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Inleiding 

 

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen belangrijke thema’s in het dagelijks leven 

van velen. Uit onderzoek van het CBS (2008) blijkt dat 20% van de Nederlandse bevolking 

van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig voelt. Criminaliteit en de bestrijding hiervan zijn 

dan ook al lange tijd een van de belangrijkste beleidsthema’s van de overheid (Muller, Van 

der Leun, Moerings & Van Calster, 2010). Niet alleen criminaliteit kan inbreuk doen op de 

gevoelens en rechten van burgers, maar ook de bestrijding hiervan. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het recht op privacy dat ontnomen kan worden door beveiligingsmaatregelen om 

criminaliteit te bestrijden.  

 Een voorbeeld van een beveiligingsmaatregel die de laatste jaren is toegenomen is 

cameratoezicht in openbare ruimtes. Het aantal camera's per hoofd van de bevolking ligt in 

Nederland inmiddels op één per elf inwoners (Nederlands dagblad, 2014).        

     De huidige discussie rondom cameratoezicht in de openbare ruimte richt zich vooral 

op de invloed van cameratoezicht binnen het privacy recht, het terugdringen van criminaliteit 

en het ontstaan van (on)veiligheidsgevoelens. Over de vraag of beveiligingscamera’s nou een 

gevoel van veiligheid creëren, of juist andersom heerst discussie. De meeste onderzoeken 

concluderen dat mensen zich veiliger voelen met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. 

Volgens het onderzoek van Mortelé, et al. (2013) zorgt de aanwezigheid van cameratoezicht 

voor een gevoel van subjectieve veiligheid; het publiek voelt zich veiliger ongeacht of de 

objectieve veiligheid daadwerkelijk wordt vergroot. Een belangrijke voorwaarde van de 

effectiviteit hiervan is in hoeverre men zich bewust is van deze beveiligingscamera’s. Ook 

Meijer (2000) argumenteert op basis van een literatuurstudie over cameragebruik dat in de 

meeste plaatsen waar onderzoek gedaan is naar subjectieve veiligheid, een meerderheid van 

de bevolking zich veiliger gaat voelen na plaatsing van beveiligingscamera’s. Maar is dit wel 

altijd het geval?  

  Van Eijk, Kanning, Molenaar, Strijbos en Bernasco (2006) vonden in hun onderzoek 

het tegenovergestelde resultaat. Publiek dat aangaf  zich niet bewust te zijn van aanwezige 

beveiligingscamera’s op straat, gaven significant vaker aan zich veiliger te voelen dan publiek 

dat zich hier wel bewust van was. Om te testen of dit effect niet gewoon te wijten is aan dat 

publiek dat zich onveilig voelt op straat oplettender is en daardoor de beveiligingscamera’s 

eerder is opgevallen, hebben ze hun onderzoek ook afgenomen in een straat waar geen 

beveiligingscamera’s hingen. Mocht er uit worden gegaan van het omgekeerde effect zoals 
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hierboven besproken, dan zou verwacht worden dat juist degenen die (terecht) menen dat er 

geen beveiligingscamera’s hangen zich onveiliger voelen dan degenen die (ten onrechte) 

menen dat ze er wel hangen. Echter bleek hier het omgekeerde effect het geval te zijn. Gill en 

Spriggs (2005) vonden dit effect ook, respondenten in hun onderzoek die zich bewust waren 

van beveiligingscamera’s, maakten zich meer zorgen om criminaliteit. Zij gaan er vanuit dat 

dit komt doordat de plaatsing van beveiligingscamera’s het gevoel opwekt dat de omgeving 

problematischer is dan ze in eerste instantie hadden gedacht voordat de beveiligingscamera’s 

er hingen. In dit geval heeft men dus over het algemeen een negatieve attitude ten opzichte 

van de beveiligingscamera’s; ze voelen zich niet veiliger met de aanwezigheid hiervan. Ook 

zij geven aan dat gesuggereerd kan worden dat dit effect ook omkeerbaar is, maar zij tonen 

ook aan dat dit niet het geval is.   

  Een belangrijk punt dat Van Eijk et al. (2006) in hun onderzoek aanstippen is dat bij 

dit effect de context waar de camera’s hangen een grote rol kan spelen. Als er 

beveiligingscamera’s hangen in straten die door het publiek al als onveiliger worden 

beschouwd, kunnen beveiligingscamera’s nog een extra gevoel van onveiligheid opwekken. 

Daarnaast spelen attitudes die mensen ten opzichte van beveiligingscamera’s hebben ook een 

rol bij het effect van beveiligingscamera’s. Als ze geloven dat een omgeving veiliger is met 

de aanwezigheid van beveiligingscamera’s, zullen ze deze omgeving waarschijnlijk ook als 

veiliger beoordelen. In het onderzoek van Gill en Spriggs (2005) bleek al dat het negatieve 

effect van beveiligingscamera’s op veiligheidsgevoelens vooral te wijten was aan een 

negatieve attitude ten opzichte van beveiligingscamera’s.  Ook bekendheid met de omgeving 

blijkt een rol te spelen bij veiligheidsgevoelens in een omgeving. Volgens Angenent et al. 

(2007) beschouwen mensen een bekende situatie of omgeving als minder bedreigend omdat 

de risico’s van een bekende situatie beter in te schatten zijn.  

  Zoals eerder al genoemd bestaan er niet alleen vragen over het effect van 

beveiligingscamera’s op gevoelens van veiligheid of nou juist onveiligheid. Wat voor andere 

invloed hebben beveiligingscamera’s nog meer op perceptie? Zorgt de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s er bijvoorbeeld ook voor dat de omgeving waarin ze hangen anders 

waargenomen wordt dan wanneer dit niet het geval is? Bovenstaande analyse heeft geleid tot 

de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre zijn beveiligingsobjecten van invloed op 

waarneming van de omgeving wat betreft veiligheid-gerelateerde cues en wat voor rol speelt 

gevoel van (on)veiligheid hierbij?’  
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Theoretisch kader 

Er zijn veel verschillende manieren waarop gedrag en waarneming van mensen is te 

beïnvloeden. Gevoelens, attitudes en gedachtes beïnvloeden gedrag, maar ook de omgeving 

oefent hier invloed op uit. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat verschillende factoren uit 

de omgeving zoals architectuur, atmosfeer, inrichting en aanwezigheid van objecten van 

invloed kan zijn op de waarneming en gedrag van de ontvanger. Zo hebben Van Hagen et al. 

(2009) onderzoek gedaan naar de invloed van de omgeving op het gedrag van treinreizigers. 

Zij onderzochten of licht en kleur in een omgeving van invloed is op perceptie. Uit hun 

onderzoek bleek dat tijd sneller werd waargenomen in situaties waar het licht gedimd werd en 

de omgeving een blauwe kleur had, in tegenstelling tot situaties met fel licht en een rode 

kleur.  

  Ook fysieke objecten kunnen invloed uitoefenen op waarneming en gedrag (Kay, 

Wheeler, Bargh & Rossa, 2004). In hun onderzoek vonden zij dat wanneer mensen impliciet 

geprimed werden met materialen uit het bedrijfsleven zoals aktetassen, vergadertafels en 

vulpennen (zowel in de echte omgeving als op foto’s), dit leidde tot  meer competitief-

relevante woordvoltooiing en een meer competitieve beoordeling van een ambigue sociale 

situatie. Ook in een situatie waarin zij geld moesten verdelen tussen zichzelf en een andere 

participant in het onderzoek werd er meer geld zelf gehouden als ze geprimed waren met de 

omgeving uit het bedrijfsleven. Door  impliciet een werkomgeving te creëren werden er meer 

werk gerelateerde percepties en gedrag getoond, zoals een competitieve houding en handelend 

vanuit eigen belang. De omgeving werkt hier norm activerend;  er wordt gedrag getoond dat 

in een bepaalde omgeving ‘normaal is’. Een normactiverende omgeving kan ook leiden tot 

pro-sociaal gedrag. In een omgeving waar de norm voor afval opruimen wordt aangegeven, 

wordt er meer rommel in de afvalbakken gegooid dan wanneer dit niet het geval is (De Kort, 

McCalley & Midden, 2008). Normactivatie werd in dit onderzoek toegepast door een bord 

boven prullenbakken te plaatsen met het bericht: ‘Laat jij je afval slingeren?’. Daarnaast werd 

er een spiegel boven de prullenbak geplaatst. Doordat mensen zich bewuster waren van 

zichzelf en van de norm die in die omgeving gold (je laat je afval niet slingeren), toonden zij 

eerder pro-sociaal gedrag. Ook het plaatsen van camera’s in een omgeving kan leiden tot pro-

sociaal gedrag (Rompay, Vonk & Fransen 2009). In hun onderzoek werd er in de 

experimentele conditie camera’s geplaatst in een ruimte en vervolgens werd er door de test 

afnemer een handeling uitgevoerd waarbij hulp nodig was, zoals een stapel gevallen papieren 

oprapen van de grond en deze sorteren. Zij vonden dat in de conditie waar camera’s hingen, 

mensen vaker te hulp schoten dan in de conditie zonder camera’s.  
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  In veel gevallen kan de omgeving dus gedrag en perceptie sturen. Maar dit heeft ook 

een omgekeerde werking: de manier waarop mensen de omgeving waarnemen is eveneens 

afhankelijk van de toestand waarin zij zich verkeren.  In het onderzoek van Aarts, 

Dijksterhuis en De Vries (2001) werd onderzocht of het hebben van dorst invloed kan hebben 

op de waarneming van dorst-gerelateerde cues. Uit hun onderzoek is gebleken dat het hebben 

van dorst door het eten van een zout snoepje zorgt voor snellere reacties op dorst-gerelateerde 

cues op een lexicale beslissingstaak en betere herinnering van deze cues op een geheugentaak. 

In hun tweede experiment bleek dat het hebben van dorst ook zorgde dat er meer dorst-

gerelateerde cues uit een omgeving werden herinnerd en dat er vaker een glas water werd 

aangenomen. Doordat de participanten dorstig waren gemaakt, hadden zij meer aandacht voor 

objecten die met dorst te maken hadden, zoals een glas water, dorst-gerelateerde woorden in 

vergelijking met de neutrale woorden en dorst-gerelateerde objecten in een kamer. Er is hier 

sprake van een aandacht bias; perceptie wordt beïnvloedt door gedachten die aanwezig zijn. 

In dit geval veroorzaakte de dorst dus de aandacht bias. Mogg, Bradley, Hyare en Lee (1998) 

vonden in hun onderzoek hetzelfde effect met honger. Zij lieten de helft van de participanten 

in hun experiment twee maaltijden overslaan en de andere helft van de participanten deze 

maaltijden niet overslaan. Vervolgens keken zijn naar het verschil tussen de twee groepen wat 

betreft hun aandacht voor voedsel-gerelateerde woorden ten opzichte van neutrale woorden. 

Dit werd bekeken door middel van verschillende aandachtstaken op een computer. Uit hun 

resultaten bleek dat de groep die de twee maaltijden had overgeslagen, en dus de meeste 

honger had, significant sneller de voedsel gerelateerde woorden herkenden op de 

aandachtstaak.  

   Iemands persoonlijke toestand kan dus beïnvloeden hoe een omgeving wordt 

waargenomen en eveneens kan een omgeving iemands persoonlijke toestand beïnvloeden.   

Zoals eerder genoemd voelt 20% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zich wel 

eens onveilig (CBS, 2008). Wat zijn nou de omgevingscues die leiden tot een onveilig of juist 

een veilig gevoel?  Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat 42% van de Nederlandse 

bevolking zich wel eens onveilig voelt op plekken waar hangjongeren aanwezig zijn. Andere 

elementen die van invloed zijn op veiligheidsbeleving zijn bijvoorbeeld verstedelijking en de 

grootte van een stad (Vanderveen, 2002) Inwoners van grote en verstedelijkte gebieden 

voelen zich vaker onveilig dan inwoners van kleine en minder verstedelijkte gebieden. Zoals 

hierboven ook al werd genoemd speelt de aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen zoals 

bijvoorbeeld cameratoezicht een belangrijke rol bij (on)veiligheidsgevoelens. Maar hebben 

die (on)veiligheidsgevoelens vervolgens ook invloed op hoe een omgeving wordt 
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waargenomen? Als men blootgesteld wordt aan beveiligingscamera’s in een omgeving, zorgt 

dit er dan voor dat men zich ook bewuster wordt van bepaalde aspecten in de omgeving die 

gerelateerd zijn aan veiligheid? Volgens het onderzoek van Dubbeld (2010) zijn kenmerken 

uit de publieke ruimte  die mensen als vervelend of bedreigend ervaren van negatieve invloed 

op de veiligheidsbeleving in een omgeving. Een verloederende omgeving met bijvoorbeeld 

veel zwerfvuil en graffiti werkt hier aan mee. Het bestrijden hiervan leidt dan ook vaak tot een 

verbetering van veiligheidsgevoelens. Een ander concept in de fysieke omgeving dat is gelinkt 

is aan veiligheid is het dagdeel dat mensen zich op straat bevinden. Na zonsondergang voelen 

mensen zich namelijk vaker onveilig dan op klaarlichte dag (Mortelé et al., 2013). Daarnaast 

werd hierboven ook al genoemd dat de aanwezigheid van hangjongeren in een omgeving van 

negatieve invloed is op veiligheidsbeveling. Er zijn dus een aantal concepten die mensen 

linken aan veiligheid. Interessant hier is om te onderzoeken of een bepaald gevoel van 

(on)veiligheid door de aanwezigheid van beveiligingscamera’s ook leidt tot betere  

herinnering van deze veiligheid-gerelateerde cues. Leidt een onveilig gevoel bijvoorbeeld tot 

het beter onthouden van uitgaansgelegenheden die voornamelijk na zonsondergang bezocht 

worden in tegenstelling tot winkelgelegenheden die voornamelijk overdag bezocht worden?  

Volgens Sapolsky (2000) leidt  angst en stress er voor dat men alerter bent voor de omgeving 

om zich heen. Men wordt gevoeliger voor zintuigelijke informatie, het verwerken van 

informatie in de geest gaat sneller, en ook herinnering werkt beter. Mogelijk hebben 

onveiligheidsgevoelens ook nog invloed  op de herinnering die de participanten hebben van 

objecten in de omgeving zoals bijvoorbeeld  het aantal mensen, fietsers en auto’s om zich 

heen.  

Huidig onderzoek 

In het huidige onderzoek zijn bovenstaande vragen onderzocht door middel van een 

experiment. In het experiment was er sprake van een experimentele conditie, de 

cameraconditie, waarin participanten door  het kijken van een video werden blootgesteld aan 

beveiligingscamera’s, en een controleconditie, de niet-cameraconditie, waar de participanten 

dezelfde video kregen te zien, maar met alle beelden van beveiligingscamera’s en borden die 

hierop wijzen eruit geknipt. Na het kijken van de video vulden de participanten een vragenlijst 

in met verschillende onderdelen die verschillende constructen van veiligheid maten. 

Aangezien er in de literatuur een aantal uiteenlopende meningen zijn over de invloed van 

beveiligingscamera’s op gevoel van (on)veiligheid zijn er een aantal exploratieve 

onderzoeksvragen naar voren gekomen. Deze zijn als volgt: 
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-Is er verschil tussen de participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving met 

beveiligingscamera’s en participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving zonder 

beveiligingscamera’s wat betreft het onthouden van veiligheid-gerelateerde cues? 

-Is er verschil tussen de participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving met 

beveiligingscamera’s en participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving zonder 

beveiligingscamera’s wat betreft het beoordelen van de omgeving in de video op basis van 

veiligheid? 

-Is er verschil tussen de participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving met 

beveiligingscamera’s en participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving zonder 

beveiligingscamera’s wat betreft  het beoordelen van twee foto’s op basis van positiviteit?  

- Is er verschil tussen de participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving met 

beveiligingscamera’s en participanten die blootgesteld zijn aan een omgeving zonder 

beveiligingscamera’s wat betreft het werkelijke gevoel van veiligheid tijdens het onderzoek? 

-Beïnvloedt het herkennen van de omgeving hoe participanten deze omgeving beoordelen?  

In het laatste deel van de vragenlijst zijn er een aantal vragen gesteld over de attitude die 

participanten hebben ten opzichte van beveiligingscamera’s. Voelen ze zich er veiliger door, 

of juist onveiliger? Verwacht wordt dat hun attitude hun beoordeling op de volgende manier 

beïnvloedt: 

Additionele onderzoeksvragen: 

-Beoordelen participanten in de cameraconditie met daarnaast een negatieve attitude ten 

opzichte van beveiligingscamera’s deze omgeving als onveiliger en onprettiger dan 

participanten in de cameraconditie met daarnaast een positieve attitude ten opzichte van 

beveiligingscamera’s?  

-Hebben participanten in de cameraconditie met daarnaast een negatieve attitude ten opzichte 

van beveiligingscamera’s ook een onveiliger gevoel tijdens het onderzoek dan participanten in 

de cameraconditie met daarnaast een positieve attitude ten opzichte van 

beveiligingscamera’s?  

 

 



9 

 

Methode 

 

Participanten en design 

In totaal deden er 76 studenten mee van de Universiteit Twente (79%) en Saxion Hogeschool 

(18%). De overige participanten (3%) gaven aan niet of bij een andere instelling ingeschreven 

te staan. Van deze participanten waren er 52 vrouw en 24 man. Een klein deel van de 

participanten werd geworven door middel van het gebruik van SonaSystems met als beloning 

een halve credit. Het grootste gedeelte van de participanten bestond uit de kenniskring van de 

onderzoeker. Dit gedeelte ontving geen beloning voor deelname aan het experiment. Aan de 

participanten werd van te voren alleen verteld dat ze een omgeving gingen beoordelen door 

middel van het bekijken van een video. In het experiment was er sprake van een één-factor 

(cameraconditie) tussen personen design met twee verschillende niveaus; wel of geen 

beveiligingscamera’s aanwezig in de video.  

Procedure 

Participanten werden ingedeeld per half uur en verteld dat ze zich moesten melden bij een van 

de onderzoekskamers van de Universiteit Twente. Het experiment vond plaats in een ruimte 

met een tafel en computer. Wanneer de participanten plaats namen in de kamer werd ze 

verteld dat ze eerst een video gingen kijken van een omgeving waarna ze vervolgens vragen 

moesten beantwoorden over deze video. Deze vragen werden beantwoord via een online 

vragenlijst. De participanten werden in 2 groepen verdeeld: de experimentele groep en de 

controlegroep. Afhankelijk van de random toebedeelde conditie van de participant kreeg hij of 

zij video 1 of video 2 te zien. De twee video’s lieten twee verschillende situaties zien. In de 

experimentele conditie oftewel de cameraconditie, werd video 1 laten zien: een video waar er 

sprake is van een situatie waar beveiligingscamera’s aanwezig zijn. In de controleconditie 

oftewel de niet-cameraconditie, werd video 2 getoond: een video die precies hetzelfde is als 

video 1, maar bij deze video zijn alle beelden waar een beveiligingscamera of een bord dat 

hierop wijst eruit geknipt. Na het bekijken van de video beantwoordden alle participanten 

dezelfde vragen via de online vragenlijst. Deze is te vinden in bijlage 1. Deze vragenlijst 

bestond uit de volgende 5 onderdelen: 

  Onderdeel 1 bevatte voornamelijk herinneringsvragen met daarnaast een aantal vragen 

over de indruk die de participanten hebben opgedaan van de stad. De herinneringsvragen 

gingen over wat de participanten zich konden herinneren van wat ze gezien hebben in de 
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omgeving getoond in de video. Binnen deze herinneringsvragen is er nog weer onderscheid te 

maken tussen verschillende soorten vragen. Zo waren er vragen die maten in hoeverre de 

participanten achteraf  konden inschatten ‘hoeveel’ er van iets op straat  aanwezig was; auto’s, 

fietsers, personen en graffiti. Dit waren 4 vragen. Daarnaast bestond er een vraag waar 1 

antwoord juist en 1 antwoord onjuist was, namelijk de vraag: ‘Heb je politieagenten of 

beveiligers in de video gezien?’. En daarnaast was er nog een vraag; ‘Wat voor kleur had de 

pet van het groepje hangjongeren?’ Hier werden 5 antwoordmogelijkheden gegeven met ook 

maar 1 juist antwoord.  

Naast deze herinneringsvragen werd er van de participanten gevraagd om hun indruk van de 

stad te beoordelen op basis van 5 componenten: prettig/onprettig, gezellig/ongezellig, 

veilig/onveilig, rommelig/opgeruimd en koud/warm. Ze moesten hier op een schaal van 1 tot 

5 aanvinken wat hun beoordeling was. 

Ook werd de participanten gevraagd om de sfeer in de video in 1 woord te omschrijven. Deze 

antwoorden werden door middel van een coderingsschema beoordeeld op een schaal van 1 tot 

5 aan de hand van hoe positief de antwoorden waren die de participanten gaven. Dit 

coderingsschema is in bijlage 2 te vinden.  

  Onderdeel 2 bestaat uit 2 foto’s van ambigue situaties. Zie hieronder foto 1 en foto 2, 

Het originele formaat van deze foto’s is te vinden in bijlage 1. 

 

Er wordt hier van de participanten gevraagd om te beschrijven wat er mogelijk aan de hand 

zou kunnen zijn op de 2 foto’s. Doordat de foto’s ambigu zijn en dus op verschillende 

manieren geïnterpreteerd kunnen worden, worden hier uiteenlopende antwoorden verwacht. 

Ook deze antwoorden zijn beoordeeld met coderingsschema (bijlage 2). De antwoorden 

werden beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 in hoeverre het gegeven antwoord negatief was.   

Om de kwaliteit van deze variabele te vergroten zijn de antwoorden door 3 beoordelaars 

Foto 1 Foto 2 
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beoordeeld. Hiervan is de inter-rater betrouwbaarheid berekend. In onderstaande tabellen 

staan deze voor beide foto’s weergegeven. 

Tabel 1 

Inter-rater betrouwbaarheid foto 1 

 Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordelaar 3 

Beoordelaar 1 - 0.537 0.729 

Beoordelaar 2 0.537 - 0.543 

Beoordelaar 3 0.729 0.543 - 

 

Tabel 2 

Inter-rater betrouwbaarheid foto 2 

 Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordelaar 3 

Beoordelaar 1 - 0.736 0.722 

Beoordelaar 2 0.736 - 0.771 

Beoordelaar 3 0.722 0.771 - 

 

Zoals in de tabel 1 te zien is, correleren de scores van beoordelaar 2 bij foto 1 laag met de 

scores van beoordelaar 1 en 3. De inter-rater betrouwbaarheid is hier respectievelijk 0.537 en 

0.543. Om deze reden zijn de scores van deze beoordelaar niet meegenomen in de analyse. De 

scores van de andere twee beoordelaars zijn met elkaar gemiddeld tot 1 score. 

Bij foto 2 correleren de scores van de 3 beoordelaars allemaal redelijk hoog met elkaar, te 

zien in tabel 2. Om deze reden is er bij deze foto voor gekozen om de scores van alle drie de 

beoordelaars mee te nemen en met elkaar te middelen tot 1 score. 

  Onderdeel 3 bevatte ook vragen die betrekking hebben op hoe de participant de 

omgeving beoordeelt. Dit onderdeel bevat 20 stellingen met een 5 punt likert-scale die loopt 

van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’.  Met deze stellingen werd gemeten in 

hoeverre de participant de straten als veilig/onveilig beoordeelde. Bijvoorbeeld: ‘De situatie 

die de video schetst voelt als onveilig’ en ‘Ik zou me veiliger voelen in een groep dan alleen 

in deze straten’. Onderdeel 3 van de vragenlijst heeft een cronbach’s alfa van 0.917 

  Onderdeel 4 bevatte 13 stellingen die de gemoedstoestand van de participant op dat 

moment en tijdens de rest van het onderzoek vaststelde. Ook tijdens dit onderdeel werd de 5 

punt likert-scale met dezelfde indeling als hierboven genoemd gebruikt. Dit onderdeel bevatte 

bijvoorbeeld vragen als: ‘Ik voel me op dit moment meer ontspannen dan vlak na het kijken 
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van de film’ en ‘Ik ervaar stress op dit moment’. Onderdeel 4 heeft een cronbach’s alfa van 

0.844. 

 In het laatste onderdeel, onderdeel 5, werden er tenslotte nog 2 vragen gesteld met als 

doel te onderzoeken of de participant zich bewust was van de beveiligingscamera’s (bij video 

1) en of hij bekend is met het stadscentrum dat getoond werd in de video. Tenslotte werden er 

nog 6 vragen gesteld over de attitude van de participant ten opzichte van de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s op straat in het algemeen. Bijvoorbeeld de stelling: ‘Als er op straat 

beveiligingscamera’s hangen, betekent dit dat er veel criminaliteit plaats vindt. Ook hier werd 

weer gebruik gemaakt van de 5 punt likert-scale. Onderdeel 5 van de vragenlijst heeft een 

cronbach’s alfa van 0.771.  

Bij de onderdelen zijn telkens een aantal voorbeelden van stellingen of vragen genoemd. De 

rest van de vragen zijn te vinden in bijlage 1. 

  De verschillende onderdelen in de vragenlijst maten verschillende concepten. 

Onderdeel 1 had als hoofddoel om te meten in hoeverre er verschil zit in het herinneren van 

bepaalde concepten in de video. Kunnen de participanten uit de cameraconditie zich 

bijvoorbeeld beter herinneren hoeveel graffiti  ze hebben gezien? Herinneren zij zich meer 

uitgaansgelegenheden in verhouding met andere winkels? En denkt deze groep misschien 

eerder een politieagent te hebben zien lopen? Onderdeel 2 en 3 maten hoe de participant de 

omgeving beoordeelt op basis van positiviteit en veiligheid. Onderdeel 2 deed dit op een 

relatief onbewuste manier, door het beoordelen van foto’s. Onderdeel 3 bevat daarentegen 

duidelijke, expliciete vragen. Onderdeel 4 had als doel om te meten hoe prettig en veilig de 

participanten zich tijdens het onderzoek voelen. Onderdeel 5 was bedoeld om rekening te 

houden met verschillen die kunnen optreden bij de andere onderdelen van de vragenlijst. Of 

iemand de stad kent kan bijvoorbeeld van invloed zijn op hoe veilig hij deze stad beoordeeld, 

net als de attitude die iemand heeft ten opzichte van het effect van beveiligingscamera’s.  

 

 

 

 



13 

 

Resultaten 

 

In de analyse werd al aangestipt dat het bewustzijn van beveiligingscamera’s noodzakelijk is 

om hier effect van te merken. Om die reden is er gekeken of dat in dit onderzoek het geval 

was, en het percentage ‘true positive’ dus hoog genoeg is. Dat bleek inderdaad zo te zijn, 95% 

van de participanten die in de cameraconditie zaten, gaven aan ook echt beveiligingscamera’s 

gezien te hebben. Slechts 2 personen (5%)  in de cameraconditie zagen de 

beveiligingscamera’s niet. Wat opvalt is dat het percentage ‘false positive’ redelijk hoog is, 

namelijk 11%. Dit betekent dus dat een redelijk gedeelte van de participanten die in de niet-

cameraconditie zaten toch aangaven beveiligingscamera’s gezien te hebben.  

Tabel 3 

Percentages hit ratio camera’s wel en camera’s niet gezien 

bij video 1 (N=40) en video 2 (N=36) 

 Camera wel gezien Camera niet gezien 

Video 1 95% 5% 

Video 2 11% 89% 

 

Om te bepalen of het wel of niet herkennen van de straten mee moet worden genomen als 

covariaat in de verschillende analyses, is er getest of dit item significant correleert met de 

afhankelijke variabelen.  In tabel 3 is te zien dat ‘bekend met straten’ inderdaad significant 

correleert met een aantal variabelen: ‘aantal mensen’ (r=0.24; p<0.05), ‘aantal fietsers’ 

(r=0.28; p<0.005) en ‘gevoel tijdens onderzoek’ (r=-0.20; p<0.05).  Om deze reden wordt de 

variabele ‘bekend met straten’ meegenomen als covariaat in de analyses.  

Tabel 4 

Correlatie en significantie niveau van de variabele ‘bekend met straten’ en de verschillende 

afhankelijke variabelen 

 Correlatie Significantieniveau 

Indruk van de stad op basis van prettig/onprettig  0.11 0.17 

Indruk van de stad op basis van veilig/onveilig -0.03 0.40 

Indruk van de stad op basis van warm/koud 0.16 0.08 

Indruk van de stad op basis van rommelig/opgeruimd -0.04 0.37 

Aantal keer graffiti gezien in de video 0.02 0.43 
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Aantal uitgaansgelegenheden gezien in de video -0.00 0.49 

Aantal winkelgelegenheden gezien in de video -0.09 0.21 

Aantal politieagenten gezien in de video -0.10 0.20 

Aantal personen gezien in de video 0.24 0.01 

Kleur pet van de hangjongeren -0.09 0.21 

Aantal auto’s  gezien in de video 0.06 0.31 

Aantal fietsers gezien in de video 0.28 0.01 

Positiviteit van beoordeling sfeer 0.12 0.14 

Positiviteit beoordeling van foto 1 0.03 0.40 

Positiviteit beoordeling van foto 2 -0.07 0.28 

Indruk video op basis van prettig/veilig gevoel 0.11  0.18 

Gemoedstoestand tijdens het onderzoek -0.20 0.05 

 

Onthouden veiligheid-gerelateerde cues 

Om te testen of er verschil bestaat tussen de cameraconditie en de niet-cameraconditie wat 

betreft het onthouden van veiligheid-gerelateerde cues is er allereerst gekeken naar de vragen 

over het juist herinneren van het aantal keer graffiti, aantal auto’s, aantal fietsers en aantal 

personen dat getoond werd in de video. 

Bij deze items is er naar het verschil gekeken tussen het gegeven antwoord van de participant 

en het werkelijke aantal fietsers/auto’s/mensen/graffiti dat op straat te vinden was. Hiervan is 

de verschilscore berekend.  Vervolgens is er met deze verschilscores als afhankelijke 

variabele een multivariate analyse uitgevoerd om te kijken over er een overall significant 

effect bestaat van deze items. Dit bleek niet zo te zijn (Wilk's Λ: 0.94; F(4,70)=1.09; p=0.37).  

Om deze reden is er verder geen aandacht besteed aan de aparte items. 

Hierna is er nog gekeken of er verschil bestond tussen de twee groepen wat betreft het 

onthouden van de kleur pet en het juist beantwoorden van de vraag of er politieagenten 

aanwezig waren of niet. Voor beide vragen is er een univariate analyse uitgevoerd. Voor 

zowel het raden van de kleur van de pet (F(1,73)=0.66; p=0.42) als juist beantwoorden van de 

vraag over aanwezigheid van politieagenten (F(1,73)=0.91; p=0.34)  werd er geen significant 

verschil tussen de twee condities gevonden.  

Ook is er gekeken of er verschil bestond tussen het aantal winkelgelegenheden en het aantal 

uitgaansgelegenheden die herinnerd werden door de participanten, maar ook hier bleek geen 

significant verschil te bestaan. Respectievelijk (F(1,73)=1.03; p=0.32) en (F(1,73)=3.38; 
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p=0.07). 

Bij geen van de herinneringsvragen werd er dus een significant verschil gevonden tussen de  

cameraconditie en de niet-cameraconditie.  

Beoordeling omgeving 

Het onderdeel van de vragenlijst waarin werd gemeten  hoe veilig de participanten de 

omgeving beoordeelden bestond uit verschillende constructen. Allereerst werd er na het 

kijken van de video gevraagd om de omgeving die ze zojuist hadden gezien in de video te 

beoordelen op 5 indrukken door middel van een 5punts ranking schaal. Deze 5 indrukken 

waren: Prettig, gezellig, veilig, warm en rommelig. Om te testen of het overall effect hiervan 

significant was, is er een multivariate analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat er inderdaad een 

overall significant effect bestond bij deze items (Wilk's Λ: 0.752; F(9,66)=2,414; p<0.05). Als 

er apart naar de items werd gekeken, werd er echter alleen bij de onprettige/prettige indruk 

een significant verschil gevonden tussen de twee condities (F(1,73)=12.03; p<0.05). 

Participanten in de cameraconditie beoordeelden de omgeving als prettiger (M=2.95, 

SD=1,01) dan participanten uit de niet-cameraconditie (M=2.25, SD=0.73). Daarnaast werd 

de participanten gevraagd de omgeving in 1 woord te omschrijven. Bij dit item van de 

vragenlijst werd geen significant verschil gevonden tussen de cameraconditie en niet-

cameraconditie in hoe positief de omgeving werd beschreven (F(1,73)=2.92; p=0.09).   

  Naast deze twee constructen mat een ander deel van de vragenlijst hoe veilig en prettig 

de participanten de omgeving beoordeelden. Deze vragenlijst (onderdeel 3 van de totale 

vragenlijst) bestond uit verschillende vragen die dit construct maten.  

Om te onderzoeken of er een verschil bestond tussen de twee condities op dit onderdeel is er 

allereerst gekeken of ook voor dit onderdeel van de vragenlijst een overall significant effect 

bestond. Dit bleek zo te zijn (Wilk's Λ: 0.49; F(20,55)=2.88; p<0.005).  Vervolgens zijn de 

verschillende items van dit onderdeel van de vragenlijst apart onderzocht. Op bepaalde items 

van de vragenlijst was er inderdaad verschil tussen de twee condities te vinden.  

Zo bleek dat er significant verschil bestond tussen de twee condities wat betreft hun mening 

over het aantal jongeren ‘s nachts (F(1,74)=4.46; p<0.05), de (on)veilige sfeer (F(1,74)=6.76; 

p<0.05), inzicht politie (F(1,74=7.59 en P<0.05) en maatregelen gemeente (F(1,74)=57.10; 

p<0.0005). Participanten in de cameraconditie dachten dat er ‘s nachts minder jongeren 

hingen (M=3.63, SD=0.98) dan participanten in de niet-cameraconditie (M=4.03, SD=0.61). 

Zij vonden de sfeer daarnaast ook veiliger (M=3.67, SD=0.03) in vergelijking met de niet-

cameraconditie (M=3.28, SD=1.06). Ook vonden de participanten in de cameraconditie dat de 



16 

 

politie beter inzicht had over wat er in de straten gebeurde (M=3.58 SD=0.69) dan 

participanten in de niet-cameraconditie (M=2.98, SD=1.14). En daarnaast vonden 

participanten in de cameraconditie vaker dat de gemeente de omgeving zo veilig mogelijkheid 

had gemaakt (M=3.78, SD=0.64 tegenover M=2.33, SD=0.99).  

Op alle items waar een significant verschil werd gevonden tussen de cameraconditie en de 

niet-cameraconditie, beoordeelden de participanten uit de cameraconditie de omgeving als 

positiever en veiliger dan de niet-cameraconditie. 

Beoordeling foto’s van ambigue situaties 

Om te testen of er verschil zit tussen de twee groepen in hoe positief/negatief ze de foto’s 

beoordelen is er een univariate analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen verschil tussen de 

twee condities zat in de beoordeling  van foto 1, een afbeelding van een omgevallen fiets 

(F(1,73)=0.26; p=0.61).  Bij deze foto werden over het algemeen positieve en neutrale 

beschrijvingen gegeven zoals; ‘De fiets is omgewaaid door de wind.’ of ‘Een meisje heeft in 

alle haast haar fiets op de grond neergegooid om zo snel mogelijk op het bankje naast haar 

vriendje te gaan zitten.’ 

Wel zat er verschil tussen de twee condities in de beoordeling van foto 2, de foto waarop een 

man en een vrouw in een rookwolk waren afgebeeld (F(1,73)=4.35; p<0.05). Participanten in 

de cameraconditie beoordeelden foto 2 positiever (M=2.80, SD= 1,24) dan participanten in de 

niet-cameraconditie (M=2.25, SD=0.81). Antwoorden die hier bijvoorbeeld gegeven werden 

waren; ‘Er is een ontploffing geweest met veel rook en vuur en deze twee personen kijken 

naar het gebeuren.’ of ‘Een jonge dame wordt achtervolgd door een belager.’ maar ook ‘Man 

en vrouw zijn bij het wandelen op een plaats gekomen waar wordt gewerkt, waarbij rook 

ontstaat.’  

Gemoedstoestand tijdens het onderzoek 

In onderdeel 4 van de vragenlijst werd gemeten in hoeverre er  verschil zit tussen de twee 

condities wat betreft hoe veilig en prettig ze zich tijdens het onderzoek voelden. Om allereerst 

te kijken of er een overall significant effect van de items op de vragenlijst bestond, is er een 

multivariate analyse uitgevoerd. Dit bleek niet zo the zijn (Wilk's Λ: 0.90; F(13,61)=0.53; 

p=0.90). Er zijn dus geen verschillen te vinden in hoeverre de participanten in de 

verschillende condities zich veilig en prettig voelen tijdens het onderzoek. Participanten in 

beide condities voelden zich gemiddeld erg veilig tijdens het onderzoek (cameraconditie: 

M=3.73, SD=0.51 en niet cameraconditie: M=3.75, SD=0.52). Het is in dit geval dus ook niet 

nodig om nog een verdere analyse uit te voeren naar de aparte items op de vragenlijst. 
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Beantwoorden additionele vragen 

Om te kijken of  de attitude die participanten hebben ten opzichte van beveiligingscamera’s 

van voorspellende waarde is op hoe ze de omgeving beoordelen zijn allereerst de vragen die 

maten wat de attitude was van de participanten ten opzichte van de beveiligingscamera’s 

gemiddeld tot één variabele. Deze variabele geeft aan in hoeverre de participanten zich veilig 

voelen met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. Vervolgens is er een interactie 

berekend tussen de videoconditie waarin de participant zat en de mate waarin hij zich veilig 

voelt met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s met als afhankelijke variabele de 

beoordeling van de omgeving van de participant op basis van veiligheid. Deze interactie bleek 

significant te zijn (B=-0.882; t=-2,132; p<0.05). Vervolgens is er een lineaire regressie 

analyse uitgevoerd. Hieruit bleek inderdaad dat hoe veilig participanten zich voelen met de 

aanwezigheid van beveiligingscamera’s van voorspellende waarde is bij participanten in de 

cameraconditie (F(1,38)=16.27; p<0.0005).  Bij participanten in de niet-cameraconditie werd, 

zoals verwacht, dit effect niet gevonden (F(1,34)=1.85; p=0.18). Dus participanten die in de 

cameraconditie zaten en daarnaast aangaven dat ze zich onveiliger voelen met de 

aanwezigheid van beveiligingscamera’s in een omgeving, beoordeelden de omgeving  als 

onveiliger (M=3.14, SD=0.80) in vergelijking tot participanten die ook in de cameraconditie 

zaten, maar daarnaast aangaven dat ze zich juist veiliger voelden met de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s. (M=3.66, SD=0.53). In grafiek 1 is dit effect schematisch weergegeven.  

Grafiek 1 

Weergave van de relatie tussen de attitude die participanten hebben ten opzichte van 

beveiligingscamera’s, de cameraconditie waarin ze zaten, en de mate waarin ze positief de 

video beoordeelden 
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Om te testen of dit zelfde effect ook gevonden werd bij de gemoedstoestand van de 

participanten tijdens het onderzoek is er opnieuw gekeken of er interactie plaats vond tussen 

tussen de videoconditie waarin de participant zat en de mate waarin hij zich veilig voelt met 

de aanwezigheid van beveiligingscamera’s met als afhankelijke variabele de gemoedstoestand 

van de participant tijdens het onderzoek. In dit geval bleek de interactie niet significant te zijn 

(t=0.34; p=0.74). Dus de attitude die participanten hebben ten opzichte van 

beveiligingscamera’s bleek niet van voorspellende waarde op de gemoedstoestand van de 

participanten tijdens het onderzoek. 
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Conclusie 

Uit bovenstaande resultaten zijn verschillende conclusies te trekken die de onderzoeksvraag 

beantwoorden. Over het algemeen valt te concluderen dat participanten die in de 

cameraconditie zaten de vragen positiever beantwoordden.  

De aanwezigheid van beveiligingsobjecten, in dit geval beveiligingscamera’s bleek geen 

invloed uit te oefenen op het onthouden van veiligheid-gerelateerde cues in de omgeving. Wel 

was er verschil tussen de twee condities te vinden wat betreft hun beoordeling van de 

omgeving in de video. Participanten in de cameraconditie beoordeelden de sfeer in de video 

als veiliger, prettiger en positiever. Zij dachten dat er ‘s nachts minder jongeren op straat 

hingen dan participanten in de niet-cameraconditie. Daarnaast vonden zij dat de politie beter 

inzicht heeft in de stad en de gemeente meer maatregelingen heeft genomen om de stad veilig 

te maken. Ook beoordeelden participanten in deze conditie  de foto van een ambigue situatie 

waarop een man en een vrouw waren afgebeeld in het donkere rookwolk positiever na het 

zien van de beveiligingscamera’s in hun video.  Hun beoordeling van de situatie die afgebeeld 

was op de foto was in veel gevallen onschuldiger en positiever dan de participanten in de niet-

cameraconditie, die de situatie afgebeeld op de foto vaak negatief beoordeelden.  

Wat betreft de gemoedstoestand van de participanten tijdens het onderzoek werd er geen 

verschil gevonden tussen de participanten in de cameraconditie en de niet-cameraconditie. Of 

de participanten werden blootgesteld aan beveiligingscamera’s  in de video was dus niet van 

invloed op hoe veilig en prettig ze zich tijdens het onderzoek voelden. Over het algemeen 

voelden participanten in beide condities zich erg veilig en prettig tijdens het onderzoek.  

Het wel of niet bekend zijn met de straten bleek ook van invloed te zijn bij het beoordelen van 

de video. De variabele speelt hier mee als moderator. Zoals verwacht bleek de attitude die 

participanten hebben ten opzichte van beveiligingscamera’s mee te spelen in hoeverre 

participanten die in de cameraconditie zaten de video als veilig/onveilig beoordelen. 

Participanten die aangaven dat ze zich onveiliger voelen met de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s, beoordeelden de omgeving inderdaad negatiever dan de participanten 

die aangaven dat ze zich juist veiliger voelden met de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s. Dit zelfde effect werd niet gevonden bij de gemoedstoestand tijdens het 

onderzoek. De attitude die participanten uit de cameraconditie hebben ten opzichte van het 

effect van beveiligingscamera’s beïnvloedde dus wel in hoeverre ze de omgeving als prettig 

en veilig beoordeelden, maar niet hoe veilig en prettig ze zich zelf tijdens het experiment 

voelden. 
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Over het algemeen is het effect van de aanwezigheid van cameratoezicht in dit experiment 

dus positief op hoe veilig vervolgens de omgeving wordt beoordeeld. Hetzelfde effect geldt 

als er vervolgens een foto wordt beoordeeld die niks met de omgeving waar de 

beveiligingscamera’s aanwezig waren te maken heeft. Echter hebben deze 

veiligheidsgevoelens verder geen effect op de waarneming van veiligheid-gerelateerde cues 

die getoond werden in de video. Dus blootstelling aan beveiligingscamera’s leidt niet tot een 

betere herinnering van veiligheid-gerelateerde cues. 
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Discussie 

 

In de literatuur bestond er al enige discussie over het effect van beveiligingscamera’s op 

gevoel van veiligheid. Zo concluderen Mortelé et al. (2013) en Meijer (2000) in hun 

onderzoek dat de aanwezigheid van cameratoezicht de subjectieve veiligheid vergroot; 

mensen voelen zich veiliger op plekken waar cameratoezicht aanwezig is dan op plekken 

waar dit niet het geval is. Echter zijn er ook onderzoeken waarin wordt beweerd dat de 

aanwezigheid van cameratoezicht de subjectieve veiligheid juist negatief beïnvloed. Van Eijk 

et al. (2006) en Gill en Spriggs (2005) benoemen in hun onderzoek dat de plaatsing van 

beveiligingscamera’s in een omgeving het gevoel opwekt dat de omgeving problematischer is 

dan ze in eerste instantie hadden gedacht voordat de beveiligingscamera’s er hingen. 

  In de huidige studie is er een positief effect van beveiligingscamera’s gevonden; 

participanten die blootgesteld werden aan beveiligingscamera’s beoordeelden de omgeving 

die ze te zien kregen in een video positiever en veiliger dan participanten die niet werden 

blootgesteld aan beveiligingscamera’s. 

Dit positieve effect was ook te vinden bij het beoordelen van een foto met een ambigue 

situatie die niks met de omgeving waarin de beveiligingscamera’s hingen te maken had. De 

foto werd namelijk positiever beoordeeld door participanten die werden blootgesteld aan 

beveiligingscamera’s   

Echter had de aanwezigheid van cameratoezicht geen effect op hoe veilig en prettig de 

participanten zich tijdens het onderzoek voelden en ook geen effect op het herinneren van 

veiligheid-gerelateerde cues.  

  Om vast te stellen in hoeverre het positieve effect van beveiligingscamera’s op 

subjectieve veiligheid uit deze studie generaliseerbaar is naar andere omgevingen, is het 

wenselijk om het onderzoek op meerdere plekken uit te voeren. In de huidige studie is er 

bewust voor gekozen om naast een aantal drukbezochte straten ook donkere en onveilig 

ogende stegen te filmen. Ook is er bewust tegen de tijd van zonsondergang gefilmd om een 

wat onveiligere sfeer vast te leggen. Omdat er een groot verschil zat in het soort straten 

(verlaten/niet verlaten) dat getoond werd in de video, zijn de participanten geïnstrueerd om de 

stellingen te beoordelen op basis van hun algemene indruk die ze van de omgeving hebben 

gevormd. Een meer eenduidige omgeving leidt mogelijk tot een ander resultaat. Zo zou het 

een mogelijkheid kunnen zijn om in een vervolgstudie onderscheid te maken tussen verlaten 

en niet verlaten gebieden. Er zou dan gekozen kunnen worden voor een experiment met 4 



22 

 

condities met twee tussen-personenfactoren: cameraconditie(2x) * omgevingsconditie(2x). Op 

deze wijze wordt het verschil  onderzocht van het effect van beveiligingscamera’s in verlaten 

en niet verlaten gebieden. Mogelijk is het effect van beveiligingscamera’s in verlaten 

gebieden veel positiever dan in niet verlaten gebieden, zoals bijvoorbeeld in drukbezochte 

winkelstraten.  In de bovenstaande onderzoeken zit verschil tussen de omgevingen die 

onderzocht zijn, maar hier zijn geen eenduidige conclusies uit te trekken. Zo werd er in het 

onderzoek van Gill en Spriggs (2005) al wel onderscheid gemaakt tussen woonwijken en de 

gebieden meer in de buurt van het stadscentra, maar zij vonden geen verschil in 

veiligheidsgevoelens en angst om slachtoffer te worden van criminaliteit tussen de twee 

gebieden. Het zou dus zeker nuttig kunnen zijn om verder onderzoek te doen naar het effect 

van beveiligingscamera’s op subjectieve veiligheid in verschillende soorten gebieden wat 

betreft drukte  op straat. Bij het maken van een scheiding van het soort omgeving dat gekozen 

wordt, zou ook onderscheid gemaakt kunnen worden in gebieden waar zich veel criminaliteit 

afspeelt en gebieden waar zich juist weinig criminaliteit afspeelt. In dit geval wordt er dus 

gesplitst op basis van aanwezige kennis over objectieve veiligheid in een buurt. Het zou 

kunnen dat het effect van beveiligingscamera’s op subjectieve veiligheid anders in gebieden 

waar veel criminaliteit afspeelt dan in gebieden waar weinig criminaliteit afspeelt. Mogelijk 

zorgt de aanwezigheid van beveiligingscamera’s in gebieden waar zich weinig criminaliteit 

afspeelt er voor dat mensen zich juist zorgen gaan maken over de veiligheid in een buurt 

omdat het in dit geval suggereert dat het er onveilig is, want de beveiligingscamera’s hangen 

er niet voor niets. En zorgen daarnaast beveiligingscamera’s in gebieden waar veel 

criminaliteit afspeelt er juist wel voor dat mensen zich veiliger gaan voelen.  

  Een andere mogelijkheid die het verschil in negatief en positief effect van 

beveiligingscamera’s op veiligheidsgevoelens kan verklaren is de manier waarop de 

beveiligingscamera’s geframed zijn. Mogelijk leidt een vriendelijke manier van framen tot 

een positiever effect van aanwezigheid van beveiligingscamera’s dan een onvriendelijke 

manier van framen. Bijvoorbeeld borden die bij beveiligingscamera’s worden geplaatst als: 

‘deze beveiligingscamera’s hangen er voor uw eigen veiligheid en ‘Lach eens, u wordt 

gefilmd.’  Maar er zijn ook borden die de beveiligingscamera’s wat negatiever framen zoals: 

‘BEVEILIGINGSCAMERA’S IN GEBRUIK’ of ‘alle verdachte personen en activiteiten 

worden ONMIDDELLIJK doorgegeven aan het politiebureau.’ Mogelijk werkt deze 

negatieve framing juist averechts en voelen mensen zich aangevallen waardoor ze juist een 

onveilig gevoel krijgen.  

  Ook het doel en de manier waarop beveiligingscamera’s gebruikt worden zou van 
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invloed kunnen zijn op veiligheidsgevoelens. Beveiligingscamera’s kunnen namelijk op 

verschillende manieren en voor verschillende doeleinden ingezet worden. Ze kunnen 

bijvoorbeeld gebruikt worden om achteraf daders van misdrijven te kunnen pakken,  maar ook 

om actief mee te kijken, een doeleinde waar in England veel gebruik van wordt gemaakt (Gill 

& Spriggs, 2005). Er kan zelfs een gezichtsscan worden ingezet, waarbij de 

beveiligingscamera’s een waarschuwing afgeven wanneer de desbetreffende persoon waar 

naar gezocht wordt in beeld te zien is. En er zijn ook beveiligingscamera’s die er hangen om 

alleen maar af te schrikken.  Als beveiligingscamera’s er met het doel hangen om achteraf 

daders op te sporen zou dit kunnen leiden dat mensen zich niet direct veiliger voelen op straat; 

ze zijn immers op dat moment ook niet werkelijk veiliger met de aanwezigheid van 

beveilgingscamera’s. 

  Blootstelling aan beveiligingscamera’s leidde in dit onderzoek niet tot het onthouden 

van veiligheid-gerelateerde cues zoals in het onderzoek van Aarts et al. (2001) het geval was 

met het hebben van dorst en het reageren op dorst gerelateerde cues en de herinnering 

hiervan. Wel zorgde de blootstelling aan beveiligingscamera’s tot het positiever beoordelen 

van een ambigue situatie op een foto. De reden waarom het niet leidde tot het beter onthouden 

van bijvoorbeeld het aantal keer graffiti dat getoond werd, het aantal fietsers, het aantal auto’s 

of het aantal personen in de video zou te wijten kunnen zijn aan dat deze items voor de 

participanten te weinig gelinkt zijn aan veiligheid. Mogelijk zal een nader onderzoek naar de 

associaties die mensen hebben met veiligheid kunnen leiden tot een keuze van geschiktere 

veiligheid-gerelateerde cues. Ook zou er gekozen kunnen worden voor een andere 

meetmethode om te onderzoek hoe goed de herinnering van veiligheid-gerelateerde cues is bij 

de participanten. In het onderzoek van Aarts et al. (2001) is er gebruik gemaakt van impliciete 

meetmethoden, wat in dit onderzoek niet het geval was.  

Ook de gemoedstoestand van de participanten tijdens het onderzoek werd niet beïnvloed door 

de aanwezigheid van cameratoezicht in de video. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het 

ervaren van een onveilige omgeving in een video niet zo sterk doorwerkt om ook werkelijk 

een onveilig gevoel te laten ontstaan op het moment dat er gekeken wordt naar een onveilige 

video.   

 Een ander probleem dat zich voor doet bij de generaliseerbaarheid van het huidige 

onderzoek is de populatie waarbij het onderzoek is afgenomen. Er hebben namelijk alleen 

personen  met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar aan dit onderzoek mee gedaan. Daarnaast 

waren dit allemaal HBO en WO geschoolde studenten. Uit verschillende onderzoeken, 

waaronder dat van Ditton (2000), blijkt dat cameratoezicht minder effect heeft op de 
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veiligheidsgevoelens van jongeren, in vergelijking met ouderen. Om een algemene uitspraak 

te kunnen doen zal de onderzoeksgroep dus moeten bestaan uit participanten uit verschillende 

leeftijdsgroepen. 

  Daarnaast is het mogelijk dat er nog een aantal andere variabelen in de individuele 

context mee hebben gespeeld die niet onderzocht zijn in dit onderzoek. Zo stelt Vonk (2011) 

in haar onderzoek dat naast de situationele context, ook persoonlijkheid, kwetsbaarheid, 

individuele leefstijl en routineactiviteiten en slachtofferervaringen van invloed zijn op 

veiligheidsbeleving.  

  Tevens is er tijdens dit onderzoek geen rekening houden met in hoeverre mensen zich 

sowieso al veilig voelen (zonder het effect van beveiligingscamera’s). Volgens Ditton (2000) 

hebben beveiligingscamera’s alleen een positief effect op veiligheidsperceptie als men zich al 

veilig voelt; het geeft een nog veiliger gevoel. Mensen die zich al niet veilig voelen in de 

straten, zullen zich door beveiligingscamera’s niet veiliger gaan voelen. Er zijn dus veel 

variabelen die eventueel ook nog een rol kunnen hebben gespeeld bij dit onderzoek, maar nog 

niet zijn onderzocht. 

  In veel onderzoeken wordt er geen rekening gehouden met de attitudes die mensen 

hebben ten opzichte van beveiligingscamera’s, een variabele die in dit experiment wel is 

meegenomen. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat dit een belangrijke voorspellende 

variabele is. Mogelijk zijn de uiteenlopende bevindingen in de verschillende onderzoeken aan 

het wel of niet meenemen van deze variabele te wijten. Zo werd er hier bijvoorbeeld in het 

onderzoek van Van Eijk et al. (2006) geen aandacht aan besteedt. Het zou kunnen dat zij per 

toeval in hun onderzoek vooral mensen op straat hebben getroffen die zich onveiliger voelen 

met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s.  

Er kan dus worden geconcludeerd dat om iets te zeggen over het effect van 

beveiligingscamera’s op veiligheidsperceptie, de attitude van mensen ten opzichte van 

beveiligingscamera’s altijd moet worden meegenomen in het onderzoek.  

  In dit onderzoek viel te concluderen dat door de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s de omgeving als veiliger werd beoordeeld. Deze informatie kan in de 

praktijk worden ingezet bij de overwegingen tot aanschaf van beveiligingscamera’s. Wel 

moet er dan rekening worden gehouden met dat als de aanwezigheid van 

beveiligingscamera’s de subjectieve veiligheid verhoogt, dit niet perse ook hoeft te gelden 

voor de objectieve veiligheid. Dus wat voor gevolgen zal het hebben als mensen zich veiliger 

voelen op straat, maar het in werkelijkheid niet veiliger is. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 

onvoorzichtigheid, een effect dat misschien niet altijd wenselijk is. 
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Daarnaast zal het nuttig kunnen zijn om mensen die een negatieve attitude hebben ten 

opzichte van de aanwezigheid van cameratoezicht te overtuigen van het nut van 

beveiligingscamera’s en hier op deze manier een groter gevoel van veiligheid creëren.  
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Bijlage 1, Online vragenlijst 

 

Enschede,  

 

Beste lezer, 

In deze brief willen we je informeren over het onderzoek waarvoor je je hebt aangemeld.  

Het experiment vindt plaats op .…-.…-…., in ruimte C van de Cubicles in de Cubicus. In het volgende 

onderzoek zal gekeken worden hoe omgevingen worden beoordeeld door middel van het laten zien van een korte 

film. De film die je zo meteen gaat kijken bevat geen schokkende beelden. Na de film krijg je een aantal vragen 

door middel van een vragenlijst over de film en over de rest van het onderzoek. Het experiment zal ongeveer 30 

minuten duren. 

 

Met hartelijke groet, 

Manon Damink 

06-53201729 

manondamink@hotmail.com  

 

‘Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het onderzoek, 

zoals uiteengezet in de bovenstaande informatiebrochure. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik 

stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in 

te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met het 

experiment. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel 

op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoons-

gegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere 

informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Manon Damink 

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot de secretaris van de Commissie Ethiek van 

de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente, mevr. J. Rademaker (telefoon: 053-4894591; e-

mail:j.rademaker@utwente.nl, Postbus 217, 7500 AE Enschede). Aldus in tweevoud getekend: 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

Naam proefpersoon Handtekening 

mailto:manondamink@hotmail.com
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Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek 

naar vermogen te beantwoorden.’ 

…………………………… …………………………… 

Naam onderzoeker  Handtekening 

Vul eerst de volgende vragen in:  

Geslacht: 

Leeftijd: 

Bij welke onderwijsinstelling sta je momenteel ingeschreven? 

Sona nummer (indien van toepassing): 

 

Je gaat nu een korte video van een paar minuten kijken. In deze film worden 

verschillende beelden van een bepaalde stad laten zien. Het doel hiervan is om te 

onderzoeken wat jou beleving van de stadsinrichting en de sfeer van deze stad is. 

Probeer bij het kijken een algemene indruk te vormen van deze stad. Let tijdens het 

kijken van deze video goed op, want naderhand worden er vragen over deze video 

gesteld. Het is de bedoeling dat je de video maar 1 keer kijkt, de video niet op pauze zet 

en ook niet terugspoelt. Als je de video hebt gezien, klik je het programma weg en ga je 

door met het beantwoorden van de vragen 
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De volgende vragen gaan over de straten die werden getoond in de film. Denk erom: Je 

mag de film niet opnieuw bekijken (onderdeel 1).  

Mijn algemene indruk van de stad op basis van de getoonde video is (5 punt rating scale): 

Onprettig  Prettig 

Ongezellig /Gezellig 

Onveilig /Veilig 

Koud /Warm 

Rommelig/ Opgeruimd 

 

Hoeveel keer heb je graffiti voorbij zien komen in de getoonde video? 

Welke Winkel/Horeca gelegenheden ben je tegengekomen in de video? 

Heb je politie agenten of andere beveiligers in de video gezien?  

-Ja 

-Nee 

 

Maak een schatting van het aantal mensen dat je hebt gezien in de video 

 -0-10 mensen 

-10-20 mensen 

-20-30 mensen 

-30-40 mensen 

-40-50 mensen 

-50-60 mensen 
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-60-70 mensen 

-70-80 mensen 

  

Wat voor kleur had de pet van de jongen bij het groepje hangjongeren? 

-Groen 

-Rood 

-Blauw 

-Roze 

-Geel 

 

Hoeveel auto’s heb je in de getoonde video zien rijden? 

-0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

Hoeveel fietsers heb je in de getoonde video zien fietsen? 

-0-5 

-5-10 

-10-15 

-15-20 

-20-25 

-25-30 

-30-35 
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-35-40 

Als je de sfeer van de omgeving in 1 woord moest omschrijven, wat voor woord zou je dan 

kiezen? 

 

De volgende vragen gaan over 2 foto’s die getoond worden (onderdeel 2): 

 

Beschrijf wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn op de bovenstaande foto. Probeer 

hier creatief te zijn. 

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................
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…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................... 

 

Beschrijf zo uitgebreid mogelijk wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn op de 

bovenstaande foto. Probeer hier creatief te zijn. 

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................
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…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................. 

De volgende vragen gaan weer over de straten die je in de video hebt gezien. Geef hier 

antwoord vanuit de algemene indruk die je van de stad hebt opgedaan. 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen (onderdeel 3): 

 Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet 

mee 

eens 

Neutraal Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Als ik zelf de situatie in de film zou 

doorlopen zou ik me veilig voelen 

     

In de situatie van de film vindt zakkenrollen 

veel plaats 

     

De situatie die de film schetst voelt onveilig      

In deze straten is er weinig overlast      

Als ik s’ nachts alleen door deze straten die  

getoond werden, zou lopen zou ik me niet 

heel prettig voelen 

     

Ik verwacht dat in de omgeving die in de 

video werd getoond veel criminaliteit 

afspeelt 

     

Ik zou me veiliger voelen in een groep dan 

alleen in deze straten. 

     

In deze straten is er veel politie nodig      

De gemeente van deze stad heeft 

maatregelen genomen om deze straten zo 

veilig mogelijk te maken 

     

Wildplassen is iets wat voorkomt in deze 

straten 

     

In deze straten worden soms fietsen      
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gestolen 

In deze straten  hing een prettige sfeer      

Geweld komt weinig voor in deze straten      

In deze straten wordt wel eens gevochten      

In deze straten hangen er ‘s nachts veel 

jongeren op straat 

     

De situatie in de video was een veilige 

situatie 

     

Deze straten kan je maar beter niet in je 

eentje doorlopen 

     

De politie in deze stad heeft goed inzicht 

over wat er in deze straten gebeurd 

     

In deze straten hing een veilige sfeer      

In deze straten vindt vandalisme plaats      
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De volgende vragen gaan over hoe je  gemoedstoestand tijdens dit onderzoek (onderdeel 

4): 

 Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet 

mee 

eens 

Neutraal Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Om dit moment voel ik me prettig      

Tijdens dit onderzoek voelde ik me veilig      

De sfeer in de kamer voelde het gehele 

onderzoek goed 

     

Ik heb me tijdens dit onderzoek geen enkel 

moment onprettig gevoeld. 

     

Ik voel me nu meer ontspannen dan kort 

na het kijken van de video 

     

Tijdens dit onderzoek voelde ik me op 

sommige momenten onveilig 

     

Ik ervaar stress op dit moment      

Ik heb me geen moment onprettig gevoeld 

tijdens dit onderzoek 

     

Na het kijken van de video voelde ik me 

fijn 

     

Tijdens dit onderzoek had ik de touwtjes 

in eigen handen 

     

Ik voelde me op sommige momenten in 

het onderzoek fijner dan op andere   

     

Ik ben geen enkel moment in de steek 

gelaten tijdens dit onderzoek 

     

Op dit moment ben ik compleet      
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ontspannen 

 

 

 

Als laatste nog een klein aantal vragen over de film die je hebt gezien (onderdeel 5):  

Heb je beveiligingscamera’s en/of borden die hierop gewezen gezien? 

…................................................................................................................................................... 

Ben je bekend met de straten die in de film werden getoond? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Dan nog een aantal vragen over jou mening over beveiligingscamera’s op straat:  

 Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet 

mee 

eens 

Neutraal Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Het is veiliger op straat wanneer er 

beveiligingscamera’s hangen 

     

Ik voel me veiliger als er ergens 

beveiligingscamera’s aanwezig zijn 

     

Een omgeving met cameratoezicht wijst 

erop dat het er onveilig is 

     

Als er op straat beveiligingscamera’s 

hangen, betekent dit dat er veel criminaliteit 

plaats vindt 

     

Beveiligingscamera’s hangen er niet voor 

niets; ze suggereren dat het onveilig is 

     

Door beveiligingscamera’s is het 

makkelijker voor de politie om daders te 

pakken, waardoor de veiligheid op straat 

verhoogt wordt. 
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Bijlage 2, Coderingsschema’s kwalitatieve variabelen 

Coderingsschema 1 

Schema voor de volgende vraag: ‘Als je de sfeer van de omgeving in 1 woord moest 

omschrijven, wat voor woord zou je dan kiezen?’ Er zijn 5 categorieën gemaakt, waarin alle 

gegeven antwoorden in zijn verwerkt op basis van positiviteit.  

1= Heel 

negatief 

2= Negatief 3=Neutraal 4=Positief 5= Heel positief 

Kil Grimmig Rustig Gemoedelijk  

Pauper Saai Bekeken Prettig  

Ghetto Ongezellig Herfst Veilig  

Dood Vervallen Normaal Prima  

Troosteloos Stil Simpel   

 Onveilig    

 Guur    

 Verlaten    

 Grijs    

 Rommelig    

 Somber    

 Grauw    

 Vreemd    

 Afgeschermd    

 Kaal    

 Koud    

 Leeg    
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Coderingsschema 2 

Schema voor de het beoordelen van foto 1 

1=Heel sterk 

negatief 

2=Sterk 

negatief 

3=Negatief 4=Neutraal 5=Positief 

Iemand doet 

bewust een 

ander pijn en dit 

heeft negatieve 

gevolgen voor 

deze persoon. 

Er wordt bewust 

iets negatiefs 

gedaan, 

bijvoorbeeld: de 

fiets wordt 

omgegooid, 

maar dit heeft 

geen direct 

negatieve 

gevolgen voor 

personen 

Er gebeurd iets 

per ongeluk; 

bijvoorbeeld de 

fiets wordt per 

ongeluk door 

iemand 

omgegooid, 

maar de fiets 

wordt niet 

opgeraapt. 

Er gebeurd iets 

niet bewust en 

geen dit heeft 

ook geen 

negatieve 

gevolgen, 

bijvoorbeeld; de 

fiets is 

omgevallen door 

de wind 

Bijvoorbeeld als 

die fiets wordt 

omgegooid 

omdat iemand 

erg enthousiast 

is om iets 

positiefs.  

 

Coderingsschema 3 

Schema voor het beoordelen van foto 2 

1=Heel sterk 

negatief 

2=Sterk 

negatief 

3=Negatief 4=Neutraal 5=Positief 

Wat er gebeurd 

heeft direct 

negatieve 

gevolgen voor 

een persoon, 

bijvoorbeeld: 

moord, 

vreemdgaan, 

ontvoering. 

Wat er gebeurd 

heeft negatieve 

gevolgen, maar 

niet hier zijn 

niet direct 

personen bij 

betrokken. 

Bijvoorbeeld 

een brand 

Er gebeurd iets 

negatiefs, maar 

dit heeft verder 

geen zware 

gevolgen, 

bijvoorbeeld ‘de 

trein gemist’. Of 

de omschrijving 

is onzeker, maar 

Er wordt een 

situatie 

beschreven, 

maar hier zit 

geen 

waardeoordeel 

aan vast.  

Wat er 

beschreven 

wordt heeft 

positieve 

gevolgen voor 

personen, 

bijvoorbeeld als 

er een 

liefdesverhaal 
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er zit wel een 

negatieve lading 

aan.  

beschreven 

wordt.  

 

 


