Feitenkaart
Panelmeting Terreurdreiging
1.

Inleiding

Op vrijdagavond 13 november 2015 vinden een aantal terreuraanslagen in Parijs plaats. Deze
aanslagen hebben een enorme impact op geheel west Europa. Een week later ligt bijna het hele
openbare leven in Brussel plat als gevolg van de terreurdreiging. Onder andere worden metro’s en
scholen gesloten.
In Rotterdam zal op 3 en 4 december een tweedaagse internationale conferentie over
veiligheidsbeleving plaatsvinden. In overleg tussen de afdeling Onderzoek & Business Intelligence
(OBI) en de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam wordt besloten een compacte snelle
meting over de impact van de terreurdreiging onder Rotterdammers uit te voeren. Hiertoe wordt
gebruikt gemaakt van het Digitale Stadspanel Rotterdam.

2.

Belangrijkste bevindingen

Er slechts een zeer beperkte toename van onveiligheidsgevoel (in de eigen buurt) als gevolg van de
terreurdreiging.
Er is slechts een zeer kleine groep die bepaalde activiteiten vermijd vanwege de terreurdreiging.
Men is niet zozeer bang, maar vooral boos en verdrietig.
De meerderheid heeft er vertrouwen in dat de overheid de juiste dingen doet in het kader van de
terreurdreiging. De helft denkt dat zelfs daarmee een eventuele aanslag niet kan worden voorkomen.

3.

De meting

Op donderdag 26 november is er een email met een link naar de vragenlijst verstuurd naar 2409
panelleden.
Op maandagochtend 30 november waren er 1079 ingevulde vragenlijsten. Daarmee is de respons 45
procent. Gezien de zeer korte veldwerkperiode een hoge respons.
De vragenlijst is ingevuld door iets meer mannen dan vrouwen (55 : 45 procent).
De leeftijdsverdeling van de respondenten staat in onderstaande figuur.
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Jongeren zijn in dit onderzoek iets ondervertegenwoordigd. De groep 50 tot en met 70 jaar is iets
oververtegenwoordigd. Op de belangrijkste outputindicator (vermijdingsgedrag) is gebleken dat er

geen relatie is tussen leeftijd en vermijdingsgedrag. Daarom is ervoor gekozen de resultaten niet te
wegen voor leeftijd.

4.

De resultaten

Veiligheidsbeleving
In totaal voelt 3 procentpunt meer zich onveilig in de eigen buurt, waarvan 2 procentpunt soms en
één procentpunt zelden. De toename van onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt is dus zeer
beperkt.
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Risico inschatting
De kans op een aanslag in Nederland wordt door 45 procent als waarschijnlijk of zelfs vrij zeker
ingeschat. In Rotterdam door ruim een kwart.
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Vermijdingsgedrag
Bijna 15 procent zegt misschien één of meer activiteiten niet meer te doen als gevolg van de
terreurdreiging. Slechts vier procent zegt zeker één of meer zaken niet meer te doen als gevolg van
de terreurdreiging. Hierbij is er een zeer gering verschil tussen mannen en vrouwen. Elf procent van
de mannen zegt (misschien) iets te vermijden en zestien procent van de vrouwen. Leeftijd heeft geen
duidelijk effect op vermijdingsgedrag.
Tien procent van de mensen die in het verleden wel eens vlogen, overweegt dat misschien of zeker
niet meer te doen als gevolg van de terreurdreiging. Dat geldt ook voor het bezoeken van
voetbalwedstrijden en voor een iets groter deel ook voor festivals.
Uit eten gaan, terras- en museum bezoek wordt door een kleine groep (misschien) gemeden.
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Persoonlijke impact
Driekwart van de respondenten let voortaan goed op wat er om hen heen gebeurt.
Ongeveer de helft bespeurt meer achterdocht in zijn of haar omgeving.
Voor ruim een derde heeft de terreurdreiging invloed op zijn of haar mening over de komst van
vluchtelingen
Een klein deel vindt dat de sfeer in de buurt is verslechterd door de terreurdreiging.
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Vertrouwen in overheid
Het merendeel vertrouwd erop dat de overheid adequaat handelt bij een eventuele aanslag, de
juiste maatregelen neemt bij concrete dreiging en goed is voorbereid op aanslagen in Nederland.
Ruim veertig procent denkt dat de overheid in staat is aanslagen te voorkomen.

Ik vertrouw erop dat de overheid...
adequaat handelt bij een aanslag
juiste maatregelen neemt bij dreiging
in staat is aanslagen te voorkomen
Goed is voorbereid op aanslagen
0%

20%

Helemaal eens

Enigszins eens

Helemaal oneens

Geen mening

40%

60%

80%

100%

Enigszins oneens

Men verwacht van de gemeente
Meer aandacht voor radicaliserende jongeren. Dat is wat men verwacht van de gemeente. Daarnaast
ook vooral meer beveiliging bij evenementen. Meer politie op straat en extra cameratoezicht wordt
door twee derde van de respondenten verwacht. Extra fouilleren wordt door iets minder dan zestig
procent verwacht.
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En zelf
Tien procent zegt mee te willen lopen in een protestmars of stille tocht. Vijftien procent geeft aan
een bijeenkomst over terreurdreiging te willen bezoeken.
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Emoties
Men wordt vooral verdrietig of boos van de terreuraanslagen en –dreiging. Veel meer dan dat men
bang is geworden.
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