 
belangrijker, voor zowel de maatschappij als de 
politieorganisatie.

 ● Volg wijkagenten op social media, zodat je weet 
wat er speelt en waar ze zich mee bezig houden.

 ● Informeer regelmatig wat hun positieve en 
negatieve ervaringen op social media zijn.

 ● Neem mentale druk, zeker rondom incidenten 
op social media, bijzonder serieus!

 ● Zorg dat wijkagenten de weg in de organisatie 
weten te vinden als het gaat om richtlijnen, 
huisstijl, tips & trucs.

 ● Faciliteer dat wijkagenten en andere 
professionals op social media van elkaar  
kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen. 
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