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Veranderende patronen (2011-2021)

- massaal en divers (all walks of life)

- aangejaagd door gebruik van mobiele telefoons / 
sociale media, zichtbaar in de traditionele media 

- gericht tegen overheden

- niet links of rechts, geen politieke eisen, geen 
hervormingen, maar het einde van een tijdperk

- teleurgesteld in een overheid die niet beschermt, 
en verdeelt

- en zich moreel op afstand heeft geplaatst van ‘de 
burger’
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Emotiemaatschappij ?
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Januari 2021…

Hing er iets in de lucht?



‘AVONDKLOKRELLEN’

Wat is er gebeurd?
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De ‘avondklokrellen’: niet 1 verhaal

Eindhoven & Den Bosch:  ‘avondklokrellen’

Helmond & Breda: ‘coronarellen’ ?

Amsterdam → Eindhoven →Den Bosch

Verschillende typen demonstranten en ‘relschoppers’



Onrust en rellen – de aanloop
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Fase 2: Polariserende pandemie

• Beeldvorming over onrust (inter)nationaal
• Cocktail van lokale triggers en aanleidingen
• Kopieergedrag

Signalen en informatie
• Gerichte signalen (offline/online) dat groepen 

acties voorbereiden
• Onderzoek naar uitingen op sociale media 

(gemeenten en politie; bij voorkeur gezamenlijk)     

Handelingsperspectief
• Duiden signalen lokaal (samen met professionals 

uit sociaal domein)
• Identificeren risicosituaties, groepen en leiders
• Preventieve maatregelen (breed: OOV en sociaal 

domein) tegen specifieke groepen en/of 
individuen

Fase 3: Alle hens aan dek

• Begin van ‘een uitvoering’
• Ingrijpen (repressief) op oorzaken vanuit 

OO&V-perspectief

Signalen en informatie
• Meldingen van gevaar voor OO&V
• Zicht op wie, wanneer en waar
• Concrete mobilisatiepogingen via sociale 

media

Handelingsperspectief
• Juridisch kader voor uitvoering
• Samenwerking met/in crisisorganisatie 
• Online en offline presentie, met gezag
• Groepsvorming voorkomen
• Individuen uit anonimiteit halen

Fase 1: Setting the scene

• Geschiedenis van tijd en plaats
• Kwetsbaarheid wijken

Signalen en informatie
• Divers, uiteenlopend, weinig specifiek

Handelingsperspectief
• Business as usual
• Monitoren (en delen) early warning signals
• Wegnemen/mitigeren voedingsbodems
• Aangaan verbinding / aansluiting
• Gemeenschappelijk referentiekader 

monitoring sociale media

Ordeverstoringen / rellen

• ‘Het gaat mis’
• Geweld (op straat en online)

Signalen en informatie
• Beeldmateriaal
• Overleg relschoppers via 

social media 
• Bewijsvoering

Handelingsperspectief
• Direct ingrijpen
• Snel beslissen, korte lijnen
• Voorkomen van vacuüm





Onrust en rellen – de nasleep
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Fase 5: Afwikkelen, nazorg en kennisopbouw

• Nazorg organiseren
• Opsporing, vervolging, berechting
• Duiding, evaluatie en formuleren nadere 

onderzoeksvragen

Signalen en informatie
• Dader- en slachtoffergerichte communicatie
• Kennisopbouw netwerken en motivatie daders

Handelingsperspectief
• Schadevergoeding 
• Slachtofferhulp
• In gesprek gaan met inwoners / jongeren
• Opbouwen gezamenlijk referentiekader voor duiding 

online/offline aspecten van ordeverstoringen

Fase 6: Opnieuw verbinding zoeken

• Preventie en versterking
• Geschiedenis van tijd en plaats 
• Kwetsbaarheid wijken

Signalen en informatie
• Divers, uiteenlopend, weinig specifiek

Handelingsperspectief
• Business as usual
• Monitoren (en delen) early warning signals
• Wegnemen / mitigeren voedingsbodems
• Aangaan verbinding / aansluiting
• Implementeren gemeenschappelijke 

preventieve aanpak ordeverstoringen 
(online/offline; bestuursrechtelijk, 
civielrechtelijk/strafrechtelijk)

Fase 4: Wonden likken

• Rotzooi opruimen
• Slachtoffers identificeren
• Daders identificeren
• Nasleep beheersen

Signalen en informatie
• Oog voor open zenuwen
• Debrief professionals (beleid en 

uitvoering)

Handelingsperspectief
• Kader voor herstel
• Nazorg professionals
• Nazorg stad: herstelgerichte 

communicatie

Ordeverstoringen / rellen

• ‘Het gaat mis’
• Geweld (op straat en online)

Signalen en informatie
• Beeldmateriaal
• Overleg relschoppers via 

social media 
• Bewijsvoering

Handelingsperspectief
• Direct ingrijpen
• Snel beslissen, korte lijnen
• Voorkomen van vacuüm



Iets nieuws?
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Waren ‘t de sociale 
media?



Rol sociale media
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‘Eindhoven | 040 – Rellen en rwina!’ 

+ Organisatie en samenhang

+ Interne weerstand

+ Zorgen en onrust

+ Interactie met offline wereld



Initiëren – Aanjagen –
Versterken

+ Grenzeloos maar lokaal verbonden

– Hoe en waarom resoneren sociale media (tijd; 
plaats; situatie)?

• Steeds meer losse relaties
• Bewust kanaliseren van (ervaren) ongemak en boosheid
• Massaal pull effect als demonstraties of rellen gaande zijn
• Autonome algoritmen
• Interactie met traditionele media

– Waar en wanneer komen mensen in hun dagelijks 
leven (potentieel) gevaarlijke content tegen?
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Criminaliteit of 
straatpolitiek?



Criminaliteit of straatpolitiek?

‘Dit is crimineel gedrag. En dan 

gaan we niet zoeken naar diepe 

sociologische betekenissen of 

oorzaken. Crimineel gedrag, 

daar hebben we de politie voor’ 

– Mark Rutte
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Wat nu? 



Handelingsperspectief: uitgangspunten

+ Erkennen van de emotie

+ Op tijd en plaats – waar die mensen ‘bevattelijk’ maakt

+ Als dynamiek – de fasen waarin maatschappelijke onrust zich 

ontwikkelt tot collectief geweld / rellen



Waar het Rijk de gemeenten kan helpen ?

+ ‘Wat je zelden doet, doe je zelden goed’: help routines ontwikkelen

+ Faciliteer het uitwisselen van ervaringskennis (casuïstiek)

+ Ondersteun het ontwerp van en de (voortdurende) discussie over een 

gemeenschappelijk referentiekader (ambtelijk en bestuurlijk)

+ Zeg dat experimenteren (ook met juridische kaders) moet
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