Appendix 1, Items in experiment 1

Experimental items
The items are presented in the following order
1. Gain-implicit
2. Gain-explicit
3. Loss-implicit
4. Loss-explicit
The original tweets are marked with '*'
1. * “Dankzij alerte getuige zojuist met een aantal collega's twee inbrekers betrapt en na
korte achtervolging aangehouden! #daardoenwehetvoor”
2. “Dankzij alerte getuige zojuist twee inbrekers betrapt en na korte achtervolging
aangehouden. Ziet u iets verdachts? #112! #daardoenwehetvoor”
3. “Woninginbraak. Buren niet gemeld, daders ontkomen. Als u niks meldt, kunnen wij niks
doen. #samensterk”
4. “Woninginbraak. Buren niet gemeld, daders ontkomen. Als u niks meldt, kunnen wij niks
doen. Ziet u iets verdachts? #112! #samensterk
1. “Controles drugsbezit #24Dance. Geen pillen mee=eindeloos feest. #waarisdatfeestje”
2. “Controles drugsbezit #24Dance. Geen pillen mee=eindeloos feest. #laatdiezooithuis”
3. “Aanhoudingen voor drugsbezit #24Dance. Pillen kwijt, honderden euro's boete en einde
evenement. Pillen mee=ellende. #jammer”
4. * “Aanhoudingen voor drugsbezit #24Dance. Pillen kwijt, honderden euro's boete en
einde evenement. Pillen mee=ellende. #laatdiezooithuis”
1. “Woninginbraak

Dennebroek

dmv

forceren

slaapkamerraam.

Goed

hang-

en

sluitwerk=minder risico. #preventie #Zevendijk”
2. “Woninginbraak Dennebroek dmv forceren slaapkamerraam. Goed

hang- en

sluitwerk=minder risico. Zorg voor goede sloten! #preventie #Zevendijk”
3. “Woninginbraak Dennebroek dmv forceren slaapkamerraam. Slecht hang- en
sluitwerk=extra risico. #preventie #Zevendijk”

4. * “Woninginbraak Dennebroek dmv forceren slaapkamerraam. Slecht hang- en
sluitwerk=extra risico. Zorg voor goede sloten! #preventie #Zevendijk”
1. * “#Zevendijk:collega‟s houden na een melding 3 woninginbrekers op heterdaad aan! U
meldt, wij vangen de boeven #woninginbraak #heterdaadkracht”
2. “#Zevendijk:collega's houden na een melding 3 woninginbrekers op heterdaad aan! U
meldt, wij vangen de boeven. #melden helpt #doendus #samensterk”
3. “Woninginbraak #Zevendijk. Buren „dachten wel wat te horen‟, hebben niet gebeld. Als
u niet meldt, kunnen wij niks vangen. #woninginbraak #heterdaadkracht”
4. “Woninginbraak #Zevendijk. Buren „dachten wel wat te horen‟, hebben niet gebeld. Als
u niet meldt, kunnen wij niks vangen. #melden helpt #doendus #samensterk”
1. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Een bewoonde
indruk houdt boeven buiten #preventie #woninginbraak”
2. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Een bewoonde
indruk houdt boeven buiten #preventie #lichtaan”
3. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Een
onbewoonde indruk trekt boeven aan. #preventie #woninginbraak”
4. * “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Een
onbewoonde indruk trekt boeven aan. #preventie #lichtaan”
1. “Poging tot woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Uitboren van de
cilinder niet gelukt door goed hang- en sluitwerk.”
2. “Poging tot woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Uitboren van de
cilinder niet gelukt door goed hang- en sluitwerk. Zorg voor goede sloten!”
3. “Melding: woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Uitboren van de
cilinder gelukt door slecht hang- en sluitwerk.”
4. * “Melding: woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Uitboren van de
cilinder gelukt door slecht hang- en sluitwerk. Zorg voor goede sloten!”

1. “Tip gekregen: poging diefstal aanhanger. Niet gelukt dankzij disselslot. #diefstal
#voertuig”
2. “Tip gekregen: poging diefstal aanhanger. Niet gelukt dankzij disselslot. Zet ook uw
aanhanger altijd op slot! #diefstal #voertuig”
3. * “Na een tip treffen we een gestolen aanhangwagen aan. Zonder disselslot, dus zo weer
meegenomen. #diefstal #voertuig”
4. “Na een tip treffen we een gestolen aanhangwagen aan. Zonder disselslot: dus zo weer
meegenomen. Zet ook uw aanhanger altijd op slot! #diefstal #voertuig”
1. “Vannacht melding van poging tot diefstal uit auto aan #Laanzichtweg #Zevendijk. Op
heterdaad betrapt dankzij getuige. #auto #diefstal”
2. “Vannacht melding van poging tot diefstal uit auto aan #Laanzichtweg #Zevendijk. Op
heterdaad betrapt dankzij getuige. Verdachte situatie? Bel #112!”
3. “Vannacht is aan de #Laanzichtweg #Zevendijk een compleet stuur uit een auto gestolen.
Wel getuigen, geen melding. #auto #diefstal”
4. * “Vannacht is aan de #Laanzichtweg #Zevendijk een compleet stuur uit een auto
gestolen. Wel getuigen, geen melding. Verdachte situatie? Bel #112!”
1. “Nachtvorst! 5 minuten #krabben voor #verkeersveiligheid (en je vermijdt een boete van
230 euro…).”
2. “Nachtvorst! 5 minuten #krabben voor #verkeersveiligheid (en je vermijdt een boete van
230 euro…). Zorg voor schone ruiten!”
3. “Nachtvorst! Niet krabben is #verkeersonveiligheid en een boete van 230 euro.”
4. * “Nachtvorst! Niet krabben is #verkeersonveiligheid en een boete van 230 euro. Zorg
voor schone ruiten!”
1. “Afgelopen weekend wederom poging tot inbraak in #schuur aan #Hoveneind
#Zevendijk, voorkomen door #waakzame buren. #inbrekersactief”
2. “Afgelopen weekend wederom poging tot inbraak in #schuur aan #Hoveneind #
Zevendijk, voorkomen door #waakzame buren. Verdachte situatie? Bel #112!”

3. * “Afgelopen weekend wederom inbraak in #schuur aan #Hoveneind # Zevendijk. Wel
getuigen(achteraf), geen melding. #inbrekersactief”
4. “Afgelopen weekend wederom inbraak in #schuur aan #Hoveneind # Zevendijk. Wel
getuigen(achteraf), geen melding. Verdachte situatie? Bel #112!”
1. * “#gestolen voertuig aangetroffen aan de #kerkstraat nav melding van oplettende
buurtbewoners. Goed gezien!! #diefstal #samensterk”
2. “#gestolen voertuig aangetroffen aan de #kerkstraat nav melding van oplettende
buurtbewoners. Goed gezien! Ziet u ook iets? Melden dus! #diefstal #samensterk”
3. “#gestolen voertuig bij toeval aangetroffen aan de #kerkstraat, bleek daar al een week (in
de weg!)te staan, geen melding van buurtbewoners. #diefstal #samensterk”
4. “#gestolen voertuig bij toeval aangetroffen aan de #kerkstraat, bleek daar al een week (in
de weg!)te staan, geen melding van buurtbewoners. Ziet u iets verdachts? Melden dus!
#diefstal #samensterk”

Filler items
“Late wandeling door de wijk. Ik combineer mijn huisbezoekjes met spontane gesprekjes of een
controle op straat. Goeie tijd om te werken.”
“Actiedag. Samen met collega's controle uitgevoerd op de #Kasterenlaan. Geen bekeuringen, wel
goede info verzameld. http://t.co/a3NS9Tdvbx”
“Leuk en treffend artikel over in- en externe rol van de #wijkagent van #politie. Spectrum
Zevendijkse Courant, 3/02”
“Ambulancechauffeur

geeft

uitleg:

Ambulance

met

zwaailicht

en

sirene.

http://t.co/sAnrhSkXXh”
“Afgelopen maand had ik het #mobielepolitiebureau alweer 1 jaar in #Zevendijk in gebruik!
Veel meer burgercontact als resultaat! #dienstbaar”
“Bij gebruik hoort ook onderhoud van het materiaal! De dag schoon beginnen!
#mobielpolitiebureau http://t.co/9BuB4wVu11”
“Vandaag kijkt mijn nieuwe #chef een ochtend mee met mijn werkzaamheden als #wijkagent.
O.a. #schoolbezoek en het #spreekuur staan op het programma!”

“Overleg met De Regenboog over #parkeerprobleem rond school bij ophalen kinderen. Overlast
& onveiligheid. We gaan er samen iets aan doen.”
“Zometeen, tussen 11:00u en 12:00u, weer #spreekuur van uw #wijkagent in #Zevendijk. Bellen
mag ook, via #Skype! http://t.co/JgTMF1xEYB”

