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1. Inleiding
Social Media is wellicht wel de jongste, snelst groeiende wetenschap van dit moment. De
digitalisering van de maatschappij laat zien dat er nieuwe online netwerkcirkels ontstaan met
een eigen dynamiek en cultuur. Sommige ontstaan spontaan, andere geregisseerd. Online
allianties van burgers die naar aanleiding van incidenten spontaan ontpoppen, maar
wanneer ze aan interesse en actualiteit hun kracht verliezen, even plotseling weer zijn
verdwenen.
Dit biedt voor de politie zowel kansen als bedreigingen. Voor gebiedsgebonden politiezorg
ligt er echter een wereld aan mogelijkheden om naast de conventionele relatie tussen politie
en de burger de relatie online aan te gaan door middel van een select aantal social media
applicaties. Begin oktober 2013 is district Oost dankzij steun van de projectgroep Social Me
dia, Eenheidsleiding, Districtsleiding en het Openbaar Ministerie een pilot gestart om sociale
media binnen de gebiedsgebonden politiezorg (GGP) vanuit actieonderzoek toe te passen in
de praktijk.
Onder de projectnaam PRO 24/7 (Politie Rotterdam Oost. 24 uur per dag / 7 dagen in de
Persoons week) heeft destijds het vml. hoofd wijkpolitie, samen met wijkagent expert
......... I met steun van het DMT een multidisciplinairteam samengesteld waaraan
gegevens vertegenwoordigers uit verschillende operationele processen (opsporing, directe hulpverlening en wijkpolitie) deelnemen. Met dit districtelijk social media team, bestaande uit een kern
van 8 personen en een stagiaire IVK is men in november de uitdaging aangegaan om een
stevig crossmediaal social media (SoMe) beleid op te zetten dat herkenbaar en toegankelijk
is voor de inwoners binnen het verzorgingsgebied van district Oost.
Daarbij heeft men zich primair gericht op de landelijk vastgestelde sociale media applicaties:
youtube, facebook en twitter. Secundair heeft men geexperimenteerd met de applicatie instagram, wat enige tijd geleden door facebook is overgenomen en daardoor eenvoudig met
facebook kan worden gesynchroniseerd.
Inmiddels zijn we 9 maanden verder. In deze evaluatie wordt vanuit de heliview de afgelopen
9 maanden dat PRO 24/7 actief was, geanalyseerd en geevalueerd, waarbij de nadruk ligt op
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de crossmediale aanpak. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar het toepassen van zogenaamde action cams door politiepersoneel ten
behoeve van social media. De body cams die tijdens dit project zijn gebruikt, kunnen zowel
op een persoon als op een voertuig worden bevestigd, Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op het gebruik van youtube in de basispolitiezorg. Vooral het toepassen van youtube
binnen de gebiedsgebonden politie is voor de politieorganisatie nieuwen vooralsnog weinig
onderzoek naar gedaan.
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2. Toepassing youtube op districtelijk niveau
2.1 Omschrijving youtube
Youtube is in 2005 opgericht als een gratis en openbaar platform waar de gebruiker gratis
zijn films en video's kan uploaden en delen. Door videomateriaal op youtube te plaatsen doet
de gebruiker tegelijkertijd afstand van zijn of haar exclusieve vermenigvuldiging- en auteursrechten. Het beeldmateriaal is vanaf dat moment openbaar en mag door iedereen worden
gedeeld. Het bewerken en opknippen van de video's op youtube is ecrrter niet toegestaan,
zonder toestemming van de auteur.
Youtube is enkele jaren geleden overgenomen door het bedrijf Google. De applicatie is nog
steeds wereldwijd enorm populair en momenteel de 2e zoekmachine wereldwijd. De mogelijkheid om korte videoboodschappen te plaatsen neemt alsmaar toe. Dit wordt voor een belangrijk gedeelte gevoed door de technologische ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en hardware. Waar 5 jaar geleden nog zo'n €500,- moest worden betaald voor een
redelijke HD-videocamera, zijn anno 2014 de meeste geavanceerde smartphones zoals de
l-phone en Samsung Galaxy standaard uitgerust met een geavanceerde HD-camera die qua
beeld- en geluidskwaliteit bijna niet voor een gewone camera onder doen. Hierdoor is het
filmen van dagelijkse zaken voor een enorm groot en breed publiek wereldwijd toegankelijk
geworden, wat youtube en facebook in de kaart speelt.
In een wereld die op gebied van social media zo in beweging is, kan de politie niet achterblijven. Als organisatie die zich voorhoudt een afspiegeling van de maatschappij te zijn en daar
onbetwist deel van uitmaakt, zal men ook op het gebied van social media en youtube bij diezelfde maatschappij moeten aanhaken om zichzelf niet buitenspel te plaatsen.
Het gebruik en de toepassing van youtube is voor de Nederlandse politie nog een onontgonnen terrein, ondanks dat deze applicatie qua omvang na Google de tweede zoekmachine
van de wereld is. Begin 2013 heeft de Projectgroep Social Media van de Eenheid Rotterdam,
district Oost groen licht gegeven voor een pilot die deze toepassing vanuit actieonderzoek is
gaan toepassen.
2.2 Contact met burgers
Bij het gebruik van social media is het belangrijk om in je communicatie naar de burger vast
te stellen wie je doelgroep is. Wanneer men zich met een bericht of youtubevideo uitsluitend
op jongeren richt, dan zal er een andere insteek moeten worden gekozen dan wanneer men
iets publiceert voor alle leeftijden.
Het doel van de video is om de boodschap helder over te brengen op de doelgroep die men
voor ogen heeft. Het is belangrijk dat die boodschap door de ontvanger wordt gewaardeerd
en gedeeld via andere sociale media voor een zo groot mogelijk bereik zorgt.
Voor aanvang van het project in januari 2014 is er via twitter een oproep gedaan aan burgers
in district Oost om deel te nemen aan een informatieavond waarbij het doel van het youtubeproject werd uitgelegd en uiteenlopende video's werden getoond. In totaal hadden zo'n 26
inwoners uit district Oost gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het publiek was divers, de
jongste 16 jaar, de oudste in de 60. Het voornemen om de dagelijkse werkzaamheden van
de politie vanuit het perspectief van de agent genomen, m.b.v. bodycams op te nemen en op
youtube te plaatsen werd door alle aanwezigen bevestigd als waardevolle aanvulling in
transparantie van de politieorganisatie naar de burgers toe. De waardering voor de diversiteit
aan video's verschilden. De jongeren en volwassenen zien de politie graag als crimefighters
die criminelen en asociaal gedrag stevig aanpakken.
Senioren zien de politie meer als hulpverleners en de beste vriend en waarderen dat terug te
zien op het beeldmateriaal.
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Imiddels heeft het youtubekanaal van district Oost 6.984 abonnees. Dat houdt in wanneer er
een video wordt geplaatst 6.984 personen hiervan een e-mail met een link naar de video
krijgen. Dit geeft samen met het totaal aantal keer dat een video is bekeken de populariteit
en daarmee het (potentiele) bereik aan van het kanaal.
Het onderstaande overzicht geeft een indruk qua effectiviteit van de huidige politiekanalen op
youtube (officieel en officieus). De cijfers in de tabel dateren van begin augustus 2014 en
kunnen zijn gedateerd. De aantallen wijzigen met iedere geplaatste video op een kanaal.
Youtube kanaal
(politie)

Onderwerpen

TeamVerkeer
Den Haag
Politie Rotterdam
district Oost

beelden vanaf
de politiemotor
politiepraktijk
bodycams, High
Impact,
opsporing
Politie Amsterdam
opsporing,
informatief
Politie Eenheid
promotie,
Rotterdam
persberichten,
opsporing
beelden vanaf
Verkeerspolitie
de
politiemotor
Nijmegen Zuid
Politie Nederland I promotie,
I opsporing

Aantal
geplaatste
video's
34

Aantal
abonnees

Totaal aantal
views

8254

866.198

23

6984

779.038

36

1370

259.459

49

295

244.384

1

1467

90.820

47

681

81.144
figuur 1

2.3 Toepassingsgronden youtube
De afgelopen maanden is geexperimenteerd met een aantal thema's en toepassingsgronden
met betrekking tot youtube. Deze zijn:
Daily Jobs
Daily jobs zijn in feite korte blogs op facebook van dagelijkse praktijkvoorbeelden die in beeld
en geluid worden ondersteund met korte videofragmenten van maximaal 30 seconden. De
videofragmenten zijn gemaakt m.b.v. de bodycam / dashcam maar bevatten geen
privacygevoelige beelden. De daily job wordt hoofdzakelijk toegepast op facebook, maar
crossmediaal weergegeven op youtube en twitter in de vorm van een link (er wordt naar elkaar verwezen). De daily jobs worden over het algemeen goed gewaardeerd en bekeken.

Persoons
gegevens

Thema (preventie) / High Impact (
)
High Impact Crimes op district Oost kwam met het idee om door middel
van een videoboodschap de inwoners van district Oost te waarschuwen en informeren over
High Impact gerelateerde zaken (straatroof / woninginbraak). Om dit te vertalen naar de
doelgroep en het platform waarop hij zou worden gepresenteerd is er gekeken hoe zo
effectief mogelijk kan worden weergegeven en bekeken. Dit resulteerde in een voor politie
ongebruikelijke wijze van communiceren, waarbij zich persoonlijk richt tot de kijker /
burger. Het Rotterdamse accent moet hem daarin een uniek kenmerk geven met de uitstraling van een old-school politieagent. Duidelijke taal, serieus maar met een knipoog.
Ondanks dat wij aanvankelijk onze twijfels hadden of dit wel ging werken (vanuit het politiekader gedacht) bleek ongekend populair onder de burgers van district Oost en zelfs ver
daarbuiten. Een citaat bij RTL Boulevard en een biog op Geenstijl.nl ovedBHgaven hem
landelijke bekendheid. Achteraf bleek dit een uitermate effectieve wijze om de boodschap bij
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de doelgroep te laten landen, waarbij met minimale middelen een maximaai resultaat werd
bereikt.
Politiepraktijk via GoPro action cams
De basis van de youtube pilot op district Oost. Door agenten en voertuigen uit te rusten met
GoPro action camera's en een selectie van deze beelden na goedkeuring te plaatsen, laat
de politie aan haar burgers zien waarmee zij zoal tijdens een dienst te maken krijgt. Door op
deze wijze de burger een inkijk te geven in het werk van de politieagent, beoogt men het
vertrouwen in de politie te vergroten en daarmee de meldingsbereidheid en actieve wederkerigheid. Burgers zien via social media hoe de politie optreedt en transparantie geeft over
haar werkzaamheden. Doordat de beelden echt zijn en niet in scene gezet, komt het op de
burger over alsof zij zelf tijdens een incident met de politie meeloopt. Filmen vanuit first per
son perspective is daarbij een cruciale succesfactor. Heeft geeft naastunieke beelden, het
gevoel dat degene die beelden bekijkt alles door "onze" red. politiebril bekijkt. Dat bevordert
de identificatie met de agent en sympathie voor diens werkzaamheden, wat de beeldvorming
en het vertrouwen richting de politie bevorderd. Inkijkstages waarbij kritische burgers een
dag meelopen met de politie zijn in het verleden al een groot succes gebleken die de desbetreffende burger een heel andere kijk geven op het moeilijke en uitdagende werk van de
agent. Er ontstaat meer begrip en respect voor de omstandigheden waarin de politie haar
werk moet doen. Helaas is het vanuit praktisch en operationeel oogpunt onmogelijk om tientallen burgers in een maand een dienst mee te laten lopen met de wijkpolitie en/of de directe
hulpverlening.
Met behulp van de beelden die vanuit de agent zelf worden vastgelegd en op youtube geplaatst, zijn we vandaag de dag in staat om tienduizenden burgers in een paar uurtijd nagenoeg dezelfde ervaring te geven.
Opsporing
Social media is bij uitstek geschikt om burgers te informeren en activeren bij opsporingszaken. Tot voor kort hadden we qua conventionele media alleen opsporing verzocht (landelijk)
en regionale televisiezenders waarin we bewegende beelden konden uitzenden. Door de
grote vraag en de geringe zendtijd kunnen niet alle zaken op het moment dat de betreffende
rechercheafdeling dat uitkomt, worden uitgezonden. Hierdoor worden bepaalde getuigenoproepen pas maanden later gepubliceerd. Door opsporingsvideo's op youtube te plaatsen en
deze crossmediaal via facebook en twitter te pushen, kunnen districtsrecherches, wanneer
dit goed gebeurd, binnen korte tijd een groot publiek bereiken.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deze video's en getuigenoproepen heel gericht te
plaatsen (facebook), waarbij men kan selecteren op o.a. leeftijd en geografisch gebied.
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3. Resultaten youtube
Het meten van operationele resultaten voor de toepassing van youtube is niet eenvoudig.
Het zou mooi zijn wanneer we bijvoorbeeld een verdachtenratio konden koppelen aan het
aantal getoonde opsporingsvideo's. Of een concrete toename van de algehele meldingsbereidheid naar aanleiding van (positieve) beeldvorming die opnames van de politiepraktijk
weergeven.
Deze cijfers zijn moeilijk inzichtelijk te maken voor een applicatie zoals youtube. Dat maakt
het lastig om de investeringen in materiaal en personeel te verantwoorden met concrete di
rect herleidbare onderzoeksresultaten. Veel meldingen komen via Meld Misdaad Anoniem
(MMA) bij de politie terecht. MMA wordt via facebook en youtube aangeraden wanneer de
melder anoniem wenst te blijven. Een aantal maal heeft een bewoner n.a.v. een getuigenoproep via facebook en youtube informatie over een strafbaar feit doorgegeven. Nadat deze
zijn/haar n.a.w. gegevens en telefoonnummer had vermeld, kwam als laatste verzoek dat
diegene graag anoniem wilde blijven. Dat was helaas al een gepasseerd station. Om problemen op dit vlak te voorkomen, wordt het anoniem melden via MMA extra benadrukt. Het
nadeel hiervan is dat men niet inzichtelijk kan maken of een succesvolle MMA-melding
dankzij een geplaatste opsporingsvideo op youtube bij de politie binnenkwam, of via andere
kanalen (krant, internet). Daamaast zijn er tijdens de pilot nog te weinig opsporingsvideo's op
youtube geplaatst om hier een gedegen analyse op los te laten. Het OM is op dit gebied nog
terughoudend. Youtube is een middel is dat nog niet op grote schaal wordt toegepast in de
opsporing. Inmiddels is hier bij het OM wel een voorzichtige kentering in waarte nemen.
Wat anderzijds goed valt te meten en wel degelijk als een essentieel resultaat kan worden
aangemerkt, is het bereik van een op youtube geplaatste video en de waardering vanuit de
doelgroep (inwoners district). Daar ligt ook de essentie van youtube zoals hij gedurende de
pilot is toegepast. Hoe vaker een youtube video wordt gedeeld op verschillende platformen,
hoe groter het bereik en daarmee de kans dat de beelden die men wil laten zien, of de bood
schap die men wil uitdragen ook daadwerkelijk bij de doelgroep terecht komt.
Belangrijk daarbij is een crossmediale aanpak. Wanneer een video alleen op youtube wordt
geplaatst, maar verder niet via andere kanalen, zoals facebook en twitter wordt gepushed,
zal het bereik gering blijven. Hier wordt in hoofdstuk 4 verder op ingegaan.
Het doel van deze youtube pilot was primair om burgers op lokaal (districtedk) niveau meer
bij het politiewerk te betrekken. Door transparantie te tonen over de werkzaamheden van de
politie en de burger "mee te laten kijken" met de uitdagingen waar de politie dagelijks mee te
maken heeft, het vertouwen in de politie en daarmee de meldingsbereidheid stimuleren.
3.1 Samenvatting enqueteresultaten
Om dit te meten is er een online enquete gehouden die via een link op de facebook-pagina
van de politie eenheid Rotterdam, district Oost kon worden ingevuld. Deze enquete had voor
het grootste gedeelte betrekking op het gebruik van youtube door de politie en het laten zien
van politiewerk m.b.v. body (action) cams.
De enquete heeft 14 dagen online gestaan. In die tijd hebben totaal 330 mensen de enquete
ingevuld op een bereik van ongeveer 3.400 personen. Met een respons van een kleine 10%
kunnen de resultaten van de enquete hiermee als voldoende representatief worden aange
merkt.
In de enquete geeft 88,79% van de respondenten aan dat zij het tonen van politiewerk op
youtube en facebook wat door agenten m.b.v. body (action) cams is opgenomen, een uitstekend initiatief vindt. Daarbij geeft 22,49% aan dat door het tonen van deze video's zij meer
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vertrouwen en begrip voor de politieagenten en hun werkzaamheden heeft gekregen in het
gebied waar de video's zijn opgenomen. 64,74% geeft aan dat het vertrouwen en begrip voor
alle politieagenten in algemene zin is toegenomen door de getoonde youtube video's.
Het begrip en vertrouwen voor de politieagenten neemt dus bij 87,23% toe, wanneer de poli
tie op deze wijze de burger een inkijk geeft in haar werkzaamheden.
81% vindt daarnaast het gebruik van youtube voor het plaatsen van opsporingsberichten en
getuigenoproepen een uitstekend initiatief. Opvallend daarbij is dat 64,70% aangeeft deze
berichten eerder te zullen delen wanneer de berichten betrekking hebben op incidenten en
zaken die zich in hun wijk, gemeente of aangrenzende (deel)gemeente hebben afgespeeld.
Voor 22% maakt het niet uit waar het incident heeft plaats gevonden. Voor deze groep is het
soort incident een doorslaggevende factor of het aldanniet wordt gedeeld.
Deze resultaten laten zien dat lokale zaken en incidenten m.b.t. opsporing, voor burgers
belangrijker zijn en eerder worden gedeeld dan zaken die landelijk of eenheidsbreed spelen.
In antwoord op de vraag wat burgers bij voorkeur op een youtubekanaal van de politie willen
zien, kan de volgende top 3 worden opgemaakt:
1. kijkje in de politiepraktijk (bodycam video's)
2. daily job / story telling
3. opsporingszaken
De wijkagent en preventietips komen respectievelijk op een 4e en 5e plaats.
Daarbij geven de meeste respondenten aan dat de inhoud van de youtube video's wat hun
betreft bij voorkeur gaat over de stad en op de tweede plaats hun (deel)gemeente, met in het
kielzog gevolgd door politiewerk gefilmd door collega's uit heel Nederland.
Naar aanleiding van de bovengenoemde resultaten kunnen we concluderen dat burgers die
actief zijn op social media bij voorkeur worden ge'informeerd over zaken die binnen hun stad,
gemeente of wijk spelen. Ook met betrekking tot het politiewerk willen zij graag ge'ihformeerd
worden over lokale zaken.
Voor youtube houdt dit concreet in dat een lokale of stedelijke verankering de voorkeur heeft.
Daarbij kan worden gesteld dat hoe algemener het account, hoe verder men bij de burger
vandaan komt te staan en hoe minder de betrokkenheid zal zijn. Wanneer een burger uit een
bepaald gebied zich kan identificeren met zijn of haar woon- en leefomgeving, zal de betrok
kenheid groterzijn. De boodschap die via social media wordt gecommuniceerd zal eerder
aankomen en de opsporingsvideo zal eerder worden gedeeld.
De gehele enquete inclusief alle resultaten is als bijlage bij deze evaluatie gevoegd.
3.2 Personele capaciteit
Voor wat betreft de personele inzet op het gebied van social media, gaat de meeste capaci
teit naar videobewerking. Er zijn binnen de projectgroep drie personen die de gemaakte
beelden kunnen bewerken, echter blijkt dit een tijdrovende klus.
Het werken met storyboards die voorafgaand aan het bewerken van de beelden ter goedkeuring naar de Persofficier van Justitie, vaste communicatiemedewerker en regionale projectleider social media worden gestuurd, zorgde voor een efficiencyslag in de bewerkingstijd.
Desondanks zouden er bij voorkeur per district, 1 fte volledig moeten worden vrijgemaakt
voor videobewerking om maximaal 4 video's van 3 tot 5 minuten per week te kunnen
produceren. Een audiovisuele dienst die op verzoek van een district video's bewerkt zou
vanuit logistiek oogpunt voor de hand liggen.
Overigens wordt het filmen met action cams door de collega's niet als tijdrovend ervaren.
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4. Crossmediale aanpak youtube
Tijdens de youtube pilot is door de projectleden vele malen geexperimenteerd met het
crossmediaal pushen van de op youtube geplaatste video's. Daamaast zijn projectleden bij
social media marketeers uit het bedrijfsleven gaan informeren hoe zij social media benutten
op het gebied van o.a. public relations, marketing-communicatie, customer care en web care.
Om de boodschap onder een zo groot mogelijk publiek te verspreiden is het van belang om
de massa op te zoeken. Veruit het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking is actief
op youtube, facebook en/of twitter. Het ligt voor de hand om deze kanalen als vertrekpunt te
nemen.
Bij de totstandkoming van een succesvolle videoboodschap of videoplaatsing zijn een aantal
factoren van cruciaal belang.
- De inhoud moet voldoende interessant zijn voor burgers, externe populaire
websites en news blogs om te delen;
- De video moet bekend worden bij de massa, door de youtube link met zoveel
mogelijk volgers te delen. Daarbij zijn facebook (campagnes) en twitter bij uitstek geschikt om een youtube linkte pushen;
- Nieuws sites en jongerenblogs met een groot bereik zijn afhankelijk van goede
content om hun volgers vast te houden. Waar voorheen mettraditionele media afspraken konden worden gemaakt over het publiceren van berichten, is dat op het ge
bied van social media een stuk lastiger. Dat externen interessant zijn om youtube
berichten te delen, blijkt wel uit de resultaten tijdens de pilot, waarbij video's op het
eigen youtube kanaal binnen 48 uur ongeveer 33.000 keer werden bekeken, maar
diezelfde video op het onder jongeren populaire videoplatform dumpert.nl 109.000
keer werd bekeken (zie ook figuur 2, impactanalyse).
- Mond-tot-mondreclame. Ondanks de digitalisering van de samenleving is de traditionele mond-tot-mondreclame nog steeds een krachtig instrument, lemand die door
een familielid of een kennis wordt gewezen op interessante content zal daar naar op
zoek gaan. Eenmaal gevonden is de kans groot dat hij of zij het bericht online binnen
zijn of haar sociale netwerk deelt.
SEO (Search Engine Optimalization). Het is dan ook van belang dat de SEO van het
Social Media spectrum en de professionele uitstraling van het account op orde is. Als
men gericht op zoek gaat naar informatie over een bepaald kanaal, moet men dit ook
zonder veel moeite online kunnen vinden. Binnen de pilot van district Oost heeft men
daarom bewust gekozen om de projectnaam als hashtag zo veel mogelijk te gebruiken en terug te laten komen. Wanneer een burger een youtube video van de politie
op district Oost wil zien, tikt hij of zij #PR0247 in op een willekeurige zoekmachine en
zal hij of zij zonder enige moeite op het juiste kanaal uitkomen.
Met betrekking tot het SEO-beleid heeft dit tijdens de pilot tot onverwachte resultaten geleid
in positieve zin. Voor een gedeelte zijn deze geregisseerd, maar invloed uitoefenen op het
effect is lastig. Het kan voorkomen dat men de wens heeft om een bepaalde video onder een
breed publiek te verspreiden, echter wordt hij niet als zodanig door de burger gewaardeerd.
Dit terwijl een andere video voor een onverwacht succes kan zorgen. Voorbeelden van posi
tieve uitschieters zijn, o.a.:
kreeg landelijke bekendheid met zijn High Impact WK boodschap toen hij
Persoons tijdens een uitzending van RTL boulevard door Peter R. de Vries werd geciteerd en
deels uitgezonden. Een eerdere High Impact boodschap van waarbij hij straatrogegevens
vers aansprak werd ook geciteerd en gelinked door het jongerenblog Geenstijl.nl
(onderdeel van de Telegraaf Media Groep TMG)
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Aanhouding van 3 inbrekers op heterdaad werd door het blog Geenstijl.nl geciteerd
en op dumpert.nl geplaatst. Hierdoor werd de video binnen een week tijd nog eens
een extra 200.000 keer bekeken.

Online impact

®

109.426

$ Video PRO 24/7
kijk mee met een melding 'Inbraak Heterdaad'

Youtube Dumpert

FACEBOOK
Pht) C&j't
Politie H o It e; d a r . a o s t

*Sff
leukevideis

figuur 2

De bovengenoemde resultaten zijn als volgt te verklaren:
- Burgers actief betrekken bij de video's en hun feedback serieus nemen. Niet alle vi
deo's hoeven qua bereik te exploderen, anders ontstaat er een scheef beeld van de
werkelijkheid. Hierdoor wordt alleen de massa bediend en een belangrijke kleinere
groep vergeten. Dat zou leiden tot alleen maar actie gerelateerde content, wat niet
het juiste en evenwichtige beeld van de politiepraktijk weergeeft. Daarnaast bestaat
het risico dat men met actie in een soort progressief vicieuze cirkel komt waarbij men
qua actiebeelden steeds op zoek gaat naarde overtreffende trap. Het middel schiet
dan het doel voorbij. Een evenwichtige uitgebalanceerde content kan hiervoor de oplossing zijn.
- Kies voor een marktconforme semi-commerciele insteek, waarbij de thema's zoals
opsporing & high impact de product(groep)en zijn en de burger de klant is. Een preventieboodschap tegen babbeltrucs vereist een hele andere benadering dan een opsporingsbericht die getuigen of verdachten zoekt in de leeftijdscategorie van bijvoor
beeld 14 tot 16 jaar. Wanneer deze groepen op uniforme gei'nstitutionaliseerde wijze
worden benaderd, haken ze af.
- Out-of-the-box denken. Binnen de gestelde kaders de mensen het vertrouwen en de
vrijheid geven om met een creatief idee te komen en dit uit te werken. De resultaten
kunnen verassend zijn, Het risico kan worden ingeperkt door voor publicatie het idee
te bespreken en voor te leggen aan belanghebbenden (communicatie, OM, opspo
ring)
- Het SEO beleid op orde en up-to-date.
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Actief platform en webcare. Vragen die naar aanleiding van een youtube video op
twitter en facebook worden gesteld, binnen een redelijke termijn beantwoorden.
Afhankelijk van het onderwerp kunnen schakelen tussen een persoonlijke, toegankelijke benadering in plaats van een formele benadering.
Gebruik maken van het talent op de werkvloer. Projectleden die aan de pilot zijn verbonden, hebben naast dat ze vooral politieman /-vrouw zijn een achtergrond in communicatie, commerciele economie, IVK, videobewerking, webcare & hosting en bovengemiddelde kennis van facebook en youtube. Elk district heeft deze mensen op
de werkvloer rondlopen. Wanneer zij op de juiste wijze worden gecoacht en begeleid
door collega's van communicatie en het OM, zal de kwaliteit zonder al te veel moeite
redelijk snel kunnen worden geborgd.
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5. Juridisch kader
Het u'rtrusten van politiemensen met zogenaamde body cams is niet nieuw. Het uitrusten van
politieagenten met body (action) cams voor de toepassing van sociale media wel. Het ontbreekt dan ook aan een juridisch kader en een vastgesteld beleidskader (randvoorwaarden)
waaraan het opgenomen beeldmateriaal moet voldoen.
Dit neemt een zeker risico met zich mee. Er zijn wel degelijk raakvlakken met betrekking tot
het bodycam project, maar de toepassing is anders. Het is vooralsnog onduidelijk hoe om te
gaan met privacygevoelige informatie die tijdens de uitvoering van de politietaak wordt opge
nomen.
Hier ligt ook de achilleshiel van de pilot. Met betrekking tot het plaatsen van video's waarin
verdachten worden afgebeeld, zal het Openbaar Ministerie toestemming moeten geven om
deze beelden te publiceren. De eisen die het OM op voorhand aan de video stelt, zijn:
- geen beelden van in de woning (tenzij er een uitdrukkelijke ondertekende toestemmingsverklaring van de bewoners ligt);
- verdachten en betrokkenen moeten onherkenbaar worden gemaakt (blurren). zodat
zij niet herleidbaarzijn naar de persoon in kwestie;
- de buitenzijde van de woning mag niet herkenbaar zijn, zodat deze direct aan de
identiteit van een verdachte of betrokkene kan worden gelinkt;
- beelden waarbij spraken is van strafbare feiten en verdachten kunnen pas openbaar
worden gemaakt na toestemming van de (pers)Officier van Justitie.
Daamaast zal er goedkeuring moeten komen van de afdeling communicatie en Projectleider
van het regionale Social Media projectteam als gemandateerde namens de Eenheidsleiding,
voordat de video mag worden gepubliceerd.
Hiermee is het plaatsen van de video's en beelden op youtube juridisch stevig ingekaderd en
leverde dit geen (juridische) problemen op. Opmerkelijk is dat er naar aanleiding van de gepubliceerde bodycam video's nauwelijks tot geen kritische vragen vanuit de media zijn ge
steld aan het OM of politie op het gebied van privacy en het juridisch kader, terwijl een ge
plaatste video via de eigen kanalen tienduizenden keren wordt bekeken en extern zoals via
het onder jongeren populaire videoblog dumpert.nl zelfs een honderdduizend keer per
geplaatste video. Wellicht mogen we hier al de voorzichtige conclusie uit trekken dat het op
deze wijze publiceren van beelden uit de politiepraktijk door de maatschappij en al haar criti
casters al wordt geaccepteerd.
5.1 Opslag beeldmateriaal
Beeldmateriaal wat niet is gepubliceerd, maar wel is opgenomen moet conform huidige weten regelgeving worden opgeslagen en beveiligd. In de afgelopen maanden is er voor enkele
tientallen terrabites aan beeldmateriaal opgenomen. Op die beelden lopen diverse wetgevingen doorelkaar heen en in elkaar over. Beelden waar de Wet Bescherming Persoonsgege
vens (WBP), De Wet Politiegegevens (WPG) en Strafvordering van toepassing (kunnen) zijn.
Doordat het bovengenoemde vooralsnog niet goed is afgekaderd, kan dit tot onduidelijke en
in het slechtste scenario tot onrechtmatige situaties leiden. Mochten deze niet onrechtmatig
zijn, dan zijn ze op zijn minst ongewenst.
Daamaast is het voor de agenten die beeldmateriaal aanleveren niet altijd duidelijk wat de
status van de beelden is en wat zij met die beelden volgens wettelijke bepalingen wel of niet
mogen.
Onlangs ontstond een interessante casus waarbij de verdachte van een woninginbraak een
klacht indiende tegen een agent die was uitgerust met een body cam. De raadsvrouw vroeg
de beelden van de aanhouding en het transport van haar client op. Volgens de kiager zou hij
zijn gestagen door de agent en stond dit op de beelden. Echter had de agent de camera uitgezet omdat de situatie verder rustig was en hij geen reden zag om de camera voor dit inciPolitie Eenheid Rotterdam, district Oost 11
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dent aan te laten staan. Hier kwam de status van de beelden aan de orde. De vraag was of
de advocaat de beelden mocht inzien.
Inmiddels is de juridische afdeling van BBZ met een verkennend onderzoek gestart naar de
toepassing van beelden die door politieagenten zijn gemaakt met behulp van GoPro action
cams, maar ook opnames (foto en/of video) die zijn gemaakt met de blackberry t.b.v. twitter,
aangezien die dezelfde status genieten als de beelden die zijn opgenomen met body cams.
Uit een eerste globale schouw blijkt dat de beelden die door politie worden gemaakt voor de
toepassing social media onder een aantal categorieen kunnen worden geschaard (zie figuur
3). Daarbij opgemerkt dat het filmen door politie tot dusver wel is beschreven en juridisch is
uitgekristalliseerd voor de toepassingsgebieden: "opsporing" (strafvordering, wet BOB) en
"toezicht publiek domein" (cameratoezicht Gemeentewet, videoteam voetbaleenheid, bodycam project, heli), maar niet voor de toepassing "social media" (twitterende wijkagenten die
foto's van incidenten publiceren en bewaren, facebook, youtube etc.) Dat maakt niet alleen
de pilot zoals die op oost wordt uitgevoerd maar het hele landelijke social mediabeleid tot
dusver, uniek en een sprang in het diepe / onbekende.
Vooriopige categorisering actioncam beelden tfo.v. social media
Wet Bescherming
Strafvordering
Persoonsgegevens (WBP)
WPG van toepassing: nee,
WPG van toepassing: ja
tenzij.
Nader onderzoek aanbevolen
Van toepassing op
Van toepassing op
Social Media:
Social Media:
• geen verdachte (bij
• indien het beeldmateri
voorbeeld hulpverleaal kan leiden tot een
verdenking van enig
ning)
• geen toezicht in de zin
strafbaar felt / overtra
van cameratoezicht
ding en de betrokkene
Gemeentewet (perma
hierdoor als verdachte
kan worden aangenent, met oog op toe
merkt.
passing opsporing)
Eindverantwoording: politie

Eindverantwoording: OM

Wettelijke bewaartermijn: 4
weken indien WBP van toepas
sing. Kan worden verlengd in
dien noodzakelijk. Nader on
derzoek aanbevolen.
Inzagerecht burger: ja, op grond
van het inzagerecht WBP

Wettelijke bewaartermijn: situatieafhankelijk
Nader onderzoek aanbevolen.
Inzagerecht burger: indien van
toepassing art. 25 WPG i.o.m.
OvJ bij inbeslagname beelden /
bewijs.

Gemeentewet
WPG van toepassing: ja
Van toepassing op
Social Media:
• vooralsnogn.v.t, (be
treft toepassing bodycam-project. Het is de
vraag in hoeverre ge
bruik voor social media
hier relevant is)

Eindverantwoording: OM &
politie (door het bestuur gemandateerd)
Wettelijke bewaartermijn: 4
weken indien WBP van toepas
sing. Kan worden verlengd in
dien noodzakelijk. Nader on
derzoek aanbevolen.
Wettelijke bewaartermijn: divers
Nader onderzoek aanbevolen.

Figuur 3

5.2 PRO 24/7 volgens OM en Communicatie
In de afgelopen maanden is er voorafgaand aan publicatie van de youtube video's nauw samengewerkt met onder andere de afdeling communicatie en het Openbaar Ministerie. Ook
voor hen bleek dit een wijze van communiceren met de burger die geheel nieuw was. Een
sprang in het diepe waarvan men voorafgaand niet goed kon inschatten welke kant het zou
opgaan. Zou er veel kritiek komen vanuit de maatschappij of zou deze insteek om transparantie richting de burgers te tonen wat zich allemaal achter de wereld van politie en justitie
afspeelt worden omarmd. Dat laatste blijkt tot nog toe het geval.
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In het kader van deze evaluatie worden de bevindingen en ervaringen van
Officier van Justitie, als persofficier namens het OM aan deze pilot verbonden en
, communicatieadviseur van de Eenheid Rotterdam in de onderstaande kaders weer
gegeven:
Wider van Justitie:
"Mijn beeld van de pilot is positief, wat niet betekent dat alles zonder discussie is verlopen. Maar juist
doordat we als politie en OM met elkaar het gesprek zijn aangegaan liggen er nu goede spelregels en
werkafspraken. En zonder dat die meteen weer in beton zijn gegoten: je merkt dat we in de loop van
de tijd en van casus tot casus weer tot verfijning en ad hoc afwegingen komen wat wel en wat niet. Als
voorbeeld: het uitgangspunt is niet filmen in een woning vanwege het huisrecht tenzij met uitdrukkelijke en vastgelegde toestemming van de bewoner, ertoe leidend dat we het in het filmpje over kraken
niet hebben gebruikt en in het filmpje van de 'balkonontzetting' wel. Een ander leerpunt vond ik de
afstemming met melders en/of slachtoffers en het opletten dat ook hun privacy gewaarborgd is, iets
waar we in de casus van de noodhulpverlening/reanimatie en de aanhouding van die woninginbrekers
tegenaan liepen. En overigens waren het telkens punten die we ook weer goed hebben afgestemd.
Wat mij betreft leidde dat bij al die voorbeelden vervolgens tot een goede balans tussen het door jullie
beoogde doel en alle andere belangen.
Zelf merk ik dat het intern op prijs wordt gesteld als zaaksofficieren ook weten wat er speelt en betrok
ken worden bij de afwegingen. En dat we in sommige gevallen ook al een mooie uitkomst kunnen
melden is ook winst, denk aan het filmpje over de aanhouding van die woninginbrekers die gevangenisstraf hadden gekregen. En via mij is dan ook onze voorlichting dan meteen ook in stalling om even
tuele vragen te beantwoorden.
Kortom: ook ik denk dat het samen optrekken een belangrijk onderdeel is van dit project. En dat we
daarbij soms ook grenzen trekken doet volgens mij niet af aan het feit dat alle filmpjes tot nu toe een
'hit' zijn geweest. Ik denk dat de vervolgvraag zal zijn of je op dit spoor verder wilt of dat je het gebruik
van een medium als Facebook ook nog weer verder zou willen ontwikkelen en zoja: hoe dan. De capacitaire afweging die daar vast ook bij komt kijken is niet aan mij, maar in alle gevallen lijkt het me
goed om over verdere ontwikkeling ook weer met elkaar na te denken. Daarbij moeten we in elk geval
ook aandacht blijven besteden naar wat taaiere aspecten als het wel of niet vragen van toestemming
aan verdachten of anderen om hen te filmen, bewaar- en inzagekwesties etc. etc.. Ook dat hoort erbij
en wordt denk ik zelfs onvermijdelijk als dit een vast onderdeel van het werk van het district/de een
heid zou worden. Extra leuk om dan te horen dat er ook belangstelling is van buiten de regio. Dat zegt
ook weer wat."

communicatieadviseur Politie Eenheid Rotterdam
"Sinds het najaar 2013 is de afdeling Communicatie betrokken bij het Social Media projectteam in
district Rotterdam Oost van de eenheid Rotterdam. Oftewel PR024/7. De afdeling Communicatie levert op afstand een bijdrage door adviezen te verzorgen voor tekst en beeld, maar denkt ook mee
over een handige planning voor het plaatsen van filmpjes en artikelen. Eigenlijk is de afdeling Com
municatie altijd te benaderen voor een advies. Wij sluiten regelmatig aan bij de overleggen en zitten in
de mailbox van het projectteam. Op deze wijze blijven we gemformeerd over de activiteiten van het
team. Daarbij pakken we een signalerende/adviserende rol.
In het begin was het even zoeken naar de invulling van de samenwerking. Welke afdeling gaat waarover en hoe kunnen we dit met elkaar het beste aanvliegen? Waar het vooral om ging was het ver
trouwen winnen. De afdeling Communicatie en het Openbaar Ministerie waren er niet bij betrokken
geraakt om deze enthousiaste club collega's tegen te werken. In tegendeel! Wij wilden graag aanslui
ten om het projectteam naar een hoger niveau te krijgen en ervoor te zorgen dat de juiste lijnen zou
den worden bewandeld. Om zo het team te behoeden voor eventuele misstappen. Dat zou zonde zijn!
Voordeel van deze afspraken is dat we van elkaar weten wle waarover gaat en wat we van elkaar
kunnen verwachten.
De afdeling Communicatie is niet standaard bij alle communicatie uitingen betrokken. Het team heeft
de vrijheid gekregen om gebruik te maken van Twitter, Facebook en Youtube en pakken deze vrijheid

Politie Eenheid Rotterdam, district Oost

13

Persoonsgegeven

Evaluatie PRO 24/7 youtube

augustus 2014

ook. Zij plaatsen geregeld artikelen en korte filmpjes (Daily Jobs) op Facebook/Youtube zonder tussenkomst van de afdeling Communicatie.
Nadeel hiervan is dat er soms iets onverwachts voorbij komt, en dat het wellicht niet altijd handig is.
Anderzijds moet dit ook kunnen. Het projectteam is inmiddels zover ontwikkeld dat zij bij iedere uiting
de juiste partijen en partners meenemen. Hierdoor komt niemand voor een verrassing te staan. Daar
bij bellen ze ook voor advies: bij twijfel hangt een lid van het team aan de lijn en denkt de afdeling
Communicatie mee. Dit heeft er het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat het team is ontwikkeld en opgeleid tot een professioneel team.
Nadeel van de vrijheden die zij krijgen, is dat er soms ook eigen initiatieven plaatsvinden die in het
kader van landelijke ontwikkelingen mogelijk niet handig zijn. We moeten elkaar blijven kijken naar de
toekomst en waar nodig moeten we bijschaven. Zolang we dit met elkaar en in overleg doen, zorgt dit
projectteam voor belangrijke lokale (en soms ook landelijke) publiciteit."
Stappenplan opmaak film
• Opmaak storyboard - zet hierin welke teksten je zou willen gebruiken en wat je op de beelden ziet (benoem de beladen zaken, zoals verdachten, auto's, woningen etc.).
Storyboard opsturen naar:

Persoons- en
herleidbare
gegevens
Persoonsgegevens

Dan volgt er een eerste ronde van feedback.
Team gaat aan de slag met verwerken feedback en maakt filmpje.
Eerste versie filmpje naar zelfde contactpersonen:
verzorgt
eventuele
adviezen vanuit
communicatie
oogpunt.
* Het OM
. " , lekijk*
Hp laatste
*irafrechtelijke
kant en
geeft eventuele
laatste punten.
" Definitieve goedkeuring door .Social Media Expert groep)
• Er volgt nu een eventuele tweede ronde van feedback.
• Team verzorgt laatste aanpassingen.

Stappenplan publlcatie film
Na goedkeuring volgt publicatte:
Maker film zoekt contact met
Bekijken samen publicatie datum
Persoonsgegevens
verzorgt interne bekendmaking op afdeling communicatie
Maker/publicist film geeft seintje wanneer het online staat
BBA verzorgt op dat moment verdere publiekscommunicatie via FB eenheid en andere middelen
Bi] afwezigheid bellen met atgemeen telefoonnummer communicaliel
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6. Conclusie & aanbevelingen
6.1 Conclusie
In de afgelopen negen maanden dat district Oost van de Eenheid Rotterdam onder de projectnaam PRO 24/7 is begonnen met het plaatsen van zelfgeproduceerde video's op het ei
gen youtubekanaal, heeft dit behoorlijk wat los gemaakt onder de inwoners van district Oost
en ver daarbuiten. Voor het overgrote deel in positieve zin. Daamaast zijn de video's onder
de collega's uit andere eenheden niet onopgemerkt gebleven.
De afgelopen maanden hebben dan ook diverse collega's uit verschillende eenheden en
districten advies gevraagd over de aanpak en de kaders die aan de pilot PRO 24/7 ten
grondslag liggen. Allen gaven aan op een zelfde wijze met het domein social media aan de
slag te willen binnen hun eenheid of district. Collega's uit Den Haag en Amsterdam zijn in
formatie komen inwinnen over de aanpak. Daarbij viel het op dat het voornamelijk collega's
waren die werkzaam zijn in de uitvoering, zoals noodhulpmedewerkers, recherchekundigen
en operationeel leidinggevenden die alien affiniteit met social media hebben, hierin het voortouw willen nemen.
Het filmen van de eigen werkzaamheden en dit delen met de bewoners van het verzorgingsgebied slaat aan. Zowel onder de collega's als bij de ondervraagde burgers. De wijze waarop
de youtube pilot is uitgevoerd wordt door de burgers gewaardeerd met het gemiddelde cijfer
8,6 (zie bijlage resultaten enquete). Hoewel de uitvoering van de pilot is gericht op de inwo
ners van district Oost (lokale verankering), zijn de youtube video's vanwege de crossmediale
aanpak en eigentijdse, toegankelijke wijze waarop de verbinding met de burgers wordt gezocht, geregeld door landelijke media overgenomen. O.a. het RTL programma Boulevard,
SBS6 Wegmisbruikers, het RTL themakanaal RTL Crime en de lokale zender Rijnmond
Nieuws, hebben beelden van de youtube pilot uitgezonden. Online waren dat diverse lande
lijke internetsites, zoals geenstijl.nl, dumpert.nl, telegraaf.nl, metro nieuws, en nu.nl
Wanneer de resultaten van de bijgevoegde enquete daarin worden meegenomen, kan wor
den geconcludeerd dat de toepassing van youtube zoals hij in de pilot op district Oost is
uitgevoerd een succes is met resultaten die qua bereik boven verwachting zijn. Het
vertrouwen van de burger in de politie en het begrip voor diens werkzaamheden is door het
laten zien van politiewerk vanuit het perspectief van de agent aanzienlijk toegenomen.
Operationele resultaten met betrekking tot youtube op het gebied van opsporing kunnen we
helaas nog niet inzichtelijk maken, maar indien het middel youtube vaker ingezet gaat wor
den voor opsporingsdoeleinden, zal dit een kwestie van tijd zijn. De mogelijkheden voor ge
bruik van youtube en social media in het algemeen ten behoeve van opsporing wordt door
steeds meer rechercheurs onderkend. Hierop vooruitlopend heeft het MT van de afdeling
opsporing op district Oost onlangs besloten om een rechercheur die vanaf het begin bij de
pilot betrokken was, geheel vrij te maken van andere werkzaamheden om de mogelijkheden
voor de afdeling opsporing in relatie tot het gebruik van youtube en social media, verder uit
te diepen en toe te passen, alsmede het districtelijk uitrollen van het project GOBI.
Het succes kent echter ook een kritische noot. Vanaf het moment van publicatie is het juri
disch kader goed afgebakend met het OM. Voor wat betreft het filmen van het politiewerk
door collega's voor de toepassing van social media, voorafgaand aan publicatie, bevinden
we ons nog op onbekend terrain. Het opslaan van beelden en de bewaartermijnen staan nog
niet vast.
De collega's die filmen, willen hun werk vast leggen, maar niet iedereen begrijpt de
achterliggende gedachte van opnames voor het youtube project. Er zijn al voorbeelden van
collega's die enthousiast komen vertellen dat zij opnames hebben van spectaculaire aanhoudingen, waarvan op voorhand al moeten worden gezegd dat deze beelden ongeschikt
zijn voor youtube. Daamaast wordt bij een toename van het gebruik van de GoPro-camera's
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de behoefte aan beveiligde en versleutelde opslagcapaciteit grater, evenals duidelijkheid
over de juridische status van de beelden en daarbij horende opslagtermijnen. Beelden van
situaties die van belang zijn voor waarheidsvinding, zijn ook onder dit project immers vatbaar
voor in beslagname en kunnen als bewijs dienen tegen verdachten in strafzaken, maar ook
tegen collega's zelf in disciplinaire of strafrechtelijke onderzoeken.
Er moet rekening worden gehouden met een afbreukrisico indien beelden die in het kader
van het social media project tijdens de dienst zijn gemaakt, onbedoeld en ongecontroleerd
op het internet verschijnen. Het kan de politieorganisatie in verlegenheid brengen het
zorgvuldig opgebouwde werk van velen in een keer afbreken. Hoe meer collega's met action
cams aan de slag gaan, hoe groter dit risico zal zijn. Er zijn al beelden van IBT trainingen
met politiebikers op youtube en dumpert.nl verschenen (via prive accounts) waarvan de kans
klein is dat deze door een buitenstaander zijn gefilmd. Gebruik van priveapparatuur voor zakelijk / politieel gebruik, of het nou t.b.v. opsporing is of social media, vergroot dit risico en is
daarom onwenselijk.
Het geniet daarom de voorkeur om collega's die in de toekomst aangeven te willen filmen ten
behoeve van social media, hiervoor op te leiden, te faciliteren in materiaal / infrastructuur en
een duidelijk kader als handvest mee te geven.
6.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van deze evaluatie en de bovenstaande conclusie kunnen de volgende aan
bevelingen worden geformuleerd:
• De toepassing van youtube op districtsbasis verankeren in een districtelijk kanaal,
naast een kanaal op eenheidsniveau en landelijk niveau, dat zorgt voor een optimale
dekking en de verbondenheid met burgers weet te borgen.
Landelijk
Het landelijk youtube kanaal kan zich daarbij richten op eenheidsoverstijgende onderwerpen, zoals een NSS-top, grootschalige incidenten met landelijke impact, de politieheli,
landelijke onderzoeken en aanbestedingen etc.
Eenheid
Het youtubekanaal van de Eenheid kan zich richten op districtsoverstijgende activiteiten
en processen die eenheidsbreed worden georganiseerd. Daamaast kan zij de districten
ondersteunen door bepaalde opsporingszaken vanuit een district op het eenheidskanaal
weer te geven voor een grotere dekking.
Districtelijk
De youtubekanalen op de districten richten zich vooral op lokale verankering en contact
met de burger. De ervaringsdeskundigen in het contact met burgers zitten in de personen
van wijkagenten en wijkpolitie in de basisteams van de districten. Zij weten welke onderwerpen spelen in een bepaalde wijk en staan van de drie genoemde opties het dichtste
bij de burger / doelgroep. Vanwege de grilligheid van social media bij incidenten in de
wijk, is het belangrijk om flexibel en snel te kunnen schakelen of intervenieren. De distric
ten kunnen daarbij worden ondersteund door de afdeling communicatie van de Eenheid.
Op deze wijze kan er direct worden opgetreden om ontstane onrust in een wijk en op
social media snel en effectief weg te nemen.
Districtsrecherches hebben daamaast inzicht in opsporingscapaciteit en prioritering van
bepaalde onderzoeken. Het ligt voor de hand dat zij snel moeten kunnen schakelen en
daarbij de mogelijkheden van social media flexibel kunnen inzetten.
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• Audiovisuele dienst vanuit de Eenheid
In het bewerken van video's voor youtube gaat behoorlijk wat tijd zitten. Een goede
videobewerker die zich daarfulltime mee bezig houdt kan wekelijks ongeveer 5 video's
produceren. Om de kwaliteit en uniforme (corporate) uitstraling te behouden is het van
belang om een video tenminste met eenzelfde frontscreen en afsluiting te beginnen en
eindigen. Het neemt veel werk uit handen van een district en waarborgt de kwaliteit en
professionele uitstraling. Een mogelijkheid kan zijn om beelden met storyboard vanuit de
districten te uploaden op ftp-server van audiovisuele dienst. De beelden worden gemonteerd en ter beoordeling via een link op een dropbox voor de aanvrager weergegeven.
Elk district heeft een vast aanspreekpunt voor youtube-aanvragen. Deze screent op voorhand al de beelden en is verantwoordelijk voor een goede archivering van de beelden op
de districten conform de wettelijke eisen en zorgt dat de beelden op tijd worden verwijderd.
• Eindverantwoording voor het plaatsen van youtube beelden districtelijk account bij
districtsleiding / OM
Het is aan te bevelen dat het plaatsen van beelden op een districtelijk youtubekanaal
plaatsvindt onder eindverantwoordelijkheid van de districtsleiding en bij opsporing het
Openbaar Ministerie. Zij kunnen daarbij worden geadviseerd en ondersteund door een
medewerker van het eigen districtelijke social media team en collega's van de afdeling
communicatie. Indien de video mogelijk een districtoverstijgende impact zou kunnen
hebben, wordt dit overlegd en besproken met de referent binnen de Eenheidsleiding /
projectleider social media projectgroep van de Eenheid.
• Coaching en begeleiding van districtelijke social media teams
Vanuit de social media projectgroep van de eenheid kunnen de districtelijke social mediateams worden gecoacht, getraind en begeleidtt.b.v. het gebruik van social media, het
digibewustzijn en SEO crossmediale aanpak van berichtgeving. Het is aan te bevelen dat
de Projectgroep Social Media wordt uitgebreid met een social media marketeer, of zittende leden van de projectgroep hierin een opleiding aan te bieden om zo een extra verdiepingslag te kunnen maken door bijvoorbeeld te gaan werken met analyse- en impactmodellen, marktanalyses te kunnen maken (vertaald naar het politiewerk) en een semicommerciele aanpak kunnen doorvoeren om de communicatie van politie naar burger via
social media, beter aan te laten sluiten op de behoefte van de burger.
• Webcare
Het reageren op reacties van burgers op het social media platform van de politie is niet
vrijblijvend, De reacties van burgers moeten worden gemonitord. Het is aan te bevelen
dat elk district aangeeft hoe het de webcare op het gebied van social media gaat organiseren. Interactie met de burgers via social media is een van de levensaderen voor een
succesvolle multimediale aanpak en cruciale factor in het slagen van het platform. Wan
neer dit niet op orde is, vormt dit een reeel afbreukrisico voor de reputatie van de politie
op het gebied van social media. Daarbij is het van belang om collega's te betrekken die
communicatief en schriftelijk vaardig zijn. lemand kan een goede politieagent of wijkagent
zijn, maar in zijn of haar schriftelijk contact een valse toon aanslaan of de plank volledig
misslaan. Hierin schuilt een sluimerend gevaar op de achtergrond dat voor een afbreukri
sico kan zorgen. Door de verkeerde mensen binnen een district verantwoordelijk te ma
ken voor het uitvoeren en beheren van de social media accounts, kan het zijn dat een
platform niet van de grand komt. Het is aan te bevelen om digivaardige, competente en
leergierige collega's te zoeken met affiniteit op het gebied van social media en die
tekstueel / communicatief goed uit de verf komen.
Het is dus goed mogelijk dat op dit vlak een aspirant of agent van politie meer geschikt is
dan een operationeel expert of wijkagent. Dit staat haaks op de traditionele organisatiestructuur bij de politie die georganiseerd is naar een bureaucratisch model met sterke

Politie Eenheid Rotterdam, district Oost 17

Persoonsgegeven

Evaluatie

PRO

24/7

youtube

augustus

2014

hierarchische kenmerken. Niet de chef maar een aspirant kan in theorie bepalen of een
geschreven stuk geschikt is om op facebook te worden geplaatst.
• Materiaal
Het is aan te bevelen om de collega's die voor het domein social media willen filmen of
via districtelijke accounts actief zijn op facebook en youtube te faciliteren in materiaal,
georganiseerde opslagcapaciteit en een snelle internetverbinding (upload & download
snelheid). Mogelijk valt dit te combineren met het project GOBI.
Tenslotte is het aan te bevelen dat, indien wordt besloten de bovengenoemde punten geheel
often delen overte nemen, allereerst het juridisch kader met betrekking tot het opnemen,
bewaren en beveiligen van beelden t.b.v. twitter, facebook en youtube helder te stellen,
voordat het over de andere districten van de eenheid wordt uitgerold.

Persoons
gegeven Projectcoordinator social media district Oost
Augustus 2014
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q1 Onder de projectnaam PRO 24/7 heeft
de politie van de eenheid Rotterdam,
district Oost in de afgelopen 6 maanden
een aantal video's op youtube en facebook
geplaatst die door agenten zelf m.b.v.
bodycams zijn gefilmd. Dat ik als burger op
deze wijze een inkijk of andere kijk op het
politiewerk krijg gepresenteerd, vind ik:
Beantwoord 330 Overgvslagen 0

een uitstekend
initiatio

best een goed
initiatio

nlat zo'n goed
initiatio

een slecht
initiatio

geen mening

0% 10%

20%

60=;

30%

90% 100%

Reacties

Antwoordkeuzen

88,79%

een uitstekend initiatie
best een goed initiatie
niet zo'n goed initiatie

293

9,70%

32

0,61%

2

0,61%

een slecht initiatie

0,30%
geen mening

I
330

Totaal
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q2 De youtube video's die door PRO 24/7
zijn geplaatst geven mij:
Beantwoord 329 Overgesiagen 1

mmmmmmmmmmmmmmm

meer
vertrouwen/...

meer
vertrouwen /...
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aan mij n
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Reacties

Antwoordkeuzen
meer vertrouwen I begrip t a v de politieagenten en hun werkzaamheden in algemene zin
meer vertrouwen / begrip t a v de politieagenten en hun werkzaamheden die werken in het gebied waar de video's zijn gemaakt
minder vertrouwen / begrip t a v de politieagenten en hun werkzaamheden in algemene zin
minder vertrouwen / begripta v de politieagenten en hun werkzaamheden die werken in het gebied waar de video's zijn gemaakt
aan mijn vertrouwen / begrip t a v de politieagenten en hun werkzaamheden verandert niets

64,74% 213
22,49%

74

0,30%
0,30%
12,16%

40
329

Totaal
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q3 Dat de politie youtube gebruikt om
opsporingsberichten en getuigenoproepen
te plaatsen vind ik:
Bearrtwoord 325 Overgestagen S

een uitstekend
Initiatie

■HHBB
■

best een goed
initiatie

niet zo'n goed
initiatio
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Antwoordkeuzan
een uitstekend initiatie
best een goed initiatie
niet zo'n goed initiatie
een slecht initiatie
geen mening

81,23%

264

18,46%

60

0,31%

1

0,00%

0

0,00%

0
325

Totaal
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q4 Wanneer de politie een
opsporingsvideo of getuigenoproep op
facebook en youtube plaatst:
Beanrwoord 30S Ov#r§e»!agen 24

zal ik die
eerder delen...

zal ik die
eerder delen...

zal ik die
eerder delen...

deel ik die
ubcrhaupt nooit

Overige (gee
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reacties

Antwoordkeuxon

41,50% 127

zal ikdle eerder delen wanneer het betrekking heetop mijn directe woonomgeving (wijk/gemeente)

23,20% 71

zal ik die eerder delen wanneer het belrekfeng hee t op mijn woongebied (district / aangrenzende (deel)gemeenten)

22,88% 70

zal ikdle eerder delen wanneer het bericht mij raakl en aanspreekt Het maakt mij niet uit waar In Nederland het incident hee 1 plaatsgevonden
deel ikdie Oberhaupt nooit
Overige (gee nadere toelichting)

7,84%

24

4,58%

1
4
308

Totaal

Datum

Overige (gee nadere toelichting)
dan deel ikdie op een rotterdam-9'te vzv betrekking hebbend op Rotterdam

1-8-2014 2 25
31-7-2014 8 38

goed

28-7-2014 19 17

voel Ik mij betrokten bij de nationale veiligheid

28-7-2014 17 18
De emst van de situatie daarWjkik naar niet waar maarjuislhoe onrecht voorel bij oudere mensen moet gelljk teihard
aangestra d worden dusdeel ikhet Vooral pinpasdie stal zo laag

28-7-2014 2 00

6

vind ikdit uitstekend

27-7-2014 23 13

7

Mjk Ik eigenlljk nooit

8

belangrijk net als Amber alert

9

delen wanneer het In mijn woongebied is o het me raakl

10

Mjklker altijd naar en deel zo veel mogelijk

11

zeer betroMen zeer nuttig en waardevol

12

prima

13

Mag het best eerder en niei maanden later

14

goed initiatie

27-7-2014 19 57
27-7-2014 16 31
27-7-2014 14 34

26-7-2014 22 46
26-7-2014 17 12
26-7-2014 13 52

26-7-2014 1 37
25-7-2014 22 38
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q5 In een youtube video van de politie zie
ik graag informatie terugkomen over:
(meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord 329 ©vergeslagen 1

ops porings zaken

preventietips

de wijkagent

kijkjoinde

politiepraktijk

daily job/
story tailing

Overige (gee
nadere...

0%

10%

20%

60%

30%

70%

Reacties

Antwoordkeuzen

187

59,88%

opsporingszaken

37,69%

preventietips

41,03%

de wijkagent
kjjkje in de politiepraktijk
dally job/ story telling

76,90%

253

64,13%

211
17

5,17%

Overige (gee nadere toelichting)
Totale aantal raspondenten 329

Overige (gee nadere toelichting)

Datum

totaal beeld van het politie werk

29-7-2014 15 58

ontkrachten van vooroordelen abelsetc

28-7-2014 16 38

Allen eigenlijk

28-7-2014 11 18

4

contact wijkagent want momenteel deelt hij pestbonnen uit in de hele wijk Maar nlemamd kent de beste man

28-7-2014 5 02

5

beelden van daders met duidelljke tekst eronderwat de daad isgeweest

28-7-2014 2 00

e

Resultaten van meldingen die burgers deden

27-7-2014 22 54

7

Staandehoudingen arrestaties

26-7-2014 13 01

B

De motorpolitle

26-7-2014 9 49

9

De diversiteil van video'swaarborgen de diversiteit van het politiewerk kmisalleen ietsvan het "saalere" gedeelte zoalshet
behandelen van aangl ten wat veel burgers meemaken

26-7-2014 9 29

10

ben oud collega maar zeker de blogs zijn antastisch

26-7-2014 4 05

11

V B (Voertuigbegeleiding) zoals bij uwhaagsche collegae

26-7-2014 1 42

12

Wat van belang is

26-7-2014 0 43

13

He tige incidenten Emolioneel gezien Niet alleen de actie

26-7-2014 0 17

14

Uitleg over hoe criminelen te werk gaan

25-7-2014 23 15

15

ikkijkbijna geen youtube wel acebook dan lees ikgraag dally job story preventietips een kijkje in de praktljk

16

Noodhulp dienst

17

Eventuele onderzoeken

25-7-2014 21 31
25-7-2014 20 54
25-7-2014 20 46
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q6 Ik ben vooral geinteresseerd in youtube
video's van de politie die betrekking
hebben op: (meerdere antwoorden
mogelijk)
Beantwoord 328 Overgeslagen 2

heel Nederland

mijn stad
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mijn wijk

Overige (gee
nadere...
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Antwoordkeuzen
heel Nederland

48,48%

159

mijn stad

60.08%

197

51,52%

169

47,56%

156

3,05%

10

mijn (deeljgemeente
mijn wijk
Overige (gee nadere toelichting)
Totale aantal respondenten 328

#

Overige (gee nadere toelichting)

Datum

1

actuele criminaliteit die een ieder kan raken

31-7-2014 23 39

2

De deeigemeente waarlkopgegroeld ben

27-7-2014 22 54

3

geen somshaal je oude koelen uit de sloot

27-7-2014 2 12

4

Kleinere zaken mijn omgeving - grotere zaken heel Nederland

26-7-2014 13 22

5

Alles )

26-7-2014 12 57

6

district oost al laat het andere me niet onberoerd

26-7-2014 4 05

7

Verkeerspolitie

26-7-2014 1 42

8

Politie eenheid

25-7-2014 23 15

9

regio/district

25-7-2014 22 33

10

ikHjk acebook dan alleen van mijn stad

25-7-2014 21 31
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q7 Ik werd op de youtube video's van PRO
24/7 gewezen door: (meerdere antwoorden
mogelijk)
Beantwoord 328 Overgesiagen 2
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twitter
acebook
youtube
landelijke blogs & orums (bijvoorbeeld geenstljl nl /dumper! nl)
Internetsites van lokale media
internetsites van landelijke media
Overige (gee nadere toelichting)

37,20%

122

68,29%

224

27,13%

89

16,18%

53

5,18%

17

3,68%

12

7,01%

23

Totale aantal respondentan 328

*

Datum

Overige (gee nadere toelichting)

3-8-2014 15 34

1
2

politie academie

31-7-2014 19 05

3

Een agent

30-7-2014 19 22

4

Familie

30-7-2014 10 33

5
6

Collega's

7

politieagent zel

8

30-7-2014 10 32

amilie/kennissen

29-7-2014 2 19
28-7-2014 15 37
28-7-2014 6 27

amilie werkzaam bij politie

9

zel

27-7-2014 23 13

10

in ormatie avond op het polltiebureau in rotterdam alexander

27-7-2014 18 05

11

interesse in politie en brandweer werk

27-7-2014 14 34
27-7-2014 11 09

12

27-7-2014 2 12

13

personen

14

b i j e e n k o m s t s o c i a l e m e d i a a v o n d n o v e m b e r 2 0 1 3 D o o r ; ' u i t g e n o d i g d P e r S O O n S g e g C Ve n

15

Dumpert

16

werk

17

Mondeling

18

26-7-2014 22 46
26-7-2014 13 59
26-7-2014 13 52
26-7-2014 0 43
26-7-2014 0 36

njpjpjjpj Fersoonsgegeven
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Herleidbaar persoonsgegeven

19
20

politie zel

21

via de In oavonden

22

■j p j e j H H H

23

De politie hier in Overijssel

26-7-2014 0 27
25-7-2014 21 26
i 25-7-2014 21 07

Herleidbaar persoonsgegeven

: 25-7-2014 21 01
I 25-7-2014 20 46
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q8 Geef aan welke van de onderstaande
kenmerken u het belangrijkste vindt aan de
berichten op een facebookpagina van de
politie: (meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord 329 Overgeslagen 1
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Antwoordkeuzen

54,71%

kwaliteit (aantrekkeiijkgeschreven geen spel outen)
lokaal georienteerd (laat zien wat erzlch in mijn woon-en lee omgeving a speelt weet wat er onder de bewonersiee t)
snelie opvolging van vragen die ikvia acebook stel
neutraal en objectie

61,40%
22,80%

75

30,70%

101

7.50%

ormeel
divers (a wlsseling in onderwerpen)
actueel (hee I oog voor zaken die op dat moment spelen)
respectvol (ruimte voor discussie zolang die op een respectvolle wijze wordt gevoerd)

38,60%

I27

66,57%

2I3

44,07%
37,08%
toegankeiijk
35,87%

in ormatie (o a preventietips)

58,05%

betrokken (terugkoppeling doorde politie naar haar volgers)

3,65%

Overige (gee nadere toelichting)
Totals aantal respondenten 329

Overige (gee nadere toelichting)
1-8-2014 22 46

Mooi Mjkje in hoe het daadwerkelijkeraan toe gaat
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
kheberwel een dubbel gevoel bij in plaats van anti-inbraaktips op witter heb ik Never dat de inbrekersgepakt worden
Ikstoor me aan de negatieve berichtgeving overde politie (politie "weer" niet op tijd en) kzou graag meer van jullie
heldendaden en achtervolgingen zien zodat de enige mensen die als een schlemiel overkomen de misdadigersen criminelen
zijn
Graag een uni orme wijze van berichten opstellen - herkenbaar en niet te rivool - saai en degelijk lijkt me het beste

30-7-2014 10 10
29-7-2014 18 09

28-7-2014 17 20

Blij wel up to date Upload veel ilmpjes dat trekt mensen aan

28-7-2014 16 37

Hetbetrokten (terugkoppeling van politie naar haar volgers voorbeeld Burger net gee t aan datde person in kwestie isgevonden
naeen vermissing'soproep erg belangrijk anders blij tde burger zoeken maar bij zaken datde dadergepakt is is een ijn
compliment naarde burger toe gerechtigheid steektde top boven

28-7-2014 2 00

7

Het werk van politie

27-7-2014 23 13

8

hebben ze niksbeterste doen ???

27-7-2014 2 12

9

Het leven van de agent bv Het ilmpje overde marathon was goed van het bureau inlopen tot emit laten zien

26-7-2014 19 33

10
11

26-7-2014 19 12

nhoud van het werkelijke werk op straat
Foto'svan daders/verdachten die gezocht worden Vooral in eigen wijkzodat de wijkbewonersookeen oogje in het zeil kunnen
houden

25-7-2014 22 13

recente gebeurtenissen uit mijn directe omgeving

25-7-2014 20 50
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Politie (PR024/7) op Facebook & Youtube
Q9 De wijze waarop de politie van district
Oost (PRO 24/7) social media toepast
(twitter, facebook, youtube, instagram)
waardeer ik met het rapportcijfer: (op een
schaal van 1 = zeer slecht tot 10 =
uitmuntend)
Beantwoord 314 Overgeslagen 16

Datum

Reacties

6-8-2014 15 22
5-8-2014 17 03
4-8-2014 11 52

10

2-8-2014 23 21
2-8-2014 18 12
2-8-2014 7 59
1-8-2014 23 05
1-8-2014 22 46
1-8-2014 19 15
1-8-2014 14 38
1-8-2014 13 11
1-8-2014 12 16

12

1-8-2014 11 33
1-8-2014 2 25
31-7-2014 23 39
31-7-2014 23 02
31-7-2014 22 44
31-7-2014 21 59
31-7-2014 20 37
31-7-2014 20 19

20

31-7-2014 20 09
31-7-2014 19 05
31-7-2014 19 04

23

31-7-2014 19 02
31-7-2014 18 50
31-7-2014 16 38
27

31-7-2014 14 16

28

31-7-2014 13 51
31-7-2014 13 39

29
30

31-7-2014 13 32

31

31-7-2014 12 16
31-7-2014 11 10

32

31-7-2014 10 02

33
34

31-7-2014 8 38

10

31-7-2014 3 02
31-7-2014 1 11

36

31-7-2014 1 03
38

30-7-2014 23 48

39

30-7-2014 22 47
30-7-2014 21 26
30-7-2014 19 22
30-7-2014 17 01
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43

7

30-7-2014 16 43

44

10

30-7-2014 16 40

45

8

30-7-2014 14 54

46

9

30-7-2014 13 26

47

9

30-7-2014 13 14

48

9

30-7-2014 13 08

49

10

30-7-2014 12 00

50

7

30-7-2014 10 33

51

8

30-7-2014 10 32

52

9

30-7-2014 10 30

53

8

30-7-2014 10 29

54

9

30-7-2014 10 28

55

8

30-7-2014 10 24

56

5

30-7-2014 10 22

57

10

30-7-2014 10 19

58

5

30-7-2014 10 10

59

8

30-7-2014 9 46

60

8

30-7-2014 9 35

61

9

30-7-2014 9 34

62

9

30-7-2014 9 30

63

9

29-7-2014 20 56

64

8

29-7-2014 19 33

65

10

29-7-2014 18 09

66

85

29-7-2014 16 19

67

9

29-7-2014 15 58

68

8

29-7-2014 14 05

69

10

29-7-2014 13 20

70

8

29-7-2014 9 52

71

9

29-7-2014 9 48

72

9

29-7-2014 9 30

73

8

29-7-2014 2 19

74

10

28-7-2014 23 30

75

10

28-7-2014 21 02

76

10

28-7-2014 20 20

77

10

28-7-2014 20 09

78

10

28-7-2014 19 17

79

8

28-7-2014 18 46

80

7

28-7-2014 17 49

81

8

28-7-2014 17 20

82

8

28-7-2014 17 18

83

9

28-7-2014 16 38

84

8 mogen meer ilmpjesworden geiipload

28-7-2014 16 37

85

8

28-7-2014 16 34

86

10

28-7-2014 16 19

87

9

28-7-2014 15 37

88

9

28-7-2014 14 43

89

8

90

9

91

8 33

92

8

28-7-2014 12 02

93

9

28-7-2014 11 18

94

8

28-7-2014 10 41

28-7-2014 12 54
28-7-2014 12 30
28-7-2014 12 28
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95

9

28-7-2014 10 39

96

10

28-7-2014 9 54

97

8

28-7-2014 9 51

98

9

28-7-2014 8 35

99

8 5

28-7-2014 8 30

100

10

28-7-2014 6 27

101

e

28-7-2014 5 11

102

9

28-7-2014 5 02

103

10

28-7-2014 4 20

104

Dike 8 plus (meer in o meer zaken openbaar des le eerder de dader gepakl wordt)

28-7-2014 2 00

105

8

27-7-2014 23 17

106

10

27-7-2014 23 13

107

9

27-7-2014 22 54

108

8

27-7-2014 22 42

109

9

27-7-2014 22 06

11 0

10

27-7-2014 21 54

111

7

27-7-2014 21 36

11 2

8

27-7-2014 21 06

11 3

9

27-7-2014 20 28

11 4

10

27-7-2014 20 20

11 5

10

11 6

8

11 7

9

27-7-2014 18 47

11 8

8

27-7-2014 18 11

11 9

10

27-7-2014 18 05

120

9

27-7-2014 16 31

121

8

27-7-2014 16 08

122

10

27-7-2014 15 52

123

8

27-7-2014 15 47

124

8

27-7-2014 14 34

125

9

27-7-2014 13 24

126

10

27-7-2014 13 22

127

9

27-7-2014 13 18

128

9

27-7-2014 11 58

129

8

27-7-2014 11 53

130

e

27-7-2014 11 46

131

10

27-7-2014 11 37

132

10

27-7-2014 11 32

133

1

27-7-2014 11 09

134

8

27-7-2014 10 48

135

10

27-7-2014 10 45

136

10

27-7-2014 9 41

137

9

27-7-2014 9 22

138

10

27-7-2014 8 22

139

oooh

140

8

27-7-2014 0 31

141

8

26-7-2014 23 17

142

9

26-7-2014 23 03

27-7-2014

19

27-7-2014

RHH8H

57

19

HLIHfSH

21

HP"

27-7-2014 2 12

26-7-2014 22 46
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144

8

26-7-2014 22 34

145

9

26-7-2014 22 23

146

8

26-7-2014 21 53

147

10

26-7-2014 21 38

148

9

26-7-2014 21 24

149

9

26-7-2014 21 13

150

9

26-7-2014 20 57

151

8

26-7-2014 20 24

152

9

26-7-2014 19 58

153

10

26-7-2014 19 33

154

11

26-7-2014 19 12

155

10

26-7-2014 18 12

156

9

26-7-2014 17 12

157

8

26-7-2014 16 29

158

10

26-7-2014 16 15

159

10

26-7-2014 16 05

160

10

26-7-2014 15 26

161

9

26-7-2014 15 12

162

9

26-7-2014 15 09

163

8

26-7-2014 15 04

164

9

26-7-2014 15 04

165

9

26-7-2014 14 40

166

9

26-7-2014 14 37

167

9

26-7-2014 14 34

168

8

26-7-2014 14 16

169

10 Super initiatie

26-7-2014 13 59

170

9

26-7-2014 13 57

171

8

26-7-2014 13 52

172

10

26-7-2014 13 42

173

6

26-7-2014 13 27

174

9

26-7-2014 13 22

175

8

26-7-2014 13 14

176

8

26-7-2014 13 05

177

9

26-7-2014 13 04

178

10

26-7-2014 13 01

179

8

26-7-2014 13 00

180

10

26-7-2014 12 57

181

8

26-7-2014 12 28

182

Een dikke 9 want alleskan altijd beter -)

26-7-2014 12 20

183

10

26-7-2014 12 03

184

8

26-7-2014 11 26

185

8

26-7-2014 10 56

186

7

26-7-2014 10 32

187

9

26-7-2014 10 25

188

8

26-7-2014 10 18

189

8

26-7-2014 9 50

190

9

26-7-2014 9 49

191

10 echt heel cool

26-7-2014 9 29

192

8

26-7-2014 9 17

193

10

26-7-2014 9 06

194

9

26-7-2014 8 52

195

7

26-7-2014 7 20
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196

8

26-7-2014 5 17

197

10

26-7-2014 4 53

198

8

26-7-2014 4 05

199

9

26-7-2014 2 18

200

9

26-7-2014 2 05

201

9

26-7-2014 1 42

202

9

26-7-2014 1 37

203

9

26-7-2014 1 32

204

10

26-7-2014 1 04

205

8

26-7-2014 1 01

206

10

26-7-2014 0 57

207

9

26-7-2014 0 43

208

9

26-7-2014 0 36

209

8

26-7-2014 0 35

210

9

26-7-2014 0 34

211

9

26-7-2014 0 27

212

9

26-7-2014 0 17

213

9

26-7-2014 0 00

214

9

26-7-2014 0 00

215

4

25-7-2014 23 46

216

9

25-7-2014 23 45

217

8

25-7-2014 23 40

218

8

25-7-2014 23 39

219

9

25-7-2014 23 33

220

8

25-7-2014 23 23

221

10

25-7-2014 23 19

222

9

25-7-2014 23 16

223

8

25-7-2014 23 15

224

10

25-7-2014 23 04

225

9

25-7-2014 23 03

226

8

25-7-2014 23 03

227

8

25-7-2014 23 01

228

7

25-7-2014 22 59

229

8

25-7-2014 22 58

230

8

25-7-2014 22 58

231

8

25-7-2014 22 57

232

8

25-7-2014 22 56

233

8

25-7-2014 22 55

234

9

25-7-2014 22 53

235

8

25-7-2014 22 51

236

10

25-7-2014 22 49

237

8

25-7-2014 22 47

238

8

25-7-2014 22 39

239

9

25-7-2014 22 38

240

7

25-7-2014 22 35

241

8

25-7-2014 22 33

242

8

25-7-2014 22 26

243

8

25-7-2014 22 21

244

7

25-7-2014 22 20

245

9

25-7-2014 22 20

246

8

25-7-2014 22 16

247

8

25-7-2014 22 13
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248

7

25-7-2014 22 11

249

8

25-7-2014 22 05

250

8

25-7-2014 22 02

251

8

25-7-2014 22 01

252

10

25-7-2014 21 59

253

10

25-7-2014 21 57

254

10

25-7-2014 21 55

255

9

25-7-2014 21 54

256

9

25-7-2014 21 53

257

8

25-7-2014 21 52

258

7

25-7-2014 21 51

259

8

25-7-2014 21 50

260

8

25-7-2014 21 49

261

8

25-7-2014 21 48

262

7

25-7-2014 21 47

263

8

25-7-2014 21 45

264

10

25-7-2014 21 45

265

85

25-7-2014 21 43

266

10

25-7-2014 21 40

267

9

25-7-2014 21 39

268

8

25-7-2014 21 37

269

9

25-7-2014 21 36

270

10

25-7-2014 21 35

271

9

25-7-2014 21 35

272

25-7-2014 21 34

273

25-7-2014 21 32

274

25-7-2014 21 31

275

25-7-2014 21 29
25-7-2014 21 28

277

10

25-7-2014 21 28

10

25-7-2014 21 26
25-7-2014 21 25
25-7-2014 21 24

280

25-7-2014 21 22

10

25-7-2014 21 22

282

25-7-2014 21 20
25-7-2014 21 18

285

25-7-2014 21 13

286

25-7-2014 21 10
25-7-2014 21 07
25-7-2014 21 06

288

25-7-2014 21 06

290

25-7-2014 21 05

291

25-7-2014 21 01

292

25-7-2014 20 59

10

25-7-2014 20 58

293

25-7-2014 20 54
25-7-2014 20 53

296

25-7-2014 20 52

297

25-7-2014 20 51

298

25-7-2014 20 50
25-7-2014 20 48
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300

9

25-7-2014 20 46

301

9

25-7-2014 20 46

302

95

25-7-2014 20 46

303

10

25-7-2014 20 45

304

7

25-7-2014 20 44

305

9

25-7-2014 20 44

306

9

25-7-2014 20 41

307

10

25-7-2014 20 40

308

7

25-7-2014 20 40

309

8

25-7-2014 20 39

310

8

25-7-2014 20 39

311

8

25-7-2014 20 37

312

9

25-7-2014 20 34

313

9

25-7-2014 20 33

314

8

25-7-2014 15 02
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Q10 Hoe waarschijnlijk is het dat u de
facebookpagina van de politie eenheid
Rotterdam, district Oost zou aanbevelen
aan een vriend of collega?
Boantwoord 326 O verges lege n 4

100

100

Q1tica9ters(Q-6)

Paa&e tevrettenen (7*6)

Promotor3(9-10)

Net PromoterOScore

8%
19

46%
150

48%
157

42
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