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inhoud

vertrouweN 
maakt veilig
nederland is de afgelopen jaren 
veiliger geworden. zowel wat 
betreft de objectieve als de 
 subjectieve veiligheid. de opgave 
is nu om het vertrouwen van 
 actieve burgers vast te houden.

8 crimi-trends

60
Burger als BoNdgeNoot
 INTErVIEw   henk van essen, politiechef van de eenheid 
den haag: “wat heel sterk is in onze aanpak, is focus 
aanbrengen.”

68
bedrijfsleven
sameN veilig stappeN 
 rEpOrTAgE   uitgaansgebieden gezellig en veilig houden. 
Voor die uitdaging staan horeca-ondernemers en gemeenten. 
de keuzewijzer Veilig uitgaan helpt daarbij.

16
actieve Burgers
 INTErVIEw   evelien tonkens, bijzonder hoogleraar 
actief burgerschap aan de universiteit van amsterdam: 
“actieve burgers doen vaak dingen die de overheid ook 
belangrijk vindt.”

44
BraNdeN vaN veelplegers
seriematige brandstichting is moeilijk te voorkomen. 
maar politie, brandweer en hun veiligheidspartners kunnen 
slim samenwerken om de problematiek tegen te gaan.
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22
werkvloer
Jeugd die deugt
 FOTOSErIE   Veiligheidsprofessionals 
hebben doorgaans de handen vol aan 
overlastgevende en criminele jongeren. 
maar er zijn ook jongeren die juist een 
handje meehelpen. 

28
Beroep op Burgers
de veiligheidszorg vertrouwt steeds 
meer op de inzet van burgers. zijn 
burgers wel bereid om in actie te komen?

32
haagse Burgers BetrekkeN
actieve betrokkenheid van burgers 
bij veiligheid vereist geduld, timing  
en maatwerk. dat zijn de ervaringen 
in de haagse wijk transvaal. 

36
BehoorliJk veiligheidsBestuur 
in internationale debatten duikt steeds 
vaker het begrip sustainable security op. 
en daar kan het nederlandse veiligheids-
beleid nog wat van leren.

40
veiligheid voor raadsledeN
 INTErVIEw  Frank rozenberg, bestuurslid 
van de nederlandse Vereniging voor 
raadsleden: “het idee dat je als 
gemeente en politie afzonderlijk 
opereert, is volstrekt achterhaald.”

48
de drie B’s
duurzame samenwerking tussen 
burgers, bedrijven en bestuur is actueler 
dan ooit. de brede coalities in het 
veiligheidsbeleid hebben meerwaarde. 
maar ook risico’s.

52
veilige stedeN
in nederlandse gemeenten met lage 
criminaliteitscijfers voelen burgers zich 
veilig. toch krijgen gemeenten en politie 
geen hoge rapportcijfers.

56
creatief koppeleN
gegevensuitwisseling biedt kansen 
voor duurzame ketensamenwerking. 
bijvoorbeeld bij de aanpak van fraude 
en vastgoedcriminaliteit.

64
Burgers aaN het stuur
rotterdam heeft volop ervaring met 
de methode buurt bestuurt. heeft 
het betrekken van burgers bij het 
veiligheidsbeleid in hun wijk 
het gewenste effect?

Vaste rubrieken
04 redactioneel
06 snippers
72 column
73 buitenlandse berichten
74 ccV-nieuws
75 colofon
76 het nabeeld

Omslagfoto: De gemeente levert met 
toezichthouders een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid / foto: Liesbeth 
Dingemans.

secondant #3/4 | juli-augustus 2013 3

«

«
«

«
«

«

«

«

«

«
«

«

«

«

«
«

«
«

«
«

«



› Naar inhoudsopgave ‹ Vorige pagina Volgende pagina › 

Burgers die vertrouwen hebben in 
de overheid, zullen eerder een 

bijdrage aan de veiligheid leveren 
/ foto: Liesbeth Dingemans. 
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 d
uurzaamheid geldt als een van de grote maat-
schappelijke vraagstukken van deze tijd en is 
dan ook een hot topic. duurzaamheid en duur-
zame ontwikkeling hadden aanvankelijk vooral 

betrekking op milieukwesties. tegenwoordig wordt duur-
zaamheid steeds vaker breder opgevat. de actuele vraag 
is: in hoeverre is de ontwikkeling van de samenleving in 
politiek, economisch en sociaal opzicht duurzaam te 
noemen? 

Veel bedrijven en instellingen dragen met verve uit dat 
zij het milieu een warm hart toedragen. zij wijzen daarbij 
op het belang van toekomstige generaties en op goed 
rentmeesterschap. daarnaast bepleit het bedrijfsleven 
onder de paraplu van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen goede arbeidsomstandigheden en respect 
voor de rechten van werknemers. 

het is wel eens de vraag in hoeverre alle betrokkenheid bij 
duurzaamheid oprecht is. al in september 2009 klaagde 
de filosoof jaffe Vink in NRC Handelsblad dat de term te 
pas en te onpas gebruikt wordt. hij bestempelde duur-
zaamheid als ‘het spookwoord van de groene gekte’. 
Vink verweet het bedrijfsleven te koketteren met duur-
zaamheid om zich op die manier als een verantwoorde 
onderneming te kunnen presenteren. maar daarin volgde 
het alleen maar ‘de grillen van de tijdgeest’.

in dit themanummer van secondant gaan we niet koket-
teren met duurzaamheid. daar is het onderwerp veel te 

belangrijk voor. secondant wil het onderwerp agenderen 
en verbinden aan de veiligheidszorg. in het veiligheids-
veld schittert duurzaamheid immers door afwezigheid. 
het is toch wonderlijk dat duurzaamheid niet of nauwe-
lijks het denken over maatschappelijke veiligheid 
 beïnvloedt, terwijl dat op tal van andere terreinen wel 
gebeurt. denk alleen al aan de talloze leerstoelen die 
gewijd zijn aan (aspecten van) duurzaamheid. 

Voor secondant draait duurzaamheid in de veiligheids-
zorg allereerst om continuïteit en bestendigheid. dat 
betekent dat veiligheidsaanpakken en interventies een 
zwaar gewicht toekennen aan de vraag welke gevolgen 
acties voor de lange termijn hebben. dus vooruit denken 
en oplossingen zoeken voor de lange termijn in plaats 
van ad hoc. 

een andere component van de duurzame veiligheid 
die dit nummer van secondant verkent, is burgerpartici-
patie. gemotiveerde burgers kunnen langdurig betrok-
ken worden bij de veiligheidszorg en een verbinding 
tot stand brengen tussen medeburgers en de overheid. 
daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. bijvoorbeeld 
dat burgers vertrouwen hebben in overheid en politie. 
ook zijn er grenzen aan de betrokkenheid van  burgers, 
zoals meerdere auteurs in dit nummer betogen. het is 
dan ook belangrijk en urgent om de mogelijkheden van 
duurzame veiligheidszorg te onderzoeken. maar net zo 
essentieel om de grenzen ervan te respecteren. <<  

alfred hakkert 

vooruit
deNkeN

redactioneel
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Verslaving, relatieproblemen en financiële 
nood. de gemiddelde veelpleger heeft 
te maken met een opeenstapeling van 
problemen. daarnaast heeft meer dan de 
helft van hen een laag iQ en een persoon-
lijkheidsstoornis. de Veiligheidshuizen, 
waarin organisaties uit de werelden van 
veiligheid en zorg samenwerken, zijn dan 
ook de aangewezen plek om recidiverende 

overtreders aan te pakken. maar de 
levensproblemen van een harde kern 
van veelplegers zijn niet makkelijk op te 
lossen. en het casusoverleg binnen het 
Veiligheidshuis verloopt niet altijd effec-
tief. dat schrijven onderzoekers van tno, 
de hogeschool leiden, de universiteit 
leiden en het leids universitair medisch 
centrum in Onmogelijke levens, botsende 
logica’s en eigenzinnige professionals. 
Organisatorische uitdagingen bij de 
 aanpak van veelplegers.

op basis van onderzoek bij Veiligheids-
huizen in rotterdam en leiden conclude-
ren de auteurs dat er weinig kansen zijn 
om een blijvende oplossing te vinden 
voor een groep weerbarstige veelplegers. 
Damage control lijkt het maximaal 
 haalbare. dat kan bijvoorbeeld door de 
daders in een stevig interventietraject 

veelplegers iN veiligheidshuizeN

te plaatsen. en door ervaren professio-
nals de vrijheid te geven om naar eigen 
inzicht op te treden. 

de werkwijze binnen de Veiligheids-
huizen kan volgens het onderzoek aan 
efficiëntie winnen door onder andere 
poortwachters aan te stellen die de 
caseload bewaken. daardoor kunnen 
de zaken voldoende diepgaand worden 
besproken en een adequate follow-up 
krijgen.

Joost Vos, Corine Balder, Bert van Hemert, 
Hendrik wagenaar, Onmogelijke levens, 
botsende logica’s en eigenzinnige professionals. 
Organisatorische uitdagingen bij de aanpak 
van veelplegers, platform31, Den Haag, 2013,  
ISBN 978 94 9171 100 8.

criminele jeugdgroepen gebruiken 
steeds vaker (grof) geweld. het kan gaan 
om bijvoorbeeld bedreigingen van buurt-
bewoners, verzet bij aanhoudingen door 
de politie, straatroven en afrekeningen 
in het drugscircuit. dat blijkt uit Jeugd-
groepen en geweld. Van signalering naar 
aanpak, een recente publicatie van de 
politieacademie. het boek presenteert 
een profielschets van acht gewelddadige 

jeugdgroepen uit zes (middel)grote 
nederlandse gemeenten. daaruit leiden 
de auteurs geweldprofielen af, die inzich-
ten opleveren voor de aanpak van 
geweld dadige jeugdgroepen.

gewelddadige jeugdgroepen zijn te 
 vinden onder zowel criminele als over-
lastgevende jeugdgroepen, blijkt uit de 
probleemanalyse. er zijn relatief veel 
jongeren met een verstandelijke beper-
king actief: kopstukken maken van hun 
kwetsbare leeftijdgenoten gebruik bij 
risicovolle activiteiten, zodat ze zelf 
 buiten schot blijven. omdat een groot 
deel van de jeugdgroepen ook bestaat uit 
jongeren met ernstige psychische stoor-
nissen of gedragsstoornissen, kunnen 
geweldsescalaties ontstaan. de auteurs 
van Jeugdgroepen en geweld spreken over 
wandelende tijdbommen: jongeren met 
adhd, die vatbaar zijn voor psychoses 

en volstrekt onvoorspelbaar agressief 
gedrag vertonen.

in Jeugdgroepen en geweld wordt het 
zogenoemde handhavingsarrangement 
gewelddadige jeugdgroepen gepresen-
teerd als instrument waarmee lokaal 
bestuur, politie en justitie effectieve 
interventiestrategieën kunnen bepalen. 
Voor de signalering en analyse, maar 
ook voor aanpak van gewelddadige 
jeugdgroepen.

Balthazar Beke, Henk Ferwerda, Edward van 
der Torre, Eric Bervoets, Jeugdgroepen en geweld. 
Van signalering naar aanpak, politieacademie/
Boom Lemma, Apeldoorn/Den Haag, 2013,  
ISBN 978 90 5931 919 6.

gewelddadige JeugdgroepeN
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een blanke man met een baan, en met 
internetten als hobby. maar ook met 
een persoonlijkheidsstoornis, asociale 
gedragskenmerken, autistische trekken 
en pedofiele neigingen. dat zijn enkele 
onderdelen van de profielschets die jurist 
Freek pecht beschrijft in zijn boek 
 Vervaardigers van kinderporno. pecht 

 ontdekte de kenmerkende eigenschap-
pen van makers van kinderpornografie 
door een onderzoek naar 21 politiedossiers 
uit de periode 2002 tot en met 2011. 

tot nu toe was niet duidelijk wat vervaar-
digers van kinderporno bezielt om mis-
bruik van minderjarigen vast te leggen, 
en op welke manieren zij dit doen. dat 
maakt het voor politie en justitie lastig 
om zicht en grip te krijgen op de groep 
vervaardigers, schrijft pecht. het meest 
recente daderprofiel, dat werd gemaakt 
door een amerikaanse onderzoeker, was 
afkomstig uit 2000. die typeerde de 
gemiddelde vervaardiger van kinder-
porno als een manipulatieve man die zijn 
slachtoffers zoekt in publieke ruimten, 
zoals zwembaden, en die een stevig 
strafblad heeft. 

pecht signaleert een aantal actuele 
 ontwikkelingen in de vervaardiging van 
kinderporno. zo worden de beelden 
gewelddadiger, zijn jeugdige daders in 
opkomst, en is de onlinehandel in kinder-
porno vatbaar geworden voor inter-
nationale georganiseerde criminaliteit. 
over de omvang van de problematiek zijn 
nog weinig cijfers beschikbaar. maar 
 volgens schattingen uit 2006 gaat in 
de handel in kinderporno wereldwijd 
20 miljard amerikaanse dollar per jaar 
om. en met de groei van mobiel internet 
dreigt die handel alleen maar verder toe 
te nemen.

Freek pecht, Vervaardigers van kinderporno, 
wolf Legal publishers, Oisterwijk, 2013,  
ISBN 978 90 5850 946 8.

kiNderporNo

wat kan de politie doen tegen criminele 
jeugdgroepen die zich profileren via 
internet, terwijl ze op straat onzichtbaar 
zijn? of tegen overlastgevende jongeren 
die zich onaantastbaar lijken te voelen? 
onderzoekers die samenwerken met 
de politie kunnen helpen om dit soort 
ongrijpbare fenomenen inzichtelijk en 
hanteerbaar te maken. in de bundel 
Van wie is de straat? doet advies- en 
onderzoeksbureau beke verslag van 

vijf casestudies waarin onderzoekers 
aansluiten bij politieteams. in al die 
gevallen zijn deze zogenoemde praktijk-
teams erin geslaagd om wijkpolitie en 
recherche handvatten te geven voor 
interventie en opsporing. dit door inten-
sief samen te werken en een methodische 
aanpak te hanteren.

zo leidde een subjectgerichte aanpak van 
marokkaanse jeugdgroepen in den haag 
tot een flexteam waarin analisten 
systeem informatie aanvullen met inzich-
ten van wijkagenten en rechercheurs. 
door de kennis over de wijk, verdachten 
en opsporingsmethoden te combineren, 
kan een nieuw daderprofiel worden 
opgesteld. want de overlastgevende jon-
geren, die kunnen worden omschreven 
als mannen tussen de 14 en 30 jaar met 
een verslaving aan een flitsende levens-
stijl, blijken ook ernstig strafbare feiten 
te plegen.

Van wie is de straat? bespreekt ook onder-
zoeken naar autokrakers in amsterdam, 
overvallers in gelderland, en jonge 
groepsverkrachters van kaapverdische 
en west-afrikaanse afkomst. de uiteen-
lopende casussen maken duidelijk dat 
informatie uit onverwachte hoek cruciaal 
kan zijn. de verkeerspolitie kan bijvoor-
beeld worden ingezet om straatinforma-
tie te verzamelen. en voormalige bende-
leden kunnen zich tot informant 
ontpoppen. daarnaast kan dadergericht 
– in plaats van zaakgericht – werken tot 
een effectieve aanpak leiden. 

H. Ferwerda, T. van Ham, B. Bremmers, Van wie 
is de straat? Methodiek en lessen voor de politie 
om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar 
te  maken – op basis van vijf praktijkteams, 
politie & wetenschap/Bureau Beke, Apeldoorn/
Arnhem, 2013, ISBN 978 90 3524 642 3.

oNgriJpBare veiligheidsproBlemeN
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cijfers en trends in duurzame veiligheid

veiligheidszorg, 
crimiNaliteit eN 
vertrouweN
crimi-trends

Hoe hangen veiligheidsontwikkelingen samen met het vertrouwen 
van burgers in de politie en gemeente? en hoe kan dit vertrouwen 
bijdragen aan duurzame veiligheid? Peter Versteegh en Dick Meuldijk 
geven de antwoorden op basis van de Veiligheidsmonitor 2012.
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Hoe beter de politie communi-
ceert met burgers, hoe meer 
vertrouwen ontstaat / foto: 

Liesbeth Dingemans
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door peter versteegh en dick meuldijk
de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk de politie eenheid 

den haag en het bureau Veiligheidsmonitor.

 e
en effectieve veiligheidsstrategie is gebaseerd op een 
probleemgerichte aanpak van criminaliteit en onveilig-
heid. dat is in talloze wetenschappelijk studies aan-
getoond. binnen de veiligheidszorg is het model sara 

daarbij het meest gebruikte hulpmiddel. dit instrument begint 
met het ontdekken van de allerbelangrijkste veiligheidsproble-
men (scanning) en eindigt met het vaststellen van de effecten 
(assessment). daar tussenin wordt op basis van diepergaand 
inzicht in de urgente problemen en hun oorzaken (analyses) 
een passende aanpak gerealiseerd (response). samenwerkende 
veiligheidspartners voeren vervolgens onder regie van het 
bevoegde gezag een passende combinatie van preventieve, 
strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen uit. bij drie van 
de vier stappen in het model spelen veiligheidscijfers en 
 analyses een doorslaggevende rol. bij de eerste stap gaat het 
om veiligheidsbeelden en gebiedsscans. bij de tweede stap om 
probleemanalyses van bijvoorbeeld hotspots. en bij de vierde 
stap om effectmetingen en monitors. 

gevoeliger
met behulp van de Veiligheidsmonitor is te zien dat nederland 
in de afgelopen jaren onmiskenbaar veiliger is geworden 
(zie figuur 1). dit geldt eens te meer als daarbij ook nog de 
 veiligheidstatistiek van de periode voor 2005 wordt betrokken. 
we kunnen dan concluderen dat nederland op dit moment 
aanzienlijk veiliger is dan voorheen. 

zowel de onveiligheidsgevoelens als het slachtofferschap 
onder burgers zijn in ons land in de periode van 2005 tot 2012 
aanmerkelijk afgenomen. het aandeel burgers dat zich wel 
eens onveilig voelt, daalde met 24 procent. en slachtofferschap 
van criminaliteit nam met maar liefst 28 procent af. maar 
slechts 10 to 20 procent van de totale afname vond plaats na 
2008. het lijkt er dus op dat het in de afgelopen jaren niet veel 
veiliger, maar ook niet onveiliger is geworden in nederland. 

onveiligheidsgevoelens worden niet uitsluitend veroorzaakt 
door de feitelijke aard en omvang van de criminaliteit. ook 
de perceptie van de leefbaarheid en de sociale kwaliteit van 
de directe leefomgeving spelen een belangrijke rol. daarnaast 
zijn persoonskenmerken en factoren zoals onrustwekkende 
berichtgeving in (sociale) media relevant. het is dus goed 
mogelijk dat de criminaliteit daalt, terwijl de onveiligheids-

Figuur 1 > Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in Nederland, ontwikkeling (2005-2012) en samenhang per politiedistrict (2012)
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gevoelens juist toenemen. sterker nog, hoe veiliger het wordt 
des te gevoeliger lijken we te worden voor onveiligheid, ook 
voor kleinere inbreuken daarop. men spreekt dan over een 
 veiligheidsparadox. daarvan lijkt in nederland op nationaal 
niveau geen sprake te zijn. de ontwikkeling van de objectieve 
en subjectieve onveiligheid blijkt redelijk gelijk met elkaar op 
te lopen. ook bekeken per politiedistrict is een sterke samen-
hang te zien tussen objectieve en subjectieve onveiligheid 
(zie figuur 1). want per district gaat een groter of kleiner 
 aandeel slachtoffers veelal gepaard met een groter of kleiner 
 aandeel burgers dat zich wel eens onveilig voelt. overigens is 
hiermee zeker niet uitgesloten dat op lagere geografische 
niveaus, zoals wijken, buurten of straten, wel degelijk sprake 
kan zijn van een veiligheidsparadox. 

de onlinedatabank van de Veiligheidsmonitor maakt het 
mogelijk om de resultaten uit het onderzoek op een geografische 
kaart weer te geven. op die manier worden ook bevolkings-
concentraties, mate van verstedelijking en geografische ligging 
als belangrijke factoren zichtbaar (zie figuur 2). het is dan ook 
goed te zien dat het criminaliteitsniveau en het gevoelsniveau 
aanmerkelijk kunnen verschillen. 

met name de vermogenscriminaliteit is in nederland vanaf 
2005 fors afgenomen: met maar liefst 32 procent (zie figuur 3). 
in 2005 was nog 18,8 procent van de bevolking eenmaal of 
vaker slachtoffer van een vermogensdelict. in 2012 bedroeg het 
aandeel slachtoffers 12,9 procent. slechts 6 procent van de 
totale afname in de periode van 2005 tot 2012 heeft plaats-
gevonden na 2008. ook het aandeel slachtoffers van geweld 
is in de afgelopen vier jaren – met een percentage rond de 
5,5 procent – min of meer stabiel gebleven. dit na een afname 
met 20 procent tot 2008. de lichte afname van het totale 
slachtofferschap vanaf 2008 kan voor een groot deel worden 
toegeschreven aan vandalismedelicten. die zijn vanaf 2009 
sterk verminderd: van 13,6 procent naar 11,8 procent in 2012. 

gesteuNd
burgers die vertrouwen hebben in de overheid (en de politie) 
zullen eerder geneigd zijn zelf een bijdrage te leveren aan de 
lokale veiligheid. Verreweg het grootste deel van de opgehel-
derde misdrijven wordt door de politie opgelost dankzij (heter-
daad)meldingen van burgers. en talloze delicten worden door 
ingrijpen van burgers voorkomen. recent wetenschappelijk 
onderzoek van bijvoorbeeld reijer Verwer en annemarijn 
 walberg en van Vasco lub wijst erop dat burgers die zich 
gesteund weten door de overheid eerder bereid zijn zelf een rol >>

Figuur 2 > Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in Nederland per politiedistrict (2012) 
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Figuur 3 > Aandelen slachtoffers van geweld, vermogensdelicten en vandalisme in Nederland, ontwikkeling (2005-2012), en van 

vermogensdelicten per politiedistrict (2012) 

Figuur 4 > Samenhang tussen de schaalscores ‘vertrouwen in de politie’ en ‘communicatie politie-burger’, en de spreiding van ‘vertrouwen 

in politie’ per politiedistrict (2012)
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hetzelfde geldt voor de zogenoemde ‘actieve wederkerigheid’. 
deze term verwijst naar de wens van burgers dat de politie 
rekening houdt met de wensen van de samenleving en dat 
contact met de politie tot zichtbare actie leidt (zie figuur 5). 
meer tevredenheid over de wederkerigheid van de politie gaat 
duidelijk samen met meer vertrouwen in de politie. de huidige 
afspraak dat de politie binnen twee weken na de aangifte van 
een woninginbraak contact opneemt om het slachtoffer te 
informeren over het verloop van de zaak zal dan ook zeker ten 
goede komen aan het vertrouwen van burgers in de politie. 
daarnaast kan een politie die de belangrijkste problemen 
zichtbaar, slagvaardig en succesvol aanpakt (dat wil zeggen 
een ‘crime fighter’ is) een gunstige uitwerking hebben op het 
vertrouwen van burgers (zie figuur 5). de Veiligheidsmonitor 
bevat overigens veel meer informatie over de relatie tussen 
de politie en burgers. daarbij wordt steeds duidelijk dat 
 investeren in deze relatie loont.

tevredeN
Veiligheidszorg vraagt om een subtiel samenspel tussen 
de politie en de gemeentelijke overheid. de gemeente is een 
essentiële partner binnen de integrale veiligheidszorg. het 
adagium van ‘schoon en heel’, dat een aantoonbare bijdrage >>

te spelen bij de zorg voor de eigen veiligheid. uit een recente 
studie van marnix eysink smeets, eric bervoets, jasper bik en 
krista schram blijkt hetzelfde, maar dan in een omgekeerde 
variant. waar burgers zich niet gesteund weten, durven zij 
 veelal zelf ook geen actieve rol op te pakken. en dat is belang-
rijk, want zonder actieve burgers en hun bereidheid om in te 
grijpen in de publieke ruimte (de zogenoemde collectieve 
 zelfredzaamheid) wordt het niet duurzaam veiliger in ons land. 
het vertrouwen van de burger in de overheid in het algemeen 
– en in de politie in het bijzonder – zal dan ook naar verwach-
ting een steeds belangrijkere rol spelen in de veiligheidszorg. 

hoe kan dat vertrouwen worden gewonnen? de Veiligheids-
monitor biedt een aantal aanknopingspunten. zo blijkt de 
schaalscore ‘vertrouwen in de politie’ sterk samen te hangen 
met tevredenheid over de communicatie tussen politie en 
 burgers (zie figuur 4). hoe beter de politie benaderbaar is en 
burgers informeert, des te meer vertrouwen hebben burgers. 
de verwachting is dan ook zeker gerechtvaardigd dat het 
gebruik van sociale media als twitter, Facebook, digitale 
nieuwsbrieven, en websites met misdaadkaarten bijdraagt 
aan het vertrouwen van de burger in de politie. 
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Figuur 5 > Samenhang tussen de schaalscores ‘vertrouwen in de politie’, ‘wederkerigheid politie-burger’ en ‘crime fighter’ (2012)
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levert aan de veiligheid op straat en aan de veiligheidsbeleving 
van bewoners, kan alleen maar invulling krijgen door de 
gemeente en haar partners. een veilige samenleving is dan ook 
gebaat bij goede samenwerking tussen lokale toezichthouders 
en woningcorporaties. net als bij een veilig ingerichte open-
bare ruimte. meer tevredenheid over het functioneren van de 
gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid blijkt 
overigens vaak samen te gaan met meer tevredenheid over 
het functioneren van de politie (zie figuur 6). 

wat gebeurt er nu als een groter aandeel burgers het (helemaal) 
oneens is met de stelling dat de gemeente aandacht heeft voor 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt? de tevredenheid over het 
functioneren van de gemeente wordt dan aanmerkelijk kleiner 
(zie figuur 6). hetzelfde blijkt als aan burgers wordt gevraagd of 
zij tevreden zijn over de communicatie van de gemeente over 
de aanpak en over de mate waarin de gemeente burgers daarbij 
betrekt. als de gemeente daar minder aandacht aan besteedt, 
zijn burgers minder tevreden over het functioneren van de 
gemeente. Voor de gemeente lijkt dan ook hetzelfde te gelden 
als voor de politie. de burger wil zich best inzetten voor de 
 lokale veiligheid, maar verwacht dan actieve betrokkenheid 
en ondersteuning, en goede informatie en communicatie.  

de Veiligheidsmonitor 2012 heeft laten zien dat het over 
een langere periode bezien onmiskenbaar veiliger is geworden 
in nederland. maar de afgelopen vier jaar is een stabilisatie 
van de objectieve en subjectieve veiligheid zichtbaar. in tegen-
stelling tot wat vaak wordt beweerd lijkt er op nationaal niveau 
geen sprake van een veiligheidsparadox. de ontwikkelingen 
in slachtofferschap en in onveiligheidsgevoelens gaan min 
of meer hand in hand. daarmee zou geconcludeerd kunnen 
worden dat een voortgaande, gerichte aanpak van de belang-
rijkste problemen op het gebied van criminaliteit en leefbaar-
heid moet bijdragen aan duurzame veiligheid. daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de burger. maar dan moet 
de burger zich wel ondersteund weten door de overheid. 
Voor meer burgerparticipatie en informele sociale controle 
lijkt voldoende vertrouwen van burgers in de overheid (politie 
en gemeenten) van doorslaggevend belang. een zichtbare 
focus op de meest urgente problemen, goede communicatie 
over de aanpak en informatie over de behaalde resultaten 
 kunnen het vertrouwen van burgers vergroten. en daarmee 
kan de collectieve zelfredzaamheid verbeteren. analyse van 
veiligheidscijfers, zoals die uit de Veiligheidsmonitor, kan 
 daarbij helpen. <<
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Figuur 6 > Samenhang tussen tevredenheid over het functioneren van de politie, van de gemeente (waar het gaat om leefbaarheid en 

veiligheid) en de mate van aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt (2012)
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Veiligheidsbeleving is gebaat 
bij een veilig ingerichte 
openbare ruimte / foto: 

Liesbeth Dingemans.



› Naar inhoudsopgave ‹ Vorige pagina Volgende pagina › 

16 secondant #3/4 | juli-augustus 2013 

Hoogleraar Actief Burgerschap 
Evelien Tonkens: “Burgers moeten 
veel doen, maar hebben weinig 
te zeggen.”/ foto: Inge van Mill.

>>

   INTErVIEw  hoogleraar evelien tonkens over burgerparticipatie: 

‘ ik BeN geeN 
amBassadeur 
vaN actief 
Burgerschap’ 

door lynsey dubbeld

 ‘i
k word wel eens gebeld door woningcorporaties 
die meer aan bewoners willen overlaten. het is 
dan bijvoorbeeld de bedoeling dat burgers taken 
op zich nemen zoals portieken schoonmaken, 

groen beheren en opletten of iedereen zich aan 
de regels houdt. of ik positief ben over dit soort 
initiatieven, hangt er vanaf wat de organisatie wil 
bereiken, onder welke condities en waarom precies.” 
dat zegt evelien tonkens, bijzonder hoogleraar 
actief burgerschap aan de Faculteit der maatschap-
pij- en gedragswetenschappen van de universiteit 
van amsterdam. ze doet sinds 2005, vaak samen 
met collega’s, onderzoek naar initiatieven om 
 burgers medeverantwoordelijk te maken voor 

actief burgerschap lijkt een panacee voor tal van leefbaarheids- 
en veiligheidsproblemen. de uitdaging is om betrokken burgers 
voldoende ruimte te geven, zegt hoogleraar Evelien Tonkens. 
“burgerschap wordt heel braaf gemaakt als je burgers wel vraagt 
om in hun eigen omgeving actief te zijn, maar niet thuis geeft als 
ze op grond van hun ervaringen met ideeën komen.”

publieke zaken zoals wonen, zorg, welzijn, leef-
baarheid en veiligheid. “ons eerste onderzoek 
kwam voort uit een vraag van jan peter balkenende: 
die wilde weten wat burgers zouden doen als de 
overheid zich zou terugtrekken uit het maatschap-
pelijk domein. in die tijd leefde onder politici de 
verwachting van onbevlekt burgerschap, zoals ik 
dat noem: het idee dat burgerschap vanzelf ont-
staat als de overheid daar maar ruimte aan biedt.” 
tonkens en haar collega’s ontdekten dat die ver-
wachting onterecht is. “initiatieven die eruit zien 
alsof ze spontaan door mensen zelf genomen zijn, 
blijken in feite vaak geïnstitutionaliseerd. er zit 
 bijvoorbeeld een ambtenaar achter, die voorstelt 
dat burgers een dorpsraad oprichten of een 
 buurtdag organiseren.”
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de wens om burgers meer maatschappelijke verant-
woordelijkheid te laten nemen stamt al uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. tonkens: “sinds die tijd 
is de vraag actueel in hoeverre de verzorgingsstaat 
de burgers creëert die de overheid voor ogen had. 
namelijk mensen die ijverig een bijdrage leveren aan 
het collectief. aanvankelijk was er nog geen beleid 
om actief burgerschap te stimuleren. de houding 
was: we richten ons op economische ontwikkeling 
en dan komt – in de slipstream daarvan – de sociale 
ontwikkeling vanzelf tot stand.” in de jaren negentig 
is veiligheid – als kernideaal van de liberale samen-
leving – een van de weinige publieke goederen die op 
beleidsmatige belangstelling kan rekenen. “er was 
een groeiende behoefte aan veiligheid, en er kwam 
een toenemende vraag naar burgers die daarin hun 
rol oppakken. uiteindelijk riepen zorgen over de 
 calculerende burger ook op andere beleidsterreinen 
de vraag op: hoe kan de overheid de burger meer zelf 
verantwoordelijk maken?” 

‘de overheid krijgt 
geen kleinere, maar 
een andere rol’

na initiatieven in de richting van burgerinspraak 
en interactief beleid, ligt de bal nu definitief bij de 
burger, stelt tonkens, die van 2002 tot 2005 tweede 
kamerlid was voor groenlinks. in haar oratie uit 
2008 schrijft ze: “bij talloze maatschappelijke 
 problemen kijkt men tegenwoordig verwachtings-
vol naar de burger. beleidsmakers doen dat, politici 
uit alle windrichtingen, bestuurders van maat-
schappelijke organisaties en organisaties van bur-
gers zelf: allen leggen ze de bal bij de burger. als er 
nu een probleem gesignaleerd wordt, gaat het zoek-
licht al snel naar burgers en hun organisaties: het 
maatschappelijk middenveld. de burger wordt 
geacht, uitgenodigd, gestimuleerd, gesmeekt, 
 verleid om een actieve burger te zijn.” de beleids-
matige aandacht voor actief burgerschap betekent 
dat de overheid zich niet terugtrekt, maar juist 

nieuwe taken krijgt, zegt tonkens nu. “de overheid 
moet netwerken en initiatieven ontwikkelen die 
stimuleren dat burgers actief worden en bovendien 
hun eigen samenwerkingsverbanden creëren. daar-
mee krijgt de overheid geen kleinere, maar een 
andere rol: ze gaat niet zelf leefbaarheid en sociale 
cohesie bevorderen, maar beleid maken waarmee 
burgers dat gaan doen.” 

horig
het lijkt er op dat het beroep op de burger succes 
heeft gehad. meld misdaad anoniem krijgt 50 tot 
250 telefoontjes per dag. het nederlandse systeem 
van amber alert heeft op twitter bijna 190000 
 volgers. ruim een miljoen burgers zijn aangemeld 
bij burgernet. in amsterdam-noord bedachten 
bewoners een eigen, lokale variant, sms alert onze 
(molen)wijk. en surveillance door burgerwachten 
heeft een aantoonbaar gunstige invloed op de 
buurtleefbaarheid, concludeerde Vasco lub onlangs 
in zijn evaluatie van wijkaanpakken. tonkens: 
“actief burgerschap gebeurt steeds meer op initia-
tief van burgers, die daarvoor op beleidsmatige 
aandacht kunnen rekenen. dat is onmiskenbaar 
positief. denk ook aan burgerinitiatieven op het 
gebied van milieu en ouderenzorg. daarvan denken 
mensen: er gebeurt niet genoeg. en dan gaan ze het 
zelf doen. Vroeger werden dit soort burgers niet 
serieus genomen en weggezet als alternatievo’s. 
nu staan beleidsmakers erbij te applaudisseren.”

‘Burgers krijgen veel 
verantwoordelijk-
heid, maar weinig 
macht’

een keerzijde heeft deze ontwikkeling ook, haast 
tonkens zich te zeggen. “ik ben geen ambassadeur 
van actief burgerschap. ik ben wel ambassadeur 
van burgerschap, maar dat kan ook passief zijn. 
een groot probleem bij actief burgerschap zoals 
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de overheid dat nu stimuleert, is dat burgers veel 
verantwoordelijkheid krijgen, maar weinig macht. 
ze moeten veel doen, maar hebben weinig te zeg-
gen over het waarom en hoe.” tonkens spreekt van 
een democratisch tekort. “burgers kunnen door in 
hun eigen omgeving iets te doen, nieuwe ideeën 
krijgen die beleidsimplicaties hebben. bijvoorbeeld 
over jongereneducatie, stadsvernieuwing of de 
energievoorziening in de gemeente. het is nogal 
ontmoedigend als de overheid dan zegt: dat is een 
ingewikkelde kwestie, gaat u nu maar fijn door 
met uw eigen windmolen.” 

als de burger meer verantwoordelijkheid krijgt, dan 
hoort daar ook een bepaalde mate van invloed bij, 
vindt tonkens. “anders wordt het een horig burger-
schap. burgerschap wordt heel braaf gemaakt als je 
burgers wel vraagt om in hun eigen omgeving actief 
te zijn, maar niet thuis geeft als ze op grond van hun 
ervaringen met ideeën komen over hoe het elders 
in de stad of in het lokale beleid anders kan.” de 
democratische structuren die nodig zijn om burgers 
verantwoordelijkheid én macht te geven, zijn er nu 
nog niet. “met de opbouw van de verzorgingsstaat 
hebben werknemers en werkgevers veel te zeggen 
gekregen. als je ziet waar de ser over mag adviseren, 
dan is dat bijna heel nederland. bij de formalisering 
van betrokkenheid van burgers zouden we eens 
moeten nadenken over hoe actieve burgers vergelijk-
bare zeggenschap en invloed kunnen krijgen.”

aan actief burgerschap kleven ook andere gevaren. 
tonkens beschouwt de combinatie van overvragen 
en onderschatten als het grootste risico. “op som-
mige burgers wordt een onevenredig groot beroep 
gedaan, terwijl anderen volledig buiten beeld blij-
ven. daardoor kan een nieuwe maatschappelijk 
ongelijkheid ontstaan. een ander risico betreft 
 conflicten en spanningen tussen burgers die 
 allemaal geacht worden iets actiefs te doen. dat 
ontstaat vooral als burgerinitiatieven informeel 
georganiseerd zijn, zoals bij de huizen van de wijk 
die wij in amsterdam onderzoeken. in deze ontmoe-
tingsruimten voor en door bewoners, ondernemers 
en organisaties uit de buurt wordt veel van mensen 

>>

gevraagd. maar er is weinig formeel geregeld en 
dat geeft nogal eens aanleiding tot conflicten.” 

radiostilte
Voor overheden en organisaties die zich aan actief 
burgerschap willen wagen, liggen de worst practices 
voor het oprapen. uit het bovengenoemde onderzoek 
van Vasco lub blijkt bijvoorbeeld dat bewonersplat-
forms in achterstandswijken nauwelijks bijdragen 
aan de verbetering van veiligheid en leefbaarheid. 
ook trapveldjes, sportlessen en buurt barbecues 
sorteren geen positieve effecten.  tonkens erkent 
dat onderzoek vooral de ontmoedigende factoren 
bij actief burgerschap laat zien. ze kan er genoeg 
opnoemen. “waar burgers vaak veel last van heb-
ben, ligt voor de hand maar is wel belangrijk: 
bureaucratische barrières. die zorgen ervoor dat 
burgers geen zin meer hebben om zich in te gaan 
zetten. ook ontmoedigend is als burgers een goed 
idee hebben en de overheid er mee aan de haal gaat. 
aan de andere kant is een totale radiostilte ook geen 
goed idee. dat mensen niet weten waar ze met hun 
initiatief naar toe kunnen en de overheid alleen 
maar zegt: ik ga er niet over.”

Factoren die actief burgerschap aanmoedigen, zijn 
er gelukkig ook. tonkens spreekt graag over liefde-
volle verwaarlozing. “dat is een goed pedagogische 
principe en wil zeggen: je bent er als overheid als 
burgers je nodig hebben, maar je zit er niet de hele 
tijd met je neus bovenop. Voor elk burgerinitiatief 
zou de overheid meteen een ambtenaar moeten 
aanwijzen die helpt om de bureaucratische hobbels 
weg te nemen. een positief neveneffect is dat 
 ambtenaren dan ook beter snappen waar burgers 
eigenlijk mee zitten.”

‘er hoeven niet de 
hele tijd schouder-
klopjes te worden 
uitgedeeld’
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in haar bijdrage aan de bundel Burgernet en andere 
vormen van burgerparticipatie in de veiligheid van 
de toenmalige stichting maatschappij Veiligheid en 
politie (de huidige stichting maatschappij en Veilig-
heid) noemt tonkens ook vier andere voorwaarden 
voor succesvol actief burgerschap. burgers zouden 
concreet uitgenodigd moeten worden om actief te 
worden. de overheid staat ook voor de opgave om te 
luisteren naar de ideeën van burgers en om kansen 
te creëren voor hun persoonlijke ontwikkeling. ten 
slotte is waardering voor de inzet van vrijwilligers 
een must. “die heeft ermee te maken dat veel initia-
tieven richting actief burgerschap best gericht zijn 
op thema’s van de overheidsagenda. actieve burgers 
doen vaak dingen die de overheid ook belangrijk 
vindt – denk aan veiligheid, ouderenzorg, energie-
besparing. dan denken burgers ook: ik doe toch wat 
jullie willen, dan moeten jullie ook een beetje erken-
ning en waardering hebben. er hoeven niet de hele 
tijd schouderklopjes te worden uitgedeeld, maar 
wel op symbolische momenten. als je een initiatief 
neemt, dan is het heel erg als de wethouder bij een 
persmoment zonder opgaaf van reden niet komt 
opdagen.”

voortrekker
succesvolle projecten in engeland en de Verenigde 
staten laten volgens tonkens zien dat een combi-
natie nodig is van zogenoemde praktische en 
 deliberatieve participatie. “het gaat er om dat 
 actieve burgers ook iets te zeggen hebben over 
hun gemeenschappen. niet zozeer direct in beleids-
plannen, maar wel over de zaken die hen raken. in 
nederland willen we vaak praktische betrokkenheid, 
vooral als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 
de burgers zelf vinden die praktische participatie 
ook vaak leuk. die zeggen: ik heb geen zin in verga-
deren, laat mij maar mijn moestuin beginnen. dat is 
prima. maar als mensen in hun buurt in actie komen 
en daardoor ideeën krijgen die ze niet bij de lokale 
politiek kunnen adresseren, dan hebben we wel een 
democratisch tekort. en dat krijgt de overheid uit-
eindelijk op haar bordje terug, al was het alleen 
maar omdat mensen dan op een goed moment 
gaan afhaken.”

‘het beroep op de 
 burger heeft iets 
van paniekvoetbal’

is langdurig actief burgerschap überhaupt een 
 realistische optie als het gaat om leefbaarheid 
en veiligheid? Vaak zijn burgerinitiatieven sterk 
afhankelijk van de inzet van enkele enthousiaste 
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vrij willigers of betrokken professionals – en dat 
maakt de duurzaamheid van de samenwerking 
 risicovol, erkent tonkens. “de voortrekker is belang-
rijk om de buurtbewoners mee te krijgen en te 
enthousiasmeren. maar als een initiatief afhangt 
van een zo’n persoon, dan is het een recept voor 
mislukking. er kunnen conflicten ontstaan omdat 
de voortrekker na verloop van tijd vindt dat de ande-
ren te weinig doen – terwijl die anderen omgekeerd 
vinden dat zij te weinig ruimte krijgen. en als de 

“Het zoeklicht gaat al 
snel naar de burgers.” 
/ foto: Inge van Mill. 

trekker weggaat, valt alles uiteen.” overheden en 
organisaties die streven naar langdurige burger-
betrokkenheid, doen er dan ook goed aan om de ver-
antwoordelijkheid voor buurtprojecten te spreiden. 
en om zich af te vragen hoe actief burgerschap op 
een productieve manier geformaliseerd kan worden, 
benadrukt tonkens. “we vragen actieve burgers in 
ons onderzoek vaak: denk je wel eens over stoppen? 
en dat doet bijna niemand. maar juist door de infor-
mele verbanden binnen burgerparticipatieprojecten 
kan er veel misgaan. de afgelopen twintig jaar is het 
professionele werk sterk geformaliseerd: de prestatie-
druk is toegenomen, en er zijn talloze protocollen en 
richtlijnen. daar tegenover staat dat het vrijwilligers-
werk, deels in reactie hierop, heel informeel is: als 
burgers iets uit eigen beweging doen, dan vragen 
we niet om diploma’s of stappenplannen. maar als 
actief burgerschap een vluchtplaats wordt voor een 
doorgereguleerde samenleving, dan bestaat het 
risico dat we daar zo weinig reguleren dat conflicten 
snel escaleren en onhanteerbaar worden. en dat we 
in reactie op die conflicten het vrijwilligerswerk ook 
gaan overreguleren.”

tonkens bepleit dan ook een discussie over het 
waar, wanneer en onder welke voorwaarden van 
actief burgerschap. “in zekere zin heeft het beroep 
op de burger iets van paniekvoetbal: de overheid 
kan het niet alleen, de verzorgingsstaat bestaat niet 
meer, de markt blijkt niet de reddende engel te zijn 
en nu moet de burger het maar doen. ik denk dat we 
uiteindelijk de blik weer gaan richten op de verant-
woordelijkheid van de overheid. want als er steeds 
wordt opgeroepen tot actief burgerschap zonder 
dat de problemen en hindernissen worden erkend 
en ondervangen, dan gaan we vanzelf weer verlan-
gen naar bureaucreatie.” <<

in mei verschenen twee boeken over de onderzoeks-

projecten die de afgelopen vier jaar werden uitgevoerd 

onder leiding van evelien tonkens en jan willem 

duyvendak. het gaat om Als meedoen pijn doet. Affectief 

burgerschap in de wijk en De affectieve burger. Hoe de 

overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. kijk voor 

meer informatie op: www.actiefburgerschap.nl
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werkvloer

denk aan jongeren en veiligheid, en meteen 
doemen beelden op van problematische 
jeugdgroepen. maar er zijn ook jongeren 
die onze wijken juist veiliger maken. 

 FOTOSErIE  Jongeren werken aan veiligheid 

Boa, 
Bemiddelaar 
of Broer
(Foto links)  
In de gemeente Ede 
werken buitengewoon 
opsporingsambtenaren, 
die zich speciaal richten 
op jongeren. 

(Foto rechts) 
De jeugdboa’s hebben 
een achtergrond in 
het jongerenwerk.
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tekst: lynsey dubbeld

 j 
eugdboa’s. ede heeft er de primeur mee. sinds 
2009 zijn in de gelderse stad buitengewoon 
opsporingsambtenaren actief die goed met 
 jongeren kunnen omgaan en tegelijkertijd sanc- 

  tionerend kunnen optreden tegen jeugd overlast. 
de vijf jeugdboa’s die de gemeente op dit moment  
in dienst heeft, zijn opgeleid op het gebied van jon-
gerenwerk en beschikken over de sanctie bevoegd- 
heden van buitengewoon opsporings ambtenaren. 
daardoor kunnen ze vroegtijdig zicht krijgen op risico-  

en  probleemjeugd, en duidelijke  grenzen stellen  
aan het gedrag van jongeren in hinderlijke en overlast-
gevende groepen. bovendien is de gemeente door  
de inzet van jeugdboa’s minder afhankelijk van 
 welzijnswerk en politie om jeugdgroepen tegen te 
gaan. inmiddels hebben ook onder andere almere, 
Veenendaal en  apeldoorn jeugdboa’s in dienst.

de jeugdboa’s doen denken aan de jeugdagent van 
vroeger. maar de hedendaagse jeugdhandhavers 
staan vanwege hun leeftijd dichtbij de doelgroep, 
en werken zowel op straat als via sociale media. 
zo wordt de Facebookpagina van de jeugdboa’s, >>
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die alleen toegankelijk is voor edese jongeren, 
gebruikt om contacten te onderhouden en groepen 
te monitoren. de gemeente ede heeft de jeugdboa’s 
gefinancierd voor een periode van drie jaar. in 2014 
vindt een evaluatie plaats, waarna de gemeenteraad 
zich buigt over voortzetting van het project. 

in de zoektocht naar nieuwe manieren om jonge-
renoverlast en jeugdcriminaliteit tegen te gaan, 
zijn jongeren niet alleen de doelgroep, maar ook 
medestanders of zelfs medewerkers. 

neem kids & space, een instrument om jongeren 
te betrekken bij stedenbouwkundige plannen voor de 

openbare ruimte. binnen deze aanpak, die eind jaren 
negentig van de vorige eeuw werd ontwikkeld door 
de dsp-groep, worden kinderen en jongeren uitge-
daagd om mee te denken over de kwaliteit, leefbaar-
heid en veiligheid van hun leefomgeving. bijvoor-
beeld over mogelijke plekken voor speelplaatsen en 
over parken zonder ‘enge bosjes’. door potentiële 
hangjongeren te betrekken bij de inrichting van hun 
buurt, ontstaat draagvlak voor herstructurering en 
kunnen jongeren zich ontwikkelen tot de ambassa-
deurs in plaats van de overlast plegers van hun wijk. 
na projecten in onder andere amsterdam, hengelo 
en hilversum heeft kids & space ook diensten bewe-
zen in landelijk gebied. onder de benaming kids & 

Jeugdboa’s staan 
vanwege hun leeftijd 
dichter bij de doelgroep.
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landscape werd de methodiek onder meer beproefd 
in het noord- hollandse geesterambacht, waar 
 jongeren uit drie gemeenten meedachten over een 
180 hectare groot recreatiegebied. 

een aanpak waarbij jongeren naast meedenken 
ook daadwerkelijk aan de slag gaan, is grote broer. 
de spreekwoordelijke broers zijn jongeren van 17 tot 
23 jaar die optreden tegen overlastgevende buurt-
genoten van 6 tot 16 jaar. doel is om overlast van 
hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen tegen 
te gaan, sociale cohesie in woonbuurten te vergro-
ten en jongeren toekomstperspectief te bieden. 
dat laatste wordt bereikt doordat de grote broers 

 worden geworven onder jongeren zonder zinvolle 
dagbesteding. zij krijgen via het project een oplei-
dingstraject aangeboden, waarbij het toezicht op 
straat geldt als werkstage. in breda, waar grote 
broer sinds 2008 door stichting kick wordt aan-
geboden, is inmiddels ook een variant voor meiden 
van start gegaan.

in 2009 bleek uit een evaluatie dat grote broer voor-
al positief ingestelde jongeren werft. deelname van 
risicojongeren wordt vermeden om negatief groeps-
gedrag te voorkomen en om het imago van het pro-
ject te beschermen. zowel politie en gemeenten als 
woningcorporaties en buurtbewoners signaleren >>
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positieve effecten van de werkwijze. zo kunnen de 
broers nuttige informatie over probleemjongeren 
delen met de politie en haar ketenpartners. boven-
dien blijken de broers flexibel en snel inzetbaar bij 
overlastsituaties. een aandachtspunt betreft de 
tijdelijke financiering van het project. dat brengt 
voor medewerkers en deelnemers onzekerheid mee. 
en bewoners blijken niet te investeren in het contact 
met grote broer omdat ze denken dat het project 
toch geen lang leven beschoren is.

de vrees voor een kortstondige interventie is niet 
geheel ten onrechte. sommige veiligheidsprojecten 
met jongeren zijn nadrukkelijk opgezet als tijdelijk. 

zo waren tussen 2009 en 2012 in totaal 200 jongeren 
tijdelijk actief in zogenoemde jongerenpreventie-
teams. in den haag, Vlaardingen en zoetermeer 
gingen jongeren, die vaak afkomstig waren uit 
 hinderlijke jeugdgroepen, tegen betaling aan de 
slag om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren. 
andere projecten hebben in tijden van bezuinigingen 
moeite om het hoofd boven water te houden. dat 
geldt bijvoorbeeld voor jongerenbuurtbemiddeling, 
waarbij jongeren optreden als mediators bij buren-
ruzies. gemeenten die geconfronteerd  worden met 
krimpende budgetten, kiezen eerder voor het meer 
bekende buurtbemiddeling. en  continuïteit is zelfs 
geen vanzelfsprekendheid voor succesvolle aanpak-

(Foto links)
Als er rommel wordt aan-
getroffen, noteren de 
boa’s de gegevens van 
iedereen. Bij een vol-
gende keer kunnen de 
boa’s de namen van de 
jongens controleren. 
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ken zoals de jongerentoezichtteams, waarbij jonge-
ren zonder school(diploma) of baan samen met 
wijkagenten en een jongerenwerker op straat 
 surveilleren. zo is het haagse jongeren toezicht 
team, dat in 2001 van start ging, in 2005 positief 
geëvalueerd door het Verwey-jonker instituut. 
de doelstellingen van de aanpak – het arbeids-
perspectief van jongeren zonder dagbesteding 
 verbeteren en de veiligheid en leefbaarheid in hun 
werkgebied vergroten – worden in 80 procent van de 
gevallen bereikt. toch staat de financiering van het 
project, dat in 2008 nog de hein roethofprijs won, 
onder druk. het wordt dus spannend hoe de toe-
komst van de jeugdboa’s er uit ziet. <<

het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid 

biedt met de online wegwijzer jeugd en Veiligheid 

informatie en tools bij de aanpak van jongerenoverlast 

en -criminaliteit. recent verscheen een e-book over de 

aanpak van jeugdgroepen. en de nieuwe netwerkanalyse 

jeugd en Veiligheid helpt jeugdregisseurs om een integrale 

jeugdaanpak op te stellen. kijk voor meer informatie op 

de website www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl of neem 

contact op met nicole langeveld, telefoon (030) 751 67 46, 

e-mail nicole.langeveld@hetccv.nl.

(Foto rechts) 
Jeugdboa’s benaderen 
jongeren op straat, maar 
ook via sociale media.
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door lonneke van Noije
de auteur is werkzaam bij het sociaal en cultureel 

planbureau. dit artikel is gebaseerd op haar bijdrage aan 

de bundel Een beroep op de burger. Sociaal en Cultureel 

Rapport 2012 van het sociaal en cultureel planbureau.

 h
et advies van de commissie-roethof in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft 
de samenleving bewust gemaakt van de 
sociale wortels van criminaliteit. sinds-

dien kijkt de overheid niet langer uitsluitend naar 
het strafrecht voor de aanpak van onveiligheid – en 
dus ook niet langer alleen naar haar eigen rol. het 
beleid staat sindsdien steeds minder in het teken 
van criminaliteitsbestrijding en steeds meer in 
het teken van veiligheidszorg. met veiligheid als 
vertrekpunt is ruimte ontstaan om ook overlast en 

gevoelens van onveiligheid aan te pakken, waarop 
de burger directer invloed heeft. de overheid ziet 
dan ook een steeds grotere rol voor de burger 
 weggelegd. 

het appel aan de burger werd in de jaren tachtig 
hoofdzakelijk ingegeven door de wens de effectivi-
teit van de criminaliteitsbestrijding te verbeteren. 
de overheid kon het eenvoudigweg niet meer 
alleen. aanvankelijk wordt van burgers niet veel 
meer dan het redelijke gevraagd om eigen slacht-
offerschap te voorkomen. in de jaren negentig 
wordt daarnaast gewezen op de morele plicht die 
burgers via buurtactiviteiten kunnen inlossen. 
inmiddels is de burger een graag geziene partner in 
de opsporing en wordt benadrukt dat dit niet alleen 
de criminaliteitsbestrijding, maar ook de eigen 
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overheid en burgers in de veiligheidszorg

slachtoffer, 
melder, partNer 

binnen de veiligheidszorg doet de overheid 
een steeds groter beroep op de burger. en met 
succes, constateert Lonneke van Noije. maar 
burgers zijn niet onder alle omstandigheden 
bereid om in actie te komen.

>>

 veiligheidsbeleving verbetert. het beroep op de 
 burger wordt alleen maar krachtiger onder de toe-
nemende financiële druk op politie en justitie. 

de overheid erkent nog altijd dat veiligheid een 
van haar primaire taken is. ook wordt gesteld dat 
de overheid veiligheid wel voor iedereen wil waar-
borgen, maar dit zonder hulp van burgers niet kan. 
Volgens onderzoek van het sociaal en cultureel plan-
bureau staat ook voor burgers vast dat de  overheid 
sterk verantwoordelijk is voor een veilige samen-
leving, zelfs meer dan voor welk ander beleidsterrein 
dan ook. tegelijkertijd vindt bijna 80 procent van de 
nederlanders het goed dat de overheid burgers meer 
betrekt bij de criminaliteitsbestrijding. men voelt 
een gedeelde verantwoordelijkheid en gelooft in een 
coproductie van veilig heid. de overheid stoot de 

verantwoordelijkheid voor veiligheid dan ook aller-
minst af – ze trekt deze in het geval van slachtoffers 
en jongeren zelfs naar zich toe. 

Burgerplicht
een voor burgers nauwelijks omstreden vorm van 
medeverantwoordelijkheid voor veiligheid is het 
melden van serieuze vermoedens van een misdrijf 
aan de politie. burgers zouden dit volgens bijna 
90 procent van de ondervraagden altijd moeten 
doen. ook vindt ruim 80 procent dat burgers de 
politie behoren te helpen bij de opsporing wanneer 
de politie daartoe oproept. nog eens zo’n 80 procent 
vindt dat mensen elkaar horen aan te spreken op 
overlastgevend gedrag. de twijfel neemt toe wanneer 
burgers zich blootstellen aan gevaar. zo vindt een 
kleine 60 procent dat je het slachtoffer altijd te hulp 
moet schieten wanneer je ziet dat iemand wordt 
aangevallen. maar weinig mensen – maximaal 
5 procent – verwerpen deze vorm van eigen verant-
woordelijkheid.

Burgers wijzen  
eigenrichting in  
theorie sterker af  
dan in praktijk

niet alleen slachtofferschap, maar ook eigenrich-
ting is een risico bij het vergroten van de verant-
woordelijkheid van burgers voor veiligheid. slechts 
een nipte meerderheid (51 procent) van de onder-
vraagden blijkt bang dat sommige mensen onno-
dig veel geweld gebruiken als burgers meer zelf 
mogen ingrijpen. het aantal mensen dat afkeurt 
dat  burgers ernstig letsel toebrengen (slechts) ter 
bescherming van hun eigendommen, is met 
39  procent onverwacht laag. dit kan erop wijzen 
dat burgers eigenrichting in theorie sterker afwijzen 
dan in praktijk. 
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80 procent van de 
burgers vindt dat zij de 
politie moeten helpen, 

als de politie hen daartoe 
oproept / foto: Liesbeth 

Dingemans. 
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dat nederlanders de burgerplicht voor veiligheid 
onderkennen, wil niet zeggen dat iedereen ook voor 
zichzelf een actieve rol ziet weggelegd. weinig 
 respondenten zijn hiertoe in geen geval bereid (zie 
figuur 1). een flinke groep (29 procent) beschouwt 
de criminaliteit in de omgeving niet als een groot 
probleem en ziet daarom geen reden om zich actie-
ver in te zetten. de meeste nederlanders zijn onder 
voorwaarden dus wel bereid om zich in te zetten 
voor veiligheid in de buurt. onzekerheid over steun 
vanuit de politie is verreweg de belangrijkste reden 
om terughoudend te zijn, gevolgd door onzekerheid 
over de inzet van medeburgers. ook het risico om 
zelf slachtoffer te worden, speelt een aanzienlijke 
rol. dit argument hangt gedeeltelijk samen met 
de behoefte aan ondersteuning door politie en 
medeburgers: die steun verhoogt niet alleen de 
kans op succes, maar biedt ook bescherming.

Burgerarrest
er zijn inmiddels verschillende instrumenten in 
gebruik om burgers aan te moedigen preventieve 
maatregelen te nemen of bij te dragen aan de 
opsporing. deze instrumenten lijken doorgaans 
aardig bij burgers aan te slaan, kan worden gecon-
cludeerd op basis van een aantal recente cijfers. 
(Vanwege de beperkte ruimte wordt in dit artikel 
een kleine selectie van initiatieven met landelijke 
naamsbekendheid besproken.)

ruim 650 000 woningen zijn inmiddels voorzien van 
het politiekeurmerk Veilig wonen (pkVw), hoewel 
dit niet altijd gebeurt op initiatief van de burger. het 
aantal nieuwe certificaten groeide vanaf 1999 jaar-
lijks met ongeveer 40 000 en bereikte in 2004 een 
piek met 77 469. Volgens het centrum voor crimina-
liteitspreventie en Veiligheid daalde de afgifte van 
het effectief bewezen keurmerk als gevolg van de 
stagnerende nieuwbouw sindsdien tot zo’n 30 000 
certificaten per jaar. daarnaast treft tot 77 procent 
van de burgers volgens de Veiligheidsmonitor 2012 
preventiemaatregelen in en om het huis. 

de interesse in 
Burgernet blijkt 
boven verwachting

ook aan de opsporing wil men best bijdragen, 
 bijvoorbeeld via een laagdrempelig instrument als 

meld misdaad anoniem (m.). in een pilotstudie 
van blauw research uit 2003 zei twee derde van 
de ondervraagden een anonieme meldlijn waar-
schijnlijk of zeker te gebruiken als daar aanleiding 
toe was. daarbij werd als belangrijkste reden aan-
gegeven dat het een burgerplicht is om bij te dragen 
aan een veilige samenleving. sinds 2004 schom-
melt het aantal serieuze meldingen via m. tussen 
de 12 000 en 15 000. in 2012 ontving de meldlijn 
15 000 tips, die er mede toe bijdroegen dat 1031 
 misdrijven konden worden opgelost. 

de interesse in het opsporingsinstrument burger-
net blijkt boven verwachting. het streven van 
50 gemeenten werd met 465 000 deelnemers in 
218 gemeenten eind 2011 al ruimschoots bereikt. 
een jaar later was dit nog eens uitgegroeid tot een 
miljoen deelnemers. in de eindevaluatie van pilots 
in negen gemeenten (waarbij bijna 25 000 burgers 
waren betrokken) zei ruim 80 procent van de onder-
vraagden deel te nemen, omdat burgers een actieve 
bijdrage behoren te leveren aan de veiligheid. 
 Ver rassend genoeg geloofde slechts een minderheid 
van de deelnemers dat veiligheid ook echt zou 
 verbeteren door burgernet.

tegenover deze twee laagdrempelige opsporings-
instrumenten staat het burgerarrest, dat heel wat 
minder is ingeburgerd. hoewel landelijke cijfers 
ontbreken, komt het volgens de politieacademie 
zelden voor dat buurtbewoners of passanten een 
burgerarrest verrichten. meestal zijn het burgers 
in hun beroepsuitoefening, zoals treinconducteurs 
of winkelmedewerkers, die in actie komen. wel 
blijkt dat de politie veel daders alsnog op heterdaad 
kan aanhouden na meldingen van burgers. daar-
door staan burgers indirect toch aan de basis van 
gemiddeld 60 procent van de aanhoudingen op 
heterdaad. 

in het geval van het pkVw is het directe eigenbelang 
waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer voor bur-
gers om actie te ondernemen, zeker omdat certifi-
cering een korting op de premie van de inboedel-
verzekering oplevert. bij m. en burgernet, die een 
meer algemeen belang dienen, lijken burgers ook 
gedreven door plichtsbesef. deze succesvolle pro-
jecten hebben gemeen dat burgers een praktische 
handreiking wordt geboden, zodat bereidwilligheid 
vrijwel moeite- en risicoloos omgezet kan worden in 
actie. het fysieke risico van het arrest laten burgers 
dan ook graag over aan de politie. 
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Figuur 1 > Antwoorden, in procenten, die burgers geven op de vraag: wat zou er het meest toe bijdragen dat u zich 

actiever zou inzetten voor een veilige samenleving (maximaal 2 antwoorden)? 

bron: enquête eigen verantwoordelijkheid, opgenomen in de bundel Een beroep op de burger. Sociaal en Cultureel Rapport 

2012 van het sociaal en cultureel planbureau 

rugdekkiNg
hoewel burgers dus nauwelijks aanvechten dat zij 
een eigen verantwoordelijkheid hebben voor veilig-
heid, valt wel wat af te dingen op de argumentatie 
waarmee de overheid deze aan de man brengt. nog 
los van de risico’s die kleven aan burgeringrijpen, 
zoals eigenrichting en belangenconflicten, is het 
de vraag in hoeverre burgers zelf de lokale veiligheid 
en de veiligheidsbeleving kunnen verhogen. 

er is eerder behoefte 
aan meer dan aan 
minder overheid

burgers kunnen een lokaal veiligheidsprobleem 
soms sneller en doelgerichter aanpakken, omdat 
zij weten wat er in hun omgeving speelt. ook heeft 
de politie het grootste deel van de oploste misdrijven 
indirect te danken aan informatie van burgers. maar 
burgers kunnen ook slachtoffer worden en slacht-
offers maken. zonder de aanwezigheid van een 
betrouwbare overheid die rugdekking biedt, zullen 
burgers niet het (zelf)vertrouwen hebben om in 
actie te komen. er is dan ook eerder behoefte aan 
meer dan aan minder overheid. bovendien is en 

blijft een volledig veilige samenleving – ook bij een 
ideaal partnerschap tussen overheid en burger – 
een illusie. dat geldt zeker nu ook vrijwaring van 
overlast en onveiligheidsgevoelens onder de noemer 
van veiligheid worden gebracht. 

dat betrokkenheid van burgers de veiligheids-
beleving verbetert, is geen wetmatigheid. bij een 
sterk gevoel van onveiligheid kan participatie in de 
buurt mensen doen inzien dat de problemen wel 
meevallen, of in ieder geval beheersbaar zijn. is er 
geen uitgesproken gevoel van onveiligheid, dan kan 
beleid via een proces van agendasetting juist de 
aandacht vestigen op problemen die mensen eerder 
nog niet in het vizier hadden. dit zou de resultaten 
van de pilots met burgernet kunnen verklaren. hoe-
wel  burgernet de veiligheidsbeleving moest verbe-
teren, bleken in de pilots relatief minder mensen na 
deelname het gevoel te hebben de veiligheid in de 
buurt te kunnen beïnvloeden. de politieoproepen 
stelden hen dan ook op de hoogte van misdrijven 
waarvan ze anders mogelijk geen weet hadden. 
kortom, de overheid is open over de grenzen van 
haar eigen vermogens, maar zou dit ook moeten 
zijn over die van de burger. <<

informatie over de geraadpleegde literatuur kan worden 

opgevraagd bij de auteur via e-mail: l.van.noije@scp.nl
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de veiligheidszorg is een basistaak van de overheid. maar 
de invulling van die taak verandert en daarmee ontstaan nieuwe 
verwachtingen over de betrokkenheid van burgers. hoe reëel zijn die? 
Erik van Marissing en Inge van der Beijl doen verslag van hun onderzoek 
naar actieve burgers in de haagse wijk transvaal.
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door erik van marissing en inge van der Beijl
de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk het Verwey-

jonker instituut en tno.

het ligt voor de hand dat burgers medeverantwoor-
delijk zijn voor de veiligheid in de buurt. de politie is 
voor de aanpak van hinderlijk, overlastgevend of 
crimineel gedrag in belangrijke mate afhankelijk 
van meldingen en aangiften van burgers. daarnaast 
signaleren burgers verdachte situaties en corrigeren 
zij ongewenst gedrag. sommige burgers nemen deel 
aan projecten die in samenspraak met professionals 
worden uitgevoerd. denk aan buurtpreventieteams, 
buurtvaderprojecten, burgernet en buurt bestuurt. 
burgers zijn daarbij vooral ondersteunend aan het 
werk van professionals. slechts een klein aantal 
projecten is echt ontstaan op initiatief van 
de  burger zelf. 

actieve betrokkenheid van burgers bij veiligheid in 
hun buurt is niet vanzelfsprekend. een klein aantal 
bewoners laat zich zien op buurtbijeenkomsten en 
informatieavonden. en een minderheid komt zelf in 
actie om veiligheid in de buurt te verbeteren. een 
voor de hand liggende conclusie is dat burgers niet 
geïnteresseerd zijn in wat er speelt in hun buurt. 
maar het ligt genuanceerder. er is namelijk een 
 verschil tussen het gevoel betrokken te zijn en 
betrokkenheid tonen in handelen en gedrag. 

het subtiele verschil tussen gevoel en handelen leidt 
soms tot teleurstelling en onbegrip bij professionals: 
hoe kan het dat bewoners zich onveilig voelen, maar 
zich niet inzetten om de veiligheid te verbeteren? en 
waarom gaan burgers liever onveilige situaties uit 
de weg dan dat ze daar zelf iets tegen doen?

loketvaardig
Vanuit het perspectief van burgers zijn vijf verklarin-
gen te geven voor terughoudendheid bij actieve 
betrokkenheid. allereerst moet er voor burgers 
een duidelijk belang zijn. zij vragen zich in eerste 
instantie af: wat levert het mij op? participatie in 
de buurt brengt soms spanningen en risico’s mee, 
bijvoorbeeld wanneer overlastgevers worden aan-
gesproken op hun gedrag. Voor burgers is het dus 
belangrijk dat de voordelen van interveniëren 
 opwegen tegen de mogelijke nadelen. 

ten tweede heeft actieve betrokkenheid te maken 
met vertrouwen. buurtbewoners die melden dat de 
straatverlichting kapot is, willen ook dat er daad-
werkelijk iets met de melding gebeurt. als een mel-
ding niet wordt opgevolgd, kan dat het vertrouwen 
van burgers schaden. ze kunnen zelfs zo teleur-
gesteld zijn, dat ze een volgende keer niet meer 
 melden. terugkoppeling door instanties is daarom 
van cruciaal belang. Vaak geldt: het communiceren 
zelf is belangrijker dan het gecommuniceerde. 

actieve betrokkenheid van burgers bij veiligheid

wel veraNt-
woordeliJk, 
Niet verplicht 

Transvaal in Den Haag. 
Betrokkenheid van 
bewoners bij veiligheid 
in hun buurt, moet 
concurreren met vrije-
tijdsbesteding / foto: 
Karine Versluis. >>
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ten derde: een duidelijk belang voor burgers en een 
goede vertrouwensrelatie zijn geen garantie voor 
actieve betrokkenheid. dat heeft te maken met de 
vraag in hoeverre het op te lossen probleem urgent 
is en welke prioriteit hieraan wordt gegeven. als 
burgers moeten kiezen tussen het tegengaan van 
jongerenoverlast op straat of het overtuigen van de 
woningcorporatie om iets te doen tegen het hard-
nekkige schimmelprobleem in de eigen woning, 
zullen ze vrijwel altijd voor het laatste kiezen. 
immers: de publieke ruimte kan worden vermeden, 
de eigen woning niet. daarnaast hebben activitei-
ten in de buurt ook nog eens concurrentie van de 
sportvereniging, de kerk, de ouderraad en andere 
vormen van (on)georganiseerde vrijetijdsbesteding. 

een ervaring uit  
het verleden kan 
langdurig kwaad 
bloed zetten

Verder blijken het meedenken en meedoen met pro-
fessionals of met andere burgers niet voor alle bur-
gers even gemakkelijk. Van actieve burgers wordt 
verwacht dat ze zich verbaal kunnen uitdrukken, 
verstand hebben van wetten en regels, jongeren op 
de juiste manier weten aan te spreken, en ‘loket-
vaardig’ zijn. Van actieve burgers worden nogal wat 
competenties gevraagd. dat is althans het gevoel 
dat bij veel burgers leeft. 

tot slot laten burgers in hun afwegingen niet alleen 
rationele, maar ook emotionele argumenten mee-
wegen. bewoners hebben vaak een gemeenschap-
pelijke historie, waardoor zij onbewust voorkeuren 
hebben ontwikkeld voor bepaalde organisaties en 
personen. een ervaring uit het verleden, zoals het 
toekennen van een subsidie aan een ‘concurrent’, 
kan langdurig kwaad bloed zetten. 

derde plaats
om de afwegingsmechanismen van burgers beter 
te begrijpen, volgden we gedurende een aantal jaren 
de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid in de haagse wijk transvaal. deze multi-
culturele wijk kenmerkt zich door tal van sociaal-
economische achterstanden. het afgelopen decen-
nium heeft de buurt een omvangrijke transformatie 
doorgemaakt, onder meer door sloop, nieuwbouw 
en herinrichting van de openbare ruimte. onze 
gesprekken met passanten, bewoners, ondernemers 
en professionals maken duidelijk dat transvaal 
objectief gezien de nodige veiligheidsproblemen 
kent. bewoners en ondernemers zijn desondanks 
niet erg actief betrokken bij inspanningen van onder 
meer gemeente en politie om de veiligheid te verho-
gen. dat heeft te maken met gelatenheid, wantrou-
wen, oud zeer en het ontbreken van een gedeelde 
probleemdefinitie. maar vooral de afwezigheid van 
een gevoel van urgentie verklaart het gebrek aan 
actieve betrokkenheid. bewoners zeggen zo veel 
aan hun hoofd te hebben – op het gebied van werk, 
huishouding en opvoeding – dat veiligheid in de 
buurt vaak op de tweede of zelfs derde plaats komt. 
ondernemers zijn terughoudend omdat zij actieve 
betrokkenheid associëren met investeringen in tijd 
(bijvoorbeeld om vergaderingen bij te wonen) of in 
geld (zoals lidmaatschap van een ondernemers-
vereniging). in een wijk zoals transvaal, waar veel 
achterstanden zijn, geldt nadrukkelijk het principe 
dat de belangrijkste zaken voorrang krijgen. 

Burgers zoeken een 
oplossing voor een 
concreet probleem 
in hun omgeving
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de manier waarop burgers veiligheid beleven en 
daarmee omgaan, komt niet altijd overeen met 
de ideeën van professionals. er is sprake van een 
verschil tussen de systeemwereld (de logica van de 
instituties) en de leefwereld (de logica van burgers). 
professionals laten zich leiden door beleidsthema’s, 
budgetten, planningen, openingstijden, doelgroe-
pen en werkgebieden. burgers redeneren vooral 
vanuit persoonlijke belangen, vermogens en beper-
kingen. ze zoeken bijvoorbeeld een oplossing voor 
een concreet probleem in hun omgeving. leeftijds-
eisen of administratieve regels (waardoor deelname 
aan een activiteit of project beperkt is tot inwoners 
van een bepaalde buurt) kunnen dan heel storend 
en ontmoedigend werken. hetzelfde geldt voor het 
feit dat het in sommige culturen voor vrouwen 
moeilijk kan zijn om een vergadering bij te wonen 
waar ook mannen aanwezig zijn. gelukkig zijn er 
ook positieve voorbeelden te vinden. zo kan contact 
tussen gemeente en ondernemers steeds meer via 
e-mail plaatsvinden in plaats van via vergaderingen. 
en de gemeente den haag organiseerde in transvaal 
vergaderingen niet meer overdag, maar ’s avonds. 
dan is het voor winkeliers makkelijker om aanwezig 
te zijn. 

toeNaderiNg
het is een illusie om te denken dat de kloof tussen 
de werelden van veiligheidsprofessionals en van 
burgers kan worden gedicht. dat is ook niet wense-
lijk. Veel belangrijker is het om elkaars wereld te 
begrijpen. om burgers te betrekken bij veiligheid, 
is het nodig om het gesprek aan te gaan over wat 
bewoners in hun dagelijks leven bezighoudt. in die 
verhalen zijn aanknopingspunten te vinden voor de 
aanpak van onveiligheid. het is belangrijk om deze 
niet te snel te vertalen naar mogelijke participatie-
trajecten. en als er niet direct aanknopingspunten 
zijn, dan kan het proces van toenadering simpelweg 
wat extra tijd nodig hebben. 

Betrokkenheid  
van burgers vereist 
geduld, timing  
en maatwerk

‘zachte’ elementen zoals oog voor individuele 
 percepties, mogelijke verbindingen en gedeelde 
belangen zijn in de praktijk belangrijker dan financi-
ele middelen en formele regelingen. erkenning en 
waardering zijn cruciaal om burgers actief te betrek-
ken. het is dan soms nodig om eerst aan een aantal 
randvoorwaarden te werken, zoals de straatverlich-
ting repareren. of om een aantal zijpaden te bewan-
delen, bijvoorbeeld door te discussiëren over leef-
baarheid of door verschillende groepen met elkaar 
in contact te brengen. en er zijn volop instrumenten 
beschikbaar om het voor burgers aantrekkelijk te 
maken om actief betrokken te worden. dat kan 
gaan om relatief eenvoudige zaken zoals ’s avonds 
vergaderen in plaats van overdag, in verschillende 
talen communiceren, en inzet (al dan niet symbo-
lisch) belonen. 

kortom: actieve betrokkenheid van burgers bij vei-
ligheid vereist geduld, timing en maatwerk. het is 
de kunst om burgers op hun maatschappelijke 
 verantwoordelijkheid te wijzen en om duidelijk te 
maken dat bepaalde situaties niet zullen verande-
ren als zij zich zelf niet inzetten. en dit alles zonder 
dat burgers actieve betrokkenheid ervaren als 
een plicht. <<  
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duurzame veiligheid in internationaal perspectief 

BehoorliJk 
Bestuur voor 
veiligheid

Bezuinigingen kunnen het voortbe-
staan bedreigen van allianties op 
veiligheidsgebied, bijvoorbeeld met 
gemeentelijke toezichthouders / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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hedendaagse veiligheidsmaatregelen lopen al snel achter de  
feiten aan. maar de voortdurende zoektocht naar innovaties is 
ook niet altijd effectief. internationale ervaringen met duurzame 
veiligheid kunnen ons lessen leren, schrijft Monica den Boer.

door monica den Boer
de auteur is werkzaam bij de politieacademie en 

aan de Vrije universiteit.

 i
n nederland lijkt het concept nog niet op de 
agenda te staan. maar in internationale debat-
ten duikt steeds vaker het begrip sustainable 
security op. bij deze duurzame veiligheid wordt 

een bewuste keuze gemaakt voor een integrale aan-
pak die is gebaseerd op langetermijndenken. deze 
benadering staat haaks op het gros van de bestaan-
de praktijken. bijvoorbeeld: bij de invasie in irak 
werd nauwelijks stilgestaan bij de consequenties 
van het militair ingrijpen. en er was ook niet 
 nagedacht over wat er na de inval moest gebeuren. 
ondanks het verdwijnen van de dictatuur van 
 saddam hussein, vinden tien jaar later nog steeds 
aanslagen plaats. met burgers en veiligheidsperso-
neel als voornaamste slachtoffers. kortom, het is 
de internationale gemeenschap niet gelukt om in 
irak een duurzame vrede tot stand te brengen. 

ook in andere delen van de wereld zien we dat veilig-
heidstekorten maar moeizaam op een duurzame 
manier worden teruggedrongen. denk hierbij aan 
de voortdurende aanwezigheid van de taliban in 
afghanistan. en aan de groeiende opiumproductie 
en de nucleaire ontwikkelingen in noord korea. 
of aan syrië, dat dreigt ten onder te gaan aan een 
burgeroorlog. deze internationale conflicthaarden 
brengen risico’s mee voor de europese en neder-
landse veiligheid. in dit artikel wordt de relevantie 
van het internationale concept van duurzame veilig-
heid voor de nederlandse samenleving besproken.

in internationale kringen is duurzame veiligheid 
gebaseerd op een integrale benadering en een brede 
alliantie tussen diverse academische disciplines, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. in 
het engels wordt in het kader van duurzame veilig-
heid wel gesproken over involvement of the Third 
Sector. die sector heeft betrekking op onder andere 
bedrijven, vrijwilligersorganisaties, charitatieve 
instellingen en andere organisaties uit het 
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 maatschappelijke middenveld. om dwarsverbanden 
te leggen, is het essentieel dat er een beroep kan 
worden gedaan op duurzame financieringslijnen en 
een permanente infrastructuur. in nederland komt 
de duurzaamheid van maatschappelijke  allianties 
op het gebied van veiligheid mogelijk onder druk 
te staan door de bezuinigingen. hierdoor kunnen 
nieuwe initiatieven van het toneel verdwijnen. 
of worden gemeenten gedwongen tot meer groot-
schalige samenwerking. 

klediNgfaBriek
het internationale concept van duurzaamheid 
wordt toegepast op een breed scala van veiligheids-
kwesties, zoals in de sectoren voeding en energie. 
dat veiligheid en duurzaamheid sterk met elkaar 
kunnen samenhangen, blijkt wel uit de recente 
 tragische gebeurtenis in bangladesh. daar vonden 
meer dan duizend arbeiders, die onder erbarmelijke 
en onveilige omstandigheden aan het werk waren, 
de dood toen een kledingfabriek instortte.

duurzame veiligheid 
is geen linkse hobby, 
maar pure noodzaak

duurzame veiligheid richt zich op het terugdringen 
van het veiligheidstekort en op de verbetering van 
de subjectieve veiligheid. het betekent duurzaam 
verankeren van veiligheid in de samenleving – en 
waarborgen dat er een maatschappelijk draagvlak 
bestaat. dit impliceert dat burgers in brede zin 
 worden geraadpleegd over voorgenomen veilig-
heidsmaatregelen. en dat interventies regelmatig 
worden geëvalueerd op doelmatigheid en draagvlak. 

bovendien vereist een duurzame veiligheidsaanpak 
dat met bestuurlijke afspraken wordt geprobeerd 
om de “adhocratie” te bedwingen. en dat veilig-
heidsmaatregelen niet worden genomen op basis 
van incidenten. dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 
nieuwe juridische maatregelen voorafgaand aan 
hun parlementaire goedkeuring worden voorzien 
van een beoordeling op de te verwachten doel-
matigheid. en dat daarbij aandacht wordt besteed 
aan mogelijke effecten op grondrechten en privacy-
bescherming. parlementen kunnen daarbij vastleg-
gen dat een wettelijke maatregel op het gebied van 
 veiligheid na een bepaalde periode automatisch 
vervalt. tenzij het parlement instemt met verlen-
ging of vernieuwing van de wet. een goed voorbeeld 

van deze werkwijze is de patriot act in de Verenigde 
staten. die wet bevat een bepaling over het gebruik 
van telefoontaps bij verdenkingen van terrorisme. 
deze maatregel kwam na enige tijd te vervallen, 
maar is later weer ingevoerd. op dezelfde manier 
kan een parlement of gemeenteraad afspreken om 
een bepaalde maatregel na een periode van bijvoor-
beeld vijf jaar te evalueren. zodat de maatregel 
daarna kan worden aangepast of opgeschort. 
denk hierbij aan tijdelijke maatregelen zoals 
het preventief fouilleren.

uit-eN-ter-Na
in nederland en binnen de europese unie worden 
vaak besluiten genomen terwijl de risico’s of de 
effecten op veiligheid nog onbekend zijn. want in 
de strijd tegen veiligheidsproblemen wordt nogal 
snel gezocht naar innovatieve oplossingen. bijvoor-
beeld: in de afgelopen twee decennia is in europa 
een stevige reeks maatregelen afgekondigd op het 
gebied van illegale immigratie, terrorisme en geor-
ganiseerde misdaad. daarvoor zijn omvangrijke 
internationale informatiesystemen opgezet. zoals 
het schengen informatie systeem, waarmee grens-
overschrijdende illegale activiteiten wordt gemoni-
tord. het is onduidelijk of dergelijke informatiesy-
stemen substantieel bijdragen aan de veiligheid. 
Vaak wordt alweer gewerkt aan een nieuw systeem 
voordat het bestaande systeem uit-en-ter-na is 
geëvalueerd op veiligheidseffecten. 

traditionele manieren van denken over veiligheid 
zijn in de huidige dynamische omstandigheden ook 
niet altijd zo effectief. want veiligheidsmaatregelen 
lopen al snel achter de feiten aan. een voorwaarde 
om duurzame verandering te kunnen bewerkstel-
ligen, is dat gedegen gebruikersonderzoek plaats-
vindt. een voorwaarde is ook dat veiligheidsinstru-
menten regelmatig worden geëvalueerd. op basis 
hiervan kan worden vastgesteld of maatregelen de 
gewenste effectiviteit hebben. Vervolgens kunnen 
lessen voor de toekomst worden bepaald. ook 
actieve kennisuitwisseling en integrale aanpakken 
– in plaats van incidentele en geïsoleerde maatrege-
len – zijn een must. tegelijkertijd is een proactieve 
benadering van innovatie te verkiezen boven een 
afwachtende houding. dan kan weliswaar een span-
ning ontstaan tussen het verkennende karakter van 
de innovatie en de effectieve implementatie ervan. 
maar de duurzaamheid van innovaties kan worden 
bevorderd door de vernieuwende maatregel altijd 
eerst te voorzien van een effectiviteitbeoordeling. 
en om daarbij de effecten van de maatregel op 
 langere termijn in beeld te brengen.
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lokale en conventionele vormen van conflictoplos-
sing heel doelmatig kunnen zijn en daarom niet 
zonder meer vervangen kunnen worden.

Van het bedrijfsleven kunnen we leren dat plannen 
en producten een zogenoemde sustainability 
proofing ondergaan om te bepalen of ze op langere 
termijn levensvatbaar zijn. in internationale kringen 
wordt het concept ook toegepast om steden en 
gemeenschappen voor te bereiden op droogte, 
 voedseltekorten, of conflicten als gevolg van 
 sociaaleconomische spanningen. hierdoor kan 
een grote bijdrage worden geleverd aan duurzame 
 verandering in samenlevingen in transitie. 

tijd, in de zin  
van langetermijn-
planning, is een 
belangrijke factor

participatie en inclusie zijn altijd kernbegrippen in 
het proces dat leidt tot duurzame veiligheid. want 
daarmee ontstaat vertrouwen. in dit proces is tijd, 
in de zin van een goede langetermijnplanning, een 
bepalende factor. Veiligheidsmaatregelen kunnen 
een lokaal, nationaal of internationaal karakter heb-
ben. in al deze gevallen is het belangrijk om een pad 
uit te stippelen waarin de doelen voor de korte en 
middellangetermijn zijn opgenomen. dit om te 
voorkomen dat onbedoelde negatieve neveneffecten 
optreden die moeilijk kunnen worden beheerst. 

tot slot stoelt duurzame veiligheid op een zich 
steeds herhalende cyclus, waarin continu wordt 
gestreefd naar verbetering. kennis, analyse, imple-
mentatie en evaluatie zijn belangrijke pijlers van dit 
proces. want zo kan feedback worden gegenereerd 
en kunnen vervolgens lessen worden geleerd. dat 
vraagt om een heldere en meetbare formulering van 
de beoogde doelstellingen. naast gemeenteraden 
en parlementen spelen instituties zoals de reken-
kamer en de nationale ombudsman een essentiële 
rol in het duurzaam besturen van veiligheid. duur-
zaam besturen van veiligheid is dan ook een mooi 
motto voor de komende decennia. <<

om de spanning tussen innovatie en effectiviteit te 
ondervangen bestaat in nederland de Veiligheids-
effectrapportage. daarmee is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de relatie tussen beheer en sociale 
veiligheid in binnensteden te wegen. zo kunnen 
weloverwogen besluiten worden genomen over 
aanpassingen in de openbare ruimte. de europese 
commissie zet een ander middel in, namelijk de 
impact assessment guidelines. deze slaan op een 
politieke toetsing die voorafgaat aan het besluit-
vormingsproces over veiligheidsmaatregelen. 
 Vragen die dan worden gesteld, zijn bijvoorbeeld: 
wat zijn de aard en de schaal van het probleem? 
wie lopen vooral het risico om slachtoffer te worden? 
wat vinden de betrokken partijen van de voorgestel-
de aanpak? is in kaart gebracht welke andere alter-
natieven er zijn? wat is de meerwaarde van de 
 voorgestelde veiligheidsmaatregel? hoe past de 
innovatie binnen bestaande maatregelen en voor-
zieningen? wat is de impact op maatschappij, 
 economie, milieu en veiligheid? de duurzaamheid 
van nieuwe veiligheidsmaatregelen wordt op deze 
manier beoordeeld op onder andere proportionali-
teit, effectiviteit, kosten en draagvlak. die analyse 
kan ertoe leiden dat een voorstel wordt aangepast. 
of zelfs dat wordt  gekozen voor preventie (hetgeen 
vaak nog kosten efficiënter is dan repressie ook). 
duurzame veiligheid is daarmee geen linkse hobby, 
maar pure noodzaak. het biedt een uitstekende 
mogelijkheid om kostenefficiëntie gepaard te laten 
gaan met degelijke besluitvorming. want budget-
taire beperkingen dwingen tot soberheid en wel-
overwogen keuzes. de veiligheidsbomen groeien 
tegenwoordig nu  eenmaal niet tot in de hemel.

mooi motto
duurzame veiligheid heeft niet alleen te maken met 
de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen. ook 
verantwoordelijkheid voor de gehele veiligheids-
keten, zowel nationaal als internationaal, speelt een 
rol. daarom is duurzame veiligheid van groot belang 
in de context van politiemissies en security sector 
reform. duurzame bestuurlijke oplossingen voor 
nationale en internationale veiligheidsvraagstukken 
kunnen verspilling en gebrek aan legitimiteit te 
voorkomen. daarbij hangt het begrip duurzaam dicht 
aan tegen dat van goed bestuur (good governance). 
het gaat om bestuurlijke oplossingen die bestendig 
zijn en die grondige toetsing hebben doorstaan. 
en kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. 
uit verschillende onderzoeken naar politiemissies in 
het buitenland blijkt bijvoorbeeld dat deze vaak zijn 
gebaseerd op sturing van bovenaf. en op westerse 
politiemodellen en veiligheidsinstrumenten. terwijl 
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raadsleden en veiligheid
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politiek 
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door lynsey dubbeld

 V
eiligheid is een thema dat het gemiddelde 
raadslid nauw aan het hart ligt. niet alleen 
omdat veiligheid steevast hoog op de 
agenda van burgers staat. de gemeente-

raad heeft ook belangrijke taken en bevoegdheden 
op het gebied van het lokale veiligheidsbeleid. toch 
is duurzame betrokkenheid van raadsleden bij de 
veiligheid in hun gemeente geen vanzelfsprekend-
heid. om die reden zette de gemeenteraad in Venlo 
concrete afspraken met de veiligheidspartners op 
papier. Vera tax, raadslid en fractievoorzitter van de 
pvda, nam het initiatief daartoe. “ik wilde kijken 
hoe we als raadsleden beter kunnen sturen en meer 
betrokken kunnen zijn bij het onderwerp veiligheid. 
want dat staat dicht bij burgers, maar ligt ver buiten 
de beïnvloedingssfeer van raadsleden.”

Vanuit zijn drie kerntaken – volksvertegenwoordi-
gende, kaderstellende en controlerende – vervult de 
gemeenteraad een belangrijke rol bij de koers van 
het lokale veiligheidsbeleid. de raad stelt de kaders 
van het beleid vast, en controleert de uitvoering 
ervan. de voorgestelde wijziging van de gemeente-
wet zal de regierol van de gemeente versterkten – en 
dat zou de verantwoordelijkheid van de gemeente-
raad er alleen maar zwaarder op maken. artikel 148a 
van het wetsvoorstel bepaalt dat op basis van een 
lokale veiligheidsanalyse minstens eenmaal in de 
vier jaar een integraal veiligheidsplan wordt opge-
steld. daarin zijn onder meer doelstellingen, priori-
teiten en activiteiten benoemd. de gemeenteraad 
stelt het plan vast. “de gemeenteraad zit meer op 
afstand”, zegt tax over deze ontwikkeling. “Vroeger 
waren er raadsvergaderingen en als er iets speelde, 
dan sprak je de burgemeester daar op aan. de burge-
meester was de vraagbaak en het referentiekader. 
nu verwijst de burgemeester al snel naar het 
beleidsplan.”

de nationale politie, pijnlijke keuzen tussen veiligheidsdoel stel-
lingen, en mogelijk een wettelijke verankering van de gemeentelijke 
regierol. er komt nogal wat op raadsleden af. hoe zijn en blijven zij 
duurzaam betrokken bij de lokale veiligheid? “als de gemeenteraad 
een steek laat vallen bij het vastleggen van de prioriteiten in het  
veiligheidsplan, dan mist hij de boot.”

mammoettaNker
in een onderzoek dat het centrum voor criminali-
teitspreventie en Veiligheid (ccV) in 2011 uitvoerde 
in samenwerking met de nederlandse Vereniging 
voor raadsleden, zei een ruime meerderheid van 
de raadsleden dat de burgemeester voldoende 
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. 
Frank rozenberg, raadslid en vice-fractievoorzitter 
van gemeentebelangen leidschendam-Voorburg 
en bestuurslid van de nederlandse Vereniging voor 
raadsleden, verbaast zich niet over deze uitkomst. 
“de normale riedel is dat er een coalitieakkoord is 
en dat er een integraal veiligheidsbeleid wordt 
opgesteld. binnen de gebruikelijke planning- en 
controlcyclus rapporteert het college daarover. 
en als er iets bijzonders is, dan heb je het daar als 
raad over. ik zie veiligheid wat dat betreft niet 
als een onderwerp dat anders is dan andere 
beleidsthema’s.”

‘als raadsleden  
willen we op wijk-
niveau informatie 
hebben’

in Venlo bestond desondanks de behoefte om 
 ijkpunten voor de sturing en controle van het 
 veiligheidsveld expliciet te benoemen. tax: 
“Vorig jaar kregen we in de gemeenteraad de eerste 
evaluatie te zien van het integraal veiligheids-
beleidsplan over de periode 2011 tot en met 2014. 
dat was een dik pak papier met heel veel informa-
tie. mijn conclusie was: het is een mammoettanker 
aan gegevens, maar ik kan nergens prioriteiten 
stellen of beleid bijsturen. terwijl dat wel van 
raadsleden gevraagd wordt.” 
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tax stelde voor een tijdelijke werkgroep in te stellen, 
waarin raadsleden, gemeenteambtenaren en de 
burgemeester overleggen over de manier waarop de 
gemeenteraad wil evalueren, controleren en sturen 
als het gaat om veiligheid in Venlo. de werkgroep 
presenteerde eerder dit jaar in een zogenoemde 
raadsinformatiebrief de gemaakte procesafspraken 
over sturing en controle door de gemeenteraad. er is 
bijvoorbeeld vastgelegd dat veiligheidsrapportages 
in een vroeg stadium aan de raad worden voorge-
legd. “tot nu toe werd het beleidsplan door ambte-
naren opgesteld. nu wordt de raadsleden vooraf 
gevraagd wat de prioriteiten zijn vanuit hun waar-
nemingen uit de samenleving. zodat je niet achteraf 
alleen nog maar ja kunt zeggen.”

‘veiligheid is een 
thema dat burge-
meesters vroeger 
flink afschermden’

daarnaast is het verantwoordingsproces afgestemd 
op de planning- en controlcyclus. tax geeft een 
voorbeeld dat het belang hiervan illustreert. “in 
de afgelopen kadernota werd er bezuinigd op het 
budget voor veiligheid. toen wij daar als raad vragen 
over stelden, was nog niet duidelijk welke conse-
quenties dit zou hebben. een half jaar later bleek dat 
de gemeentelijke Veiligheidsmonitor was weg-
bezuinigd. maar als raadsleden willen we juist op 
wijkniveau informatie hebben over veiligheids-
problemen, en daarvoor is de veiligheidsmonitor 
heel belangrijk. meten en weten is een wezenlijk 
element van het raadswerk. de bezuiniging op de 
Veiligheidsmonitor hebben we uiteindelijk wel 
teruggedraaid. maar tegenwoordig proberen we dit 
te voorkomen door van tevoren te expliciteren welke 
gevolgen de raadsbesluiten kunnen hebben.”

afschermeN
uit het genoemde onderzoek onder raadsleden 
blijkt dat slechts een minderheid – 37 procent – naar 
eigen zeggen over voldoende deskundigheid en 

informatie beschikt om tot lokale veiligheidsplannen 
te komen. dat is verklaarbaar, zegt rozenberg. “dat 
heeft te maken met het feit dat veiligheid een 
thema is dat burgemeesters vroeger flink afscherm-
den – het moest wel raar lopen voor een gemeente-
raad om er iets mee van doen te hebben. in een aan-
tal gevallen denken mensen dan: het loopt allemaal 
wel, en als er iets aan de hand is dan stellen we eens 
een vraag. Verder is het zo dat alles – overigens ook 
op andere beleidsterreinen dan veiligheid – techni-
scher en complexer is geworden. denk aan de komst 
van de Veiligheidsregio’s, de nationale politie, de 
regionalisering van de brandweer, de regionale 
informatie en expertise centra. dat zijn allemaal 
systemen en organisaties die wat verder afstaan van 
de gemeenteraad. en als drukbezet raadslid kan je 
niet aan alles aandacht besteden.” 

maar kennis over de taken en bevoegdheden van de 
gemeenteraad is toch van essentieel belang om als 
raadslid goed te kunnen functioneren? “dat is ook 
de reden dat het ccV de kennispartner is van de neder-
landse Vereniging voor raadsleden, en dat wij mee-
werken aan de website raadsledenenveiligheid.nl”, 
zegt rozenberg, die ook aanwezig was bij de regio-
bijeenkomsten over veiligheid die raadslid.nu in 
2011 organiseerde voor raadsleden. 

‘Nodig als gemeen te-
raad de politie 
eens uit’

raadsleden kunnen hun kennis bijspijkeren met 
behulp van workshops, maar ook door in de praktijk 
in actie te komen, aldus rozenberg. “bijvoorbeeld 
door steeds vragen te stellen. Vraag de burgemees-
ter wat hij gaat bespreken met de lokale politiechef, 
of vraag hoe het staat met de uitvoering van de prio-
riteiten. laat je niet met een kluitje in het riet sturen 
met prachtige verhalen.” ook de contacten met de 
politie zijn belangrijk. “nodig als gemeenteraad de 
politie eens uit om te vertellen over veiligheids-
ontwikkelingen. Vraag naar ophelderingspercentages, 
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wat de gemeente kan doen tegen overlast, hoe het 
staat met het alcoholgebruik van jongeren die wor-
den aangehouden in uitgaansgebieden. het idee 
dat je als gemeente en politie afzonderlijk opereert, 
is volstrekt achterhaald.” een dagje meelopen met 
de politie kan daarbij helpen, denkt rozenberg. 
“maar pas wel op dat je je dan niet laat meeslepen 
in het spannende jongensboek van zwaailichten en 
sirenes. en ga niet op de stoel zitten van de politie, 
maar kijk hoe je als raadslid iets kunt leren over 
de veiligheidsproblematiek in je gemeente.”

loBBy
afgaand op het vragenlijstonderzoek van het ccV en 
de nederlandse Vereniging voor raadsleden, erva-
ren raadsleden weinig mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen op de inzet van de politie. de komst 
van de nationale politie heeft deze situatie er niet 
beter op gemaakt, denkt tax. “zo is de burgemees-
ter van Venlo geen korpsbeheerder meer en heeft hij 
dus geen directe lijn met den haag – die functie ligt 
nu bij de burgemeester van maastricht als korps-
beheerder van de politie eenheid limburg. zo willen 
wij de drugsoverlast onder controle houden en 
daarvoor hebben we in 2015 meer politiecapaciteit 
nodig. nu moet de gemeenteraad van Venlo via 

de burgemeester van Venlo de burgemeester van 
maastricht overhalen om meer agenten toe te 
 zeggen. dat is een indirecte lobby.”

rozenberg voegt toe: “de gemeenteraad kan de 
prioriteiten in veiligheid vaststellen – of dat nu 
 criminele jeugdgroepen, overlastgevende groepen, 
woninginbraken, of drugsoverlast is. en vervolgens 
tegen de burgemeester zeggen: aan u de taak om 
daar met de politie en andere veiligheidspartners 
aan te werken. mijn stelling tegenover raadsleden is: 
in het nieuwe politiebestel is er eigenlijk niets ver-
anderd, want de raad moet nog steeds doen wat hij 
altijd al moest doen. namelijk prioriteiten aangeven, 
zorgen dat de burgemeester deze tussen de oren 
krijgt, en controleren of de uitvoering adequaat is. 
de rol van gemeenteraad is met de komst van de 
nationale politie even belangrijk als daarvoor, maar 
wel wettelijk verankerd. en als de gemeenteraad een 
steek laat vallen bij het vastleggen van de prioritei-
ten in het veiligheidsplan, dan mist hij de boot. 
want dan staat de burgemeester los van de kaders 
van de raad – en de politie in feite ook.”

een andere uitdaging voor raadsleden, die met een 
beetje pech niet meer dan vier jaar politiek actief 
zijn, is om langdurig betrokken te zijn bij het veilig-
heidsbeleid van hun gemeente. “duurzaamheid zit 
bij ons wel goed, dat is meer een kwestie voor de 
landelijke politiek”, zegt tax. “wij sturen op hoofdlij-
nen – aan incidentenpolitiek doen we niet. er kunnen 
wel kritische vragen gesteld worden naar aanleiding 
van incidenten. maar we focussen op integrale veilig-
heidsplannen met de daarbij horende uitvoerings-
plannen.” rozenberg vult aan: “een wethouder zei 
laatst heel treffend: wethouders zijn niks, het college 
is alles. het gaat dus niet om individuele raadsleden 
maar om het bestuursorgaan van de gemeenteraad; 
dat moet duurzaam betrokken zijn. natuurlijk kun-
nen individuele raadsleden wel het verschil maken. 
en het laat onverlet dat je bij een nieuwe raadsperi-
ode steeds goede overdrachtdossiers moet hebben. 
en dat het raadzaam is om binnen een fractie een 
cultuur op te bouwen over hoe je met de burgemees-
ter en veiligheidspartners omgaat. want het is als 
raad riskant om te veel op afstand van het veilig-
heidsbeleid te blijven staan.” <<

keNNis voor raadsledeN

raadsleden zijn vanuit hun kader-
stellende, volksvertegenwoordigende 
en controlerende rollen mede verant-
woordelijk voor lokaal veiligheids-
beleid. dat vraagt om inhoudelijke 
basiskennis. daarom lanceerde het 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (ccV) in 2013 de website 
raadsledenenveiligheid.nl. de website 
biedt handreikingen, achtergrondinfor-
matie en nieuws. daarnaast organiseert 
het ccV in verschillende delen van het 
land workshops voor raadsleden die 
veiligheid in de portefeuille hebben. 
aan bod komen onder meer de taken en 
bevoegdheden van de gemeenteraad, 
samenwerking in de veiligheidsketen 
en crisismanagement.

de nederlandse Vereniging voor 
raadsleden vormt binnenkort een 
expertisegroep van raadsleden die 
willen meedenken over standpunten 
van de vereniging op het gebied van 
veiligheid. geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via e-mail:  
info@raadslid.nu.
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door yvette schoenmakers, annelies 
vanlandschoot en winand sitsen
de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk de Vrije 

universiteit, de politieacademie en de politie eenheid  

oost-nederland.

 o
nder meer winschoten en het gooi heb-
ben de laatste jaren te kampen gehad 
met series brandstichtingen. de impact 
van deze delicten is groot, met name als 

de reeks branden lang voortduurt. het blijkt boven-
dien lastig om het probleem aan te pakken. in 
nederland is in het verleden betrekkelijk weinig 
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar brand-
stichters. daar is recent verandering in gekomen. 
dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen 
van vijf onderzoeken van studenten die tussen 2010 
en 2012 op het onderwerp seriematige brandstichting 

afstudeerden aan de politieacademie. brandstich-
ters zijn voornamelijk autochtone mannen van 
 minderjarige of jongvolwassen leeftijd, blijkt uit 
de afstudeeronderzoeken. een meerderheid van 
de verdachte brandstichters is minderjarig en de 
gemiddelde leeftijd ligt op 21 jaar. de onderzoekers 
zijn ook nagegaan welke factoren aan het brand-
stichten ten grondslag kunnen liggen en welke 
delictpatronen te onderscheiden zijn. 

het is lastig om 
motieven voor serie-
brandstichtingen  
te herkennen

duurzame samenwerking bij reeksen branden

zeldeN 
pyromaaN, 
meestal 
alleskuNNer
een serie brandstichtingen in een gemeente of regio 
kan de gemoederen flink verhitten. hoe kunnen 
politie, brandweer en hun veiligheidspartners slim 
samenwerken om de problematiek aan te pakken?  
Vijf afstudeeronderzoeken van de politieacademie 
bieden handreikingen.
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duurzame samenwerking bij reeksen branden

zeldeN 
pyromaaN, 
meestal 
alleskuNNer

brandstichters blijken uiteenlopende motieven 
te hebben voor het plegen van hun delicten. bijvoor-
beeld een behoefte aan opwinding, een zoektocht 
naar aandacht of erkenning, of een poging om een 
ander misdrijf te verhullen. ook kan er sprake zijn 
van wraak, vandalisme, verslaving of ideologische 
motieven. daders die herhaaldelijk brandstichten, 
doen dit vaak vanuit emotionele motieven zoals 
wraakzucht. Via de brandstichting wil de dader 
dan een reëel of verondersteld onrecht vergelden. 
de wraak kan gericht zijn op een persoon, op de 
maatschappij (sociale wraak), op een instelling 
(institutionele wraak) of op een religieuze of 
 etnische groep (groepswraak). sociale wraak komt 
het meest voor bij serieplegers die kampen met 
gevoelens van kwelling, onbekwaamheid, eenzaam-
heid of misbruik. 

de afstudeeronderzoeken relateren vandalisme 
als motief voor brandstichting in het bijzonder aan 
jeugdgroepen. met name minderjarigen stichten 
branden uit baldadigheid of vernielzucht. ook het 
onderscheid tussen solistisch opererende serie-
brandstichters en groepsplegers is daarbij relevant. 
in het laatste geval zijn de brandstichtingen secun-
dair aan de groepsprocessen. met name tieners en 
adolescenten stichten brand in groepsverband, 
 terwijl volwassen brandstichters eerder individueel 
handelen. 

in de praktijk is het lastig om motieven voor serie-
brandstichtingen te herkennen. daarnaast kunnen 
verschillende motieven tegelijkertijd een rol spelen. 
in veel gevallen kunnen de verdachten zelf niet 
 (duidelijk) benoemen waarom zij branden stichten. 
de trigger om branden te stichten is te vinden in de 

Het kan voor de 
brandweer lastig zijn 
om de oorzaak van 
seriebrandstichtingen 
te achterhalen / foto: 
Inge van Mill.

>>
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sociale omgeving van de verdachte en/of in zijn 
psychische gesteldheid. dit inzicht is van belang 
voor de partijen die zijn belast met de aanpak van 
een serie brandstichtingen. 

geNeralist
seriebrandstichters kunnen lijden aan bepaalde 
psychische stoornissen, die van invloed zijn op het 
verloop van de brandstichtingen. pyromanie, een 
stoornis in de impulsbeheersing, wordt veelal in 
één adem genoemd met seriematig brandstichten. 
iemand die meerdere keren opzettelijk en doel-
bewust brand sticht, kan aan pyromanie lijden. om 
als pyromaan te kunnen worden gediagnosticeerd, 
moet de persoon voldoen aan een aantal criteria en 
mogen er geen andere motieven spelen, zoals finan-
ciële overwegingen of wraak. daarnaast mag de 
persoon niet onder invloed zijn van middelen of 
lijden aan wanen of hallucinaties. in de praktijk 
 blijken brandstichters zelden aan deze criteria te 
voldoen, ook al suggereren mediaberichten nogal 
eens het tegenovergestelde. 

herhaaldelijke brandstichters blijken in veel geval-
len als verdachte bij de politie bekend te zijn. bij 
bijna een derde is brandstichting het eerste delict 
waarvan zij worden verdacht. slechts een minder-
heid is aan te merken als specialist, dat wil zeggen: 
als verdachte van uitsluitend brandstichtingen. 
de overgrote meerderheid bestaat uit generalisten: 
daders met een breder delictpatroon. zij worden 
met name verdacht van vermogensdelicten zonder 
geweld. ook vernieling en openbare-ordedelicten 
scoren hoog. geweld tegen personen komt in 
 mindere mate voor. 

technisch bewijs-
materiaal gaat  
letterlijk in rook op

de criminele carrières van de onderzochte brand-
stichters duren gemiddeld twintig jaar en beginnen 
al vroeg. ruim twee derde van alle delicten uit de 
criminele carrière wordt gepleegd na de eerste 
brandstichting. Verdachten van seriebrandstichting 
maken zich na de eerste brand eerder schuldig aan 
verkeers- en drugsmisdrijven dan aan seksuele 
delicten.

twitter
de aanpak van een actieve seriebrandstichter kan 
sterke druk uitoefenen op het openbaar bestuur, 
politie en justitie. zo kan het voor de brandweer en 
de politie lastig zijn om de oorzaak van brandstich-
ting te ontdekken. daardoor is het niet altijd direct 
duidelijk of een brand het werk is van een seriebrand-
stichter. bij de meeste reeksen brandstichtingen is 
er bij de start van het politieonderzoek nog geen 
verdachte in beeld. technisch bewijsmateriaal gaat 
letterlijk in rook op. en omdat brandstichtingen 
veelal in de avond en nacht plaatsvinden, zijn getui-
gen schaars. helaas blijkt dat uit buurt- en passan-
tenonderzoek relatief weinig getuigen of bruikbare 
gegevens naar voren komen. en politiesurveillance, 
die veel capaciteit en tijd kost, levert in de meeste 
gevallen ook beperkt resultaat op. 

politie en veiligheidspartners beschikken wel over 
verschillende mogelijkheden en aanknopings-
punten voor de aanpak van seriebrandstichtingen. 
daarbij is samenwerking tussen politie, brandweer 
en burgers essentieel. de burger kan een belangrijke 
bijdrage leveren bij de waarneming en melding van 
verdachte situaties. zo blijkt uit de recherchekundige 
onderzoeken van de politieacademie dat bruikbare 
informatie vooral afkomstig is van getuigen die 
zichzelf bij de politie melden. tegenwoordig kunnen 
ook sociale media een positieve bijdrage leveren. 
want via sociale media kan informatie sneller onder 
burgers verspreid worden. de politie kan bijvoor-
beeld een oproep doen via twitter met de vraag 
aan burgers om te reageren met informatie of 
beeldmateriaal.
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daders van serie-
brandstichtingen 
kunnen terugkeren 
naar de plaats delict

ook andere veiligheidspartners kunnen een waarde-
volle bijdrage leveren aan de aanpak van een serie 
brandstichtingen. een voorbeeld is het delen van 
materialen, middelen, kennis en expertise tussen 
de politie en de forensisch-technisch onderzoekers 
van verzekeringsinstanties. daarnaast is slimme 
samenwerking tussen de brandweer en gemeente 
een must. zo is uit onderzoek bekend dat daders 
van seriebrandstichtingen zich tussen de omstan-
ders kunnen ophouden, of kunnen terugkeren naar 
de plaats delict. in dit kader kunnen er afspraken 
worden gemaakt over het registreren van de omge-
ving door de brandweer die ter plaatse komt. blus-
wagens kunnen bijvoorbeeld worden uitgerust 
met camera’s. ook is samenwerking belangrijk om 
eventueel sporenmateriaal veilig te stellen. door 
de brandweer te informeren over het opsporings-
onderzoek, kan de politie aanvalsploegen en bevel-
voerders beter instrueren over blusmethoden die 
mogelijke sporen zo min mogelijk vernietigen. 
bovendien kunnen brandweer en politie de gemeente 
adviseren over preventieve maatregelen, zoals 
 containers op straat vervangen door ondergrondse 
voorzieningen. 

pleegplaats
een ander aandachtspunt betreft de registratie 
van brandstichtingen bij politie en brandweer. 
de opsporing is erbij gebaat dat de politie alle voor 
seriebrandstichtingen relevante delictkenmerken 
consistenter registreert. want dan zullen in de prak-
tijk betere aanknopingspunten ontstaan om afzon-
derlijke brandstichtingen aan elkaar te relateren, 
of om prioriteiten aan te brengen in verschillende 
zoekrichtingen. Vooral de pleegplaats biedt hiervoor 

de basis. een geografisch profiel dat wordt opge-
steld op basis van de pleeglocaties kan namelijk 
concreet richting geven aan de zoektocht naar een 
onbekende verdachte. daarvoor is nauwe samen-
werking tussen de politie en brandweer nodig. want 
de politie komt niet bij elke brand ter plaatse, bij-
voorbeeld als het gaat om containerbranden of 
branden aan bosschages. omdat de brandweer voor 
bluswerkzaamheden meestal wel aanwezig is, kan 
zij hier een eventuele serie brandstichtingen vroeg-
tijdig herkennen. deze informatie kan ook de waak-
zaamheid van de politie vergroten, en bijvoorbeeld 
aanleiding geven tot een aangepaste surveillance.

ten slotte adviseren de vijf afstudeerders van de 
politieacademie de politie om de focus van het 
onderzoek breed te houden zolang er nog geen 
 concrete verdachte in beeld is. zo zou in de politie-
systemen niet alleen gezocht moeten worden naar 
personen met brandstichtingsantecedenten. want 
het is waarschijnlijker dat de dader voor andersoor-
tige delicten geregistreerd is. wanneer eenmaal 
een verdachte in beeld is, kunnen bijzondere opspo-
ringsmiddelen zoals observatie of opname van 
communicatie de aanwezige informatie versterken. 
met het oog op het verdachtenverhoor kan het 
bovendien raadzaam zijn om een ervaren gedrags-
kundige in te schakelen. daardoor kan meer zicht 
worden verkregen op de motieven van de dader. <<

informatie over de geraadpleegde literatuur kan worden 

opgevraagd bij de auteur via e-mail:  

y.m.m.schoenmakers@vu.nl.
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effecten en risico’s van publiek-private samenwerking

de werkeliJke 
wereld achter 
de drie B’s

In uitgaansgebieden zijn 
portiers en beveiligers mede-
verantwoordelijk voor de 
lokale veiligheidsaanpak / 
foto: Inge van Mill.
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Veiligheid staat de komende jaren 
steeds meer in het teken van 

duurzame samenwerking tussen 
overheid en andere partijen, stelt 

onderzoeker Marc Schuilenburg. 
maar wat is de meerwaarde? en wat 

zijn de gevolgen voor de rechts-
bescherming van burgers?

door marc schuilenburg
de auteur is werkzaam aan de Vrije universiteit. dit artikel 

bouwt voort op zijn boek Orde in veiligheid. Een dynamisch 

perspectief dat in 2012 verscheen bij boom lemma 

uitgevers. 

 s
inds enkele decennia hebben burgers, bedrij-
ven en bestuur (‘de drie b’s’) een grotere rol 
gekregen in veiligheidsvraagstukken. in 
allerlei nieuwe initiatieven vervullen niet 

alleen de overheid en politie, maar uiteenlopende 
partijen een taak in de ontwikkeling en uitvoering 
van veiligheidsbeleid. aansprekende voorbeelden 
zijn de regionale aanpak van illegale hennepteelt 
en de aanpak van wijkonveiligheid via stedelijke 
interventieteams. daarbij werken gemeentelijke 

diensten en de politie samen met bijvoorbeeld 
woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorg-
instellingen, arbeidsbemiddelingsbureaus, schuld-
hulpverlening, opbouwwerk, uitkeringsinstanties 
en jeugdzorg. de gedachte is dat deze partijen door 
de gezamenlijke aanpak niet meer langs elkaar heen 
werken. ook kunnen bestuurlijk-juridische maat-
regelen beter op elkaar worden afgestemd, waar-
door effectiever kan worden opgetreden.

publiek-private samenwerking roept ook de nodige 
vragen op. hoe vullen de verschillende partijen hun 
verantwoordelijkheid in? welke effecten hebben de 
samenwerkingsverbanden op burgers die ermee in 
aanraking komen? in de afgelopen jaren heb ik met 
collega’s uitvoerig onderzoek gedaan naar publiek-
private samenwerking bij onder andere collectieve 
horecaverboden, stedelijke interventieteams en de 
aanpak van wegtransportcriminaliteit. het onder-
zoek naar dit soort nieuwe publiek-private samen-
werkingsverbanden (‘veiligheidsassemblages’) laat 
zien dat de overheid ertoe neigt om andere partijen 
voor haar karretje te spannen.

tegeNwerkeN
omdat veel veiligheidsvraagstukken complex zijn, 
worden steeds vaker verschillende partijen bij elkaar 
gebracht in nieuwe combinaties. zo werkt de politie 
in de bestrijding van wegtransportcriminaliteit 
samen met verzekeraars en schade-experts. het 
oV-verbod wordt uitgevoerd door particuliere bevei-
ligers (bijvoorbeeld in rotterdam) of door buitenge-
woon opsporingsambtenaren (zoals in amsterdam). 
daardoor ontstaat het risico dat de verschillende 
invalshoeken van de diverse partijen elkaar tegen-
werken. ieders manier van denken en handelen is 
functioneel binnen het eigen veld, maar sluit niet 
automatisch aan op dat van de ander. zo blijkt bij de 
bestrijding van wegtransportcriminaliteit dat verze-
keraars en politie een verschillend perspectief heb-
ben op de aard van de problematiek. Verzekeraars 
houden vooral rekening met economische overwe-
gingen. de politie vindt het belangrijker om de orga-
nisatie achter diefstallen onschadelijk te maken dan 
om gestolen goederen terug te vinden. tegelijkertijd 
blijkt uit de integrale aanpak van hennepteelt dat 
nauwe publiek-private samenwerking geenszins 
vanzelfsprekend is. zo komt de samenwerking soms 
onvoldoende van de grond. bijvoorbeeld omdat 
partijen zoals woningbouwcorporaties zich sterker 
met hun eigen organisatie identificeren dan met 
het gemeenschappelijke doel van het hennepteam. >>
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de aanpak van 
 onveiligheid staat bol 
van spierballentaal

de aanpak van onveiligheid staat tegenwoordig bol 
van bestuurlijke spierballentaal met woorden zoals 
daadkracht, doorpakken en duidelijkheid. de werke-
lijkheid blijkt vaak anders. want in de praktijk wordt 
publiek-private samenwerking geconfronteerd met 
allerlei belemmeringen en onenigheden. daarbij 
valt op dat zich tal van problemen voordoen waar-
voor de klassieke overheidshandhaving juist een 
oplossing probeerde te vinden. zo stelde de traditio-
nele staat zich tot doel om op een verantwoordelijke 
wijze de problemen op te lossen die het gevolg 
waren van belangentegenstellingen, coördinatie-
problemen, machtsmisbruik en willekeur. de onder-
zochte samenwerkingsverbanden verschillen van 
elkaar. maar ze hebben gemeenschappelijk dat 
wanneer veiligheid niet langer via de staat wordt 
gehandhaafd, deze problemen juist blijken terug te 
keren. wil de overheid samen met partijen die van-
uit tegengestelde belangen denken een veiligheids-
beleid voeren, dan zal zij haar belangen dus moeten 
bijstellen. ook zal zij haar doelen moeten herformu-
leren. dat is niet per definitie goed of slecht, maar 
zal leiden tot spanningen tussen rechtsstatelijke 
principes als proportionaliteit en legitimiteit. 

de recente veiligheidsmaatregelen hebben de stad 
transparanter en beheersbaar gemaakt. tegelijker-
tijd brengen deze maatregelen burgers bij elkaar 
in nieuwe netwerken. deze combinatie is een van 
de meest opvallende aspecten van de verantwoor-
delijkheidsdeling in het hedendaagse veiligheids-
vraagstuk. een goed voorbeeld zijn stedelijke inter-
ventieteams, die achter de voordeur ingrijpen om 
overlast en criminaliteit in woonbuurten te bestrij-
den. deze werkwijze maakt duidelijk dat veiligheid 
als sociaal probleem niet los kan worden gezien van 
de ruimtelijke dimensie. de teams maken gebruik 
van preventieve en repressieve interventies en heb-
ben de mogelijkheden om hierbij nieuwe grenzen te 
trekken en te controleren. zo was het interventie-

team in rotterdam aanvankelijk alleen actief op 
de strevelsweg in de wijk Feijenoord. inmiddels zijn 
de teams actief in heel rotterdam, met name in 
buurten die aangewezen zijn als hotspots en risico-
gebieden. maatschappelijk werk, belastingdienst, 
jeugdzorg en gezondheidszorg komen daar allemaal 
achter de voordeur om de complete levenssfeer van 
een gezin door te nemen.

een heel arsenaal aan 
nieuwe handhavers is 
medeverantwoorde-
lijk geworden 

ruimtelijke indelingen spelen ook een rol in 
bedrijfsverbetergebieden zoals het rotterdamse 
alexandrium en in het collectieve horecaverbod in 
bijvoorbeeld amersfoort en utrecht. ondernemers 
hebben in deze gevallen zelf maatregelen ontwik-
keld om criminaliteit en overlast tegen te gaan. een 
heel arsenaal aan nieuwe handhavers zoals portiers, 
barpersoneel, beveiligers en winkeliers is hierdoor 
medeverantwoordelijk geworden voor de lokale 
veiligheidsaanpak. een van de consequenties is een 
verdere uitbreiding van de regelgeving en regulering 
van het gedrag van de bezoekers van de betreffende 
gebieden. zo maakt het horecaverbod het mogelijk 
om overlastgevers voor een periode van vijf jaar de 
toegang te ontzeggen tot alle deelnemende cafés.

de situatie dat steeds meer personen de toegang 
wordt ontzegd tot bepaalde plaatsen en voorzienin-
gen kan worden gezien als een lokale veiligheids-
maatregel. maar er kan ook worden gesproken 
over selectieve uitsluiting. deze vorm van sociale 
uitsluiting treedt op als personen zich niet houden 
aan door lokale partijen ingestelde leefregels. hier-
bij worden personen tijdelijk (dat wil zeggen op 
bepaalde tijdstippen) en in sommige gevallen zelfs 
permanent uitgesloten van bepaalde voorzieningen 
in de stad.
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Quasi-strafrecht
Veiligheid en controlemiddelen hebben dus een 
sterk territoriale insteek. daarbij wordt de behoefte 
aan controle versterkt door nieuwe vormen van 
 toegang, regels en sancties. dit doet vragen rijzen 
over democratische controle op de nieuwe publiek-
private samenwerkingsverbanden. dikwijls blijken 
veranderingen in de veiligheidszorg problematische 
neveneffecten te hebben. zo kunnen de belangen 
van private partijen (bijvoorbeeld winkeliers en ver-
zekeraars) op gespannen voet staan met een solide 
borging van publieke belangen zoals publieke 
 toegankelijkheid en gelijke behandeling. welke 
gevolgen voor het publiek belang heeft de aanpak 
van veiligheid, als die steeds meer in handen komt 
van private partijen?

neem de collectieve winkelontzegging. winkel-
dieven die dit verbod hebben gekregen, kunnen 
hiertegen in beroep bij de plaatselijke ondernemers-
vereniging. de rechtsbescherming is hierbij gere-
geld via een klachtprocedure. dit is een regeling die 
minder juridische waarborgen biedt dan het gewo-
ne strafrecht. bovendien vereist de procedure dat de 
overtreder zelf stappen onderneemt om zijn gelijk 
te halen. want de overtreder moet bij het bestuur 
van de ondernemersvereniging schriftelijk een 
klacht indienen tegen het feit dat hem een winkel-
ontzegging is opgelegd. dat is opvallend, omdat 
het hier gaat om een klassiek strafrechtelijke delict, 
namelijk diefstal. het nieuwe gebied van gebods- en 
verbodsbepalingen waarin minder waarborgen voor 
rechtsbescherming bestaan dan in het strafrecht, 
kan dan ook een quasi-strafrecht worden genoemd. 

het risico bestaat 
dat veiligheidsbeleid 
ongelijkheid creëert

participatie in de veiligheidszorg betekent ook dat 
de betrokken partijen publieke verantwoording 
afleggen over de rechtvaardiging en betrouwbaar-
heid van de interventies. de veiligheidszorg is 

gebaat bij meer duidelijkheid over de aard en 
reikwijdte van de genomen maatregelen. hoe ver-
houdt het winkelverbod zich tot het recht om bin-
nen een land te gaan en staan waar je wilt, de zoge-
noemde vrijheid van verplaatsing? is het weren van 
lastige cafébezoekers voor de periode van vijf jaar 
wel een proportionele sanctie, waaraan politie en 
openbaar ministerie hun medewerking moeten 
verlenen? deze vragen zijn relevant. want dergelijke 
verboden hebben kenmerken van een straf die in 
beginsel ook door een rechter zou kunnen worden 
opgelegd. het gaat bovendien om een ingrijpende 
belemmering in het leven van de burgers aan wie 
een verbod is opgelegd. 

wereld vaN coNveNaNteN
in het bovenstaande zijn drie onderwerpen de revue 
gepasseerd die te maken hebben met de praktische 
uitvoering van een gedeelde veiligheidszorg, met 
de effecten van nieuwe maatregelen op burgers en 
met de democratische controle op de activiteiten 
van deelnemende partijen. ze laten zien wat achter 
de wereld van convenanten in de publiek-private 
samenwerking schuilgaat − een werkelijkheid die 
veel smoezeliger is dan politici en beleidsmakers 
willen zien. 

decentralisering van de veiligheidszorg en de 
oprichting van publiek-private samenwerkings-
verbanden gaan gepaard met processen van selec-
tieve uitsluiting. daarmee bestaat het risico dat 
veiligheidsbeleid ongelijkheid creëert en vraagstuk-
ken oproept over de publieke toegankelijkheid van 
 stedelijke buurten en voorzieningen. Voor sommige 
delicten wordt steeds vaker een alternatief juridisch 
traject van kracht. en dat is met minder rechtswaar-
borgen voor burgers omkleed dan het traditionele 
strafrecht. de groeiende medeverantwoordelijkheid 
van private partijen voor de lokale veiligheid levert 
soms indrukwekkende resultaten op. maar het is 
verstandig om af en toe te beseffen dat er ook 
 minder prettige kanten aan zitten. <<
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veiligheidsbeleving, politiecijfers en lokaal beleid 

hoge 
rapport ciJfers 
vaN maNNeN eN 
75-plussers
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door ruud dorenbos en razia ghauharali 

de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk platform31 

en het bureau Veiligheidsmonitor.

 d
e media en de politiek hebben het vooral 
over onveiligheid. iedereen kent dan ook 
de steden en wijken waar zich veel proble-
men voordoen. maar hoe zit het met de 

steden waar de bevolking de veiligheid een relatief 
hoog rapportcijfer geeft? en waarom is de subjec-
tieve veiligheid daar hoog?

in dit artikel staan nederlandse steden centraal die 
bewoners als veilig ervaren. op basis van de resulta-
ten uit de integrale Veiligheidsmonitor 2011 is een 
selectie gemaakt van twaalf steden uit de g4 en g32 
waar bewoners de veiligheid in de eigen buurt het 
meest positief beoordelen. het gaat om: zwolle, 
hengelo, amersfoort, leiden, breda, delft, den 
bosch, dordrecht, ede, haarlem, helmond en leeu-
warden. de bewoners van deze steden geven aan 
veiligheid in hun woonbuurt rapportcijfers tussen 
de 6,8 en 7,1. Vervolgens zijn via interviews met politie 
en gemeenten mogelijke verklaringen gevonden 
voor deze relatief hoge scores. natuurlijk kan in één 
onderzoek geen volledige verklaring worden gevon-
den voor positieve veiligheidsbeleving. daarvoor 
zijn er te veel factoren van invloed op de subjectieve 
veiligheid, zoals onderzoek van onder meer het 
sociaal en cultureel planbureau al lang heeft laten 
zien. dit artikel doet verslag van de verklaringen die 
zijn af te leiden uit de visie en meningen van politie 
en gemeenten.

gemeeNtegrootte
de integrale Veiligheidsmonitor is een jaarlijks 
terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap. aan alle respon-

denten van de integrale Veiligheidsmonitor 2011 is 
gevraagd om hun oordeel over de veiligheid in de 
eigen woonbuurt uit te drukken in een rapportcijfer. 
(omdat gemeenten op vrijwillige basis kiezen voor 
deelname aan de Veiligheidsmonitor, waren in 2011 
alle g4 maar slechts 25 van de g32 vertegenwoor-
digd). respondenten uit de g4-steden beoordelen 
de veiligheid in de eigen buurt lager dan de respon-
denten uit de g32-steden (zie tabel 1). de rapportcij-
fers in de g32 zijn juist weer lager dan in de overige 
(kleinere) gemeenten. kortom, bewoners van kleine 
gemeenten beoordelen de veiligheid in de eigen 
buurt met een hoger rapportcijfer dan bewoners van 
grote gemeenten. overigens zijn de verschillen niet 
heel groot.

mannen beoordelen 
de veiligheid in hun 
buurt positiever 
dan vrouwen

onze analyse laat ook zien dat mannen de veilig-
heid in de eigen buurt positiever beoordelen dan 
vrouwen. hoewel de verschillen niet groot zijn, is dit 
patroon ongeacht de grootte van de gemeente waar 
te nemen. leeftijdsverschillen spelen ook een 
beperkte rol bij de beoordeling van de veiligheid in 
de eigen woonbuurt. wel is opvallend dat 75-plus-
sers de veiligheid duidelijk positiever beoordelen 
dan 75-minners. niet-westerse allochtonen geven 
de veiligheid in de eigen woonbuurt een aanzienlijk 
lager rapportcijfer dan autochtonen en westerse 
allochtonen. deze verschillen hangen nauwelijks 
samen met gemeentegrootte.

hoe denken burgers die positief zijn over hun eigen buurt over 
de veiligheid in andere delen van de stad? en over het functioneren 
van de politie en gemeente? Ruud Dorenbos en Razia Ghauharali doen 
verslag van onderzoek in twaalf veilige nederlandse steden.

Wijkagenten kennen 
buurtbewoners en 
kunnen de juiste perso-
nen bij instanties in de 
buurt vinden / foto: 
Liesbeth Dingemans. >>
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in het grootste deel van de twaalf onderzochte 
 steden blijkt niet alleen de subjectieve maar ook 
de objectieve veiligheid in orde. zo staan zeven van 
deze steden ook in de top twaalf van gemeenten met 
het laagste aantal geregistreerde misdrijven per 1000 
inwoners. slechts een van de overige steden scoort 
met een notering op de 21e plaats relatief laag. 

kleiN geBied
in de twaalf steden waar de bewoners de veiligheid 
in de eigen woonbuurt relatief positief beoordelen, 
zijn interviews met vertegenwoordigers van de poli-
tie en de gemeente gehouden. uit deze gesprekken 
komen onderstaande verklaringen naar voren. 

cijfers over de lokale veiligheid ondersteunen een 
goede aanpak. gemeente en politie hechten naar 
eigen zeggen een groot belang aan een zo volledig 
mogelijk beeld van de lokale veiligheidssituatie. 
daarbij kijken ze naar de subjectieve veiligheid 
(zoals die blijkt uit de integrale Veiligheidsmonitor), 
maar ook naar politiecijfers. en naar signalen van 
agenten en ambtenaren die in de wijken aan het 
werk zijn.

de gemeente en politie werken nauw samen, waar-
bij korte lijnen en een oplossingsgerichte aanpak 
centraal staan. daarbij wordt vooral waarde gehecht 
aan snel optreden bij incidenten. deze visie sluit aan 
bij een van de vuistregels van de rotterdamse veilig-
heidsaanpak, die is ontwikkeld met behulp van de 
tafel van twaalf uit de toolkit Veiligheidsbeleving. 
dat principe luidt: ‘treed snel en zichtbaar op tegen 
signaalcriminaliteit en signaaloverlast’. daarnaast 
signaleert de politie dat de gemeente haar regierol 
op het terrein van integrale veiligheid goed heeft 
opgepakt.

politiebikers  
vergroten de 
 zichtbaarheid van  
politieoptreden

Vanwege de teruglopende financiële middelen 
wordt samenwerking met ketenpartners steeds 
belangrijker. het gaat om partijen zoals woning-
corporaties, bureau jeugdzorg, de belastingdienst 
en scholen. Volgens de geïnterviewden wordt per 
thema bekeken welke partners betrokken worden. 
en daarna wordt een gezamenlijke strategie 
 uitgezet. 

naast de ketenaanpak wordt ingezet op een wijk-
gericht veiligheidsbeleid. daarbij spelen wijkambte-
naren en -agenten een belangrijke rol. zij weten wat 
er in de buurt speelt, kennen de buurtbewoners, en 
weten de relevante personen bij de juiste instanties 
in de wijk te vinden. daardoor kunnen ze snel signa-
len oppikken en aanpakken. de wijkgerichte aanpak 
heeft raakvlakken met de tweede vuistregel die in 
rotterdam is opgesteld. die luidt: ‘richt je op een 
klein gebied’. 

parkeerwachteN
de integrale Veiligheidsmonitor biedt ook infor-
matie over de veiligheidsbeleving op een aantal 
specifieke plekken. bijvoorbeeld rondom uitgaans-
gelegenheden en in het centrum van de stad. uit 
de analyse blijkt dat inwoners van de twaalf onder-
zochte steden over het algemeen positief zijn over 
de veiligheid op dit soort locaties. Volgens de politie 
en gemeenten hebben uiteenlopende maatregelen 
hieraan bijgedragen. ze verwijzen bijvoorbeeld naar 
het gebruik van de shortlistmethodiek om jeugd-
groepen in beeld te brengen. en naar de kwaliteits-
meter Veilig uitgaan, een gezamenlijk initiatief 
van horeca, politie en gemeente om de veiligheid in 
uitgaansgebieden te verbeteren. ook het keurmerk 
Veilig ondernemen, dat wordt ingezet om veiligheid 
in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te 
 verbeteren, wordt gezien als onderdeel van een 
effectieve aanpak. daarnaast worden successen 
gerelateerd aan onder andere jeugdboa’s, sus-
teams, de opvang van dak- en thuislozen, en een 
gerichte aanpak van high impact crimes. politie-
bikers vergroten de zichtbaarheid van het politie-
optreden.
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gemeenten komen 
vooral op een  
negatieve manier  
bij burgers in beeld

een hoog rapportcijfer voor veiligheid in de eigen 
buurt is relatief. het betekent niet per definitie dat 
burgers ook positief zijn over het functioneren van 
de gemeente of politie. een mogelijke verklaring, 
volgens een aantal ondervraagde gemeenten, is dat 
gemeenten minder snel geassocieerd worden met 
veiligheid. of dat de gemeenten vooral op een nega-
tieve manier bij burgers in beeld komen. bijvoorbeeld 
waar het gaat om gemeentelijke parkeerwachten of 
handhavingsbeleid. de politie ziet de werkdruk bin-
nen de korpsen als een verklaring voor relatief lage 
rapportcijfers voor het functioneren van de politie. 
Vooral de combinatie van een hoog werkaanbod en 
zware delicten (zoals huiselijk geweld en bedreiging) 
speelt de politie daarbij parten. 

zowel gemeenten als politie zien relatief lage rap-
portcijfers voor hun functioneren ook als het gevolg 
van onvoldoende communicatie met burgers. beide 
organisaties maken hier wel steeds meer werk van. 
bijvoorbeeld door middel van een terugkoppeling 
na aangifte of melding. of via positieve bericht-
geving in de media over de lokale veiligheidssituatie. 
de gedachte is dat burgers die goed geïnformeerd 
worden, meer tevreden zullen zijn over het functio-
neren van de politie en gemeente. en overigens ook 
over de veiligheid in hun eigen buurt. 

politie en gemeenten zijn het dus eens over een 
verklaring voor goede rapportcijfers van bewoners 
over de veiligheid in de buurt. maar die positieve 
veiligheidsbeleving is geen garantie voor een hoge 
waardering voor politie en gemeente. daarvoor is 
extra inzet nodig, met name in de communicatie 
met burgers. <<

Tabel 1 > Rapportcijfers voor veiligheid in de eigen woonbuurt (2011) naar achtergrondkenmerken.

alle gemeenten g4 g32 overig

totaal 6,97 6,55 6,73 7,13

man 7,00 6,58 6,77 7,17

vrouw 6,93 6,51 6,69 7,09

15-35 jaar 6,96 6,54 6,72 7,19

35-55 jaar 6,93 6,50 6,70 7,08

55-75 jaar 6,97 6,57 6,74 7,10

75+ 7,15 6,76 6,93 7,30

autochtoon 7,02 6,68 6,77 7,15

westers allochtoon 6,99 6,79 6,74 7,17

niet-westers allochtoon 6,50 6,20 6,46 6,88

 bron: analyse van de auteurs op basis van de integrale Veiligheidsmonitor 2011
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gegevensuitwisseling voor veiligheid

de kracht vaN koppeleN
de dertien basisregistraties in nederland 
bevatten een keur aan gegevens.gegevens-
uitwisseling biedt kansen voor keten-
samenwerking binnen de veiligheidspraktijk. 
maar vanwege de foutenmarges is zorgvuldig-
heid daarbij geboden, schrijven Wimfred 
Grashoff en Mireille Reijs.

 p
rofessionals in het veld van handhaving en 
criminaliteitsbestrijding zijn gebaat bij 
goede informatie-uitwisseling. daarbij gaat 
het maar ten dele om de techniek van de 

informatiesystemen. net zo belangrijk zijn de wet-
telijke kaders die gegevensuitwisseling mogelijk 
maken, en (bestuurlijke) afspraken tussen organisa-
ties over hoe gegevens worden vastgelegd. over dat 
laatste gaat dit artikel. want als partijen dezelfde 
dingen – bedrijven, gebouwen of mensen – verschil-
lend noemen of indelen, dan is het lastig om gege-
vens uit te wisselen. de basisregistraties van de 
overheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de oplossing. 

door wimfred grashoff en mireille reijs

wimfred grashoff is implementatieadviseur bij de stichting ictu, 

mireille reijs is tekstschrijver bij communicatiebureau nawwara.
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gegevensuitwisseling voor veiligheid

de kracht vaN koppeleN

>>

iN opkomst
het zogenoemde stelsel van basisregistraties van de 
nederlandse overheid bestaat uit dertien registraties. 
elke registratie bevat authentieke gegevens die door 
alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader 
onderzoek worden gebruikt bij de uitvoering van hun 
publiekrechtelijke taken. de registraties bevatten niet 
alleen gegevens van personen en adressen, maar ook 
bijvoorbeeld bedrijfsnamen, woz-waarden en voer-
tuiggegevens. een aantal registraties bevat ook geo-
grafische informatie, zoals coördinaten en kaarten. 

sommige basisregistraties worden al veel gebruikt, 
zoals de gemeentelijke basisadministratie personen 
(gba). bij andere, zoals het handelsregister en de 

basisregistraties adressen en gebouwen (bag) is 
het gebruik in opkomst. en registraties zoals de 
basisregistratie ondergrond zijn nog in ontwikke-
ling. de dertien nederlandse basisregistraties 
 vormen in toenemende mate een samenhangend 
geheel, doordat ze worden gekoppeld. bijvoorbeeld: 
in het kadaster wordt verwezen naar personen uit 
de gba en naar bedrijven uit het handelsregister. 
en de gba gebruikt adressen uit de bag. 

gegeveNswoordeNBoek
wat betekenen de basisregistraties voor de veilig-
heidspraktijk? er zijn al sprekende voorbeelden te 
vinden in andere sectoren. neem de vooringevulde 
elektronische aangifte, waarmee belastingplichtigen 
in nederland de laatste jaren kennis hebben 
gemaakt. de belastingdienst vult daarbij al een aan-
tal gegevens, zoals het loon en de woz-waarden – 
van tevoren in. dat kan doordat de belastingdienst 
gegevens koppelt aan een uniek persoonsgebonden 
nummer, het burgerservicenummer (bsn), en 
 controles uitvoert via een koppeling met de gba.

frauderen met  
uitkeringen is  
een stuk lastiger  
geworden

ook voor overheidsorganisaties die zich bezighouden 
met werk en inkomen, zoals de sociale Verzekerings-
bank, het uwV en de sociale diensten, is het bsn 
een belangrijke sleutel tot het delen en uitwisselen 
van gegevens. cruciaal in deze keten is een digitaal 
netwerk waarin de ketenpartners hun gegevens 
delen, het suwinet. daarmee kunnen zij eenvoudig 
elkaars gegevens raadplegen. dat kan omdat alle 
partijen die deelnemen aan het suwinet de eigen 
gegevens koppelen aan het bsn. de samenwerking 
wordt verder ondersteund door een ‘gegevens-
woordenboek’ met definities en afspraken over 
gegevens(vastlegging). doordat de ketenpartners in 
werk en inkomen afspreken hoe gegevens worden 
vastgelegd en die gegevens ook daadwerkelijk 
delen, is frauderen met uitkeringen een stuk lastiger 
geworden. 
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een goed voorbeeld in het domein van handhaving 
en criminaliteitsbestrijding is het risicogericht 
inspecteren. dat betekent dat toezichthouders 
meer controleren bij risicobedrijven en minder bij 
bedrijven die zich aan de regels houden. de rijks-
inspecties en inspectie- en opsporingsdiensten 
gebruiken hiervoor het zogenoemde inspectieview. 
Via dit virtuele dossier kijken inspecties als het ware 
even mee in de administraties van collega’s. de 
gebruiker krijgt bij een zoekopdracht met een 
bedrijfsnaam een actueel overzicht van alle inspectie-
gegevens die bij het betreffende bedrijf horen. 

Basisregistraties 
kunnen vastgoed-
criminaliteit helpen 
opsporen

een knelpunt bij inspectieview heeft te maken met 
eenduidige registraties. als de ene inspectie een 
bedrijf onder de naam ‘Van der poel en zonen’ regi-
streert, en de andere onder ‘handelsmaatschappij 
v.d. poel’, dan is de kans groot dat er geen relevante 
bevindingen worden getoond. dit effect blijkt nog 
sterker wanneer inspecties grote bestanden analy-
seren en vergelijken. het gebruik van basisregistra-
ties voorkomt dit soort problemen. want als alle 
aangesloten inspecties in hun registraties de 
bedrijfsnaam en het nummer van de kamer van 
koophandel (uit het handelsregister) zouden 
 overnemen, dan is de trefkans aanzienlijk groter. 

verdachte coNstructies
de basisregistraties kunnen ook vastgoedcriminali-
teit helpen opsporen. neem de infobox crimineel en 
onverklaarbaar Vermogen (icoV) van de belasting-
dienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporings-
dienst, het openbaar ministerie, de politie en de 
Financial intelligence unit. de icoV koppelt gege-
vens van verschillende organisaties om witwas- en 
fraudeconstructies op te sporen. daarvoor maakt 
het systeem gebruik van onder meer de gba en het 
handelsregister. aansluiting bij de bag zou het 
makkelijker maken om bestanden te vergelijken. 
analisten kunnen dan zoeken op een adres uit deze 

basisregistratie in plaats van op de foutgevoelige 
combinatie postcode en huisnummer. dat draagt 
bij aan de kwaliteit, snelheid en trefzekerheid van 
de analyse, waardoor de kans kleiner wordt dat 
onschuldige burgers worden betrokken in analyses 
en onderzoek. Van belang hierbij zijn ook de koppe-
lingen tussen basisregistraties onderling. daardoor 
wordt het beter mogelijk om een spoor te volgen 
door de verschillende basisregistraties heen: van 
verdachte bedrijven naar verwante bedrijven en naar 
betrokken personen en adressen, en van daaruit 
naar bijvoorbeeld vastgoedinformatie en politie-
gegevens. zo kan de context van een bedrijf, 
gebouw of persoon in beeld worden gebracht en 
kunnen verdachte constructies worden onthuld.

de inspectie szw ziet personen, bedrijven en adres-
sen dan ook als belangrijkste verbindende gegevens 
bij analyses. de inspectie onderzoekt nog hoe het 
gebruik van de bag hierbij van dienst kan zijn. zo 
blijkt uit de praktijk dat bij bepaalde adressen spra-
ke is van overmatige leegstand, een concentratie 
van verdachte bedrijven of opmerkelijk veel politie-
registraties. Verschillen in de schrijfwijze van zulke 
adressen in de afzonderlijke bestanden, zoals de 
gba en het handelsregister, vormen een hindernis 
om deze problematiek helder in kaart te brengen.

fouten in registraties 
kunnen doorwerken 
in ketens

de veiligheidsregio’s hebben de eerste succesvolle 
stappen in het gebruik van de bag inmiddels gezet. 
zo koppelt de Veiligheidsregio amsterdam-amstel-
land een aantal registraties aan de bag, zodat er 
betere risico-inschattingen van gebouwen te maken 
zijn. Veiligheidsregio kennemerland werkt aan een 
digitale kaart die laat zien welke documenten er bij 
gebouwen horen.

fouteNmarge
de nederlandse basisregistraties bieden dus de 
nodige kansen, ook voor de veiligheidssector. 
in de registers zitten volop sleutels en data voor 
 gegevensuitwisseling binnen ketens. maar er is 
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de Basisregistraties

ook een spanningsveld. want het gebruik van de 
basisregistraties in overheidsprocessen is wettelijk 
verplicht, maar voor gegevensuitwisseling geldt een 
ander wettelijk kader. ketenpartners moeten dan 
ook rekening houden met regels en wetten die 
 aangeven wat mag – en vooral wat (nog) niet 
mag op dat vlak. daarnaast schuilt in de kracht 
van systeemkoppeling ook een risico: fouten in 
 registraties kunnen verder doorwerken in ketens, 
met mogelijk nadelige gevolgen voor burgers en 
bedrijven. en natuurlijk blijft het zo dat data-analy-
ses per definitie een foutenmarge hebben. dat geldt 
dus ook de analyses die worden gefaciliteerd door 
basisregistraties. dit alles maakt van gegevensuit-
wisseling binnen ketens geen koud kunstje, maar 
een ontwikkelproces waarin zorgvuldig stappen 
moeten worden gezet. 

er is nog een lange weg te gaan voordat professio-
nals kunnen beschikken over een systeem waarmee 
ze met een druk op de knop over alle relevante gege-
vens uit de basisregistraties kunnen beschikken. 
de juridische, bestuurlijke en informatiekundige 
kanten van zo’n systeem vereisen nog de nodige 
aandacht. een belangrijke voorwaarde voor succes 
is dat de hele keten kan beschikken over dezelfde 
sleutels om informatie van collega’s te ontsluiten. 
de basisregistraties leveren deze sleutels, maar het 
zijn handhavingspartners die de informatie moeten 
leveren. er zijn dan ook goede afspraken nodig over 
het gebruik van basisregistraties in de afzonderlijke 
registraties en over de eenduidige betekenis van 
gegevens. dat is een uitdaging die niet (alleen) moet 
worden opgepakt op het niveau van de informatie- 
en communicatietechnologie maar ook op de 
 agenda’s van bestuurders. <<

gemeentelijke Basisadmini-
stratie  personen (gBA)
bevat persoonsgegevens en 
registreert ieders administra-
tieve levensloop, waaronder 
geboorte, huwelijk of echt-
scheiding, adreswijziging 
en overlijden.

registratie Niet- 
Ingezetenen (rNI)
bevat persoonsgegevens van 
niet- ingezetenen. dat zijn 
mensen die niet in nederland 
wonen, of korter dan vier 
maanden, maar die wel 
een relatie  hebben met de 
nederlandse overheid. 

Handelsregister (NHr)
bevat gegevens van alle 
bedrijven, rechtspersonen 
en andere organisaties die 
deelnemen aan het econo-
misch verkeer. 

Basisregistraties Adressen 
en gebouwen (BAg)
bevat gemeentelijke basis-
gegevens over alle gebouwen 
en adressen in nederland.

Basisregistratie 
Topografie (BrT)
bestaat uit digitale topo-
grafische bestanden op 
 verschillende schalen.

Basisregistratie 
Kadaster (BrK)
bestaat uit de kadastrale 
registratie en de kadastrale 
kaart. de digitale kadastrale 
kaart toont in één oogopslag 
de ligging van de kadastrale 
percelen.

Basisregistratie  
Voertuigen (BrV)
bevat gegevens over voer-
tuigen en de eigenaren. 

Basisregistratie Lonen, 
Arbeidsverhoudingen en 
Uitkeringsverhoudingen 
(BLAU)
toekomstige registratie van 
lonen, arbeidsverhoudingen 
en uitkerings verhoudingen 
die bestaat uit een deel van 
de gegevens van de huidige 
polisadministratie van 
het uwV.

Basisregistratie  
Inkomen (BrI)
bevat gegevens over 
het verzamel inkomen of 
het belastbaar jaarloon 
van 13 miljoen inwoners.  

Basisregistratie waarde  
Onroerende Zaken (wOZ)
bevat gegevens van de  
onroerende zaak, waarvan 
op grond van de wet woz 

de waarde moet worden 
bepaald en vastgelegd. 

Basisregistratie groot-
schalige Topografie (BgT) 
toekomstige grootschalige 
(digitale) basiskaart van 
nederland, met een duidige 
registratie van fysieke objec-
ten zoals gebouwen, wegen, 
water, spoor lijnen en 
 (landbouw)terreinen.

Basisregistratie  
Ondergrond (BrO)
toekomstige registratie over 
de  geologische en bodem-
kundige opbouw, onder-
grondse infrastructuur en 
gebruiksrechten.
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 duurzame veiligheid in de politiepraktijk

‘ iedere haNd 
aaN de kar 
is welkom’

bleemgerichte aanpak, informatiegestuurde politie 
en burgersamenwerking. “waar het mij om gaat is 
dat de politie energie steekt in een aanpak die niet 
zozeer symptomen bestrijdt, maar de onderliggende 
problematiek oplost. als de politie ergens capaciteit 
op inzet, dan zal dat geheid effect hebben. maar als 
het onderliggende probleem niet wordt opgelost, 
dan krijg je alleen een tijdelijk effect. of een verplaat-
singseffect. neem jeugdcriminaliteit. die kan de 
politie nooit helemaal oplossen, want het probleem 
heeft vaak te maken met werk en scholing.” 

door lynsey dubbeld

 ‘d
uurzaamheid heeft ermee te maken dat 
wat je doet ook langdurig effect heeft, 
dat het echt beklijft”, zegt henk van essen, 
politiechef van de politie eenheid den 

haag. rond de eeuwwisseling werd binnen het toen-
malige politiekorps haaglanden een nieuwe visie 
ontwikkeld op de veiligheidszorg. die visie was 
gericht op ‘duurzame veiligheid’, zoals het concept 
in 2012 werd betiteld. de kernbegrippen: een pro-
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bij duurzaamheid denken we eerder 
aan zonnepanelen dan aan politie. 
maar ook in het veiligheidsdomein 
wordt gewerkt aan instrumenten met 
blijvend effect. “als het onderliggende 
probleem niet wordt opgelost, dan krijg 
je alleen een tijdelijk effect.”

‘de belangrijkste 
bondgenoot is 
de burger’

een aanpak die zich richt op de oorzaken achter 
 criminaliteit en veiligheid, impliceert dat politie niet 
de enige is die aan zet is, zegt Van essen. “in onze 
integrale aanpak zitten de bekende partners, zoals 
reclassering, openbaar ministerie en gemeenten. 

maar de belangrijkste bondgenoot is de burger. 
als je de burger in beweging krijgt, dan ben je al 
halverwege de oplossing van het probleem.” en 
 minstens zo belangrijk is de probleemanalyse die 
aan de aanpak ten grondslag ligt, benadrukt Van 
essen. “als je zegt dat je onderliggende problemen 
wilt aanpakken, veronderstelt dat dat je eerst een 
analyse maakt van wat er aan de hand is. niet met-
een doen en dan pas denken. het is mijn vaste over-
tuiging dat als het om duurzame veiligheid gaat, 
een duiding nodig is van hotspots en hot crimes. Én 
een regiobrede analyse van hot shots en hot groups, 
de veelplegers en criminele jeugdgroepen.” en die 
probleemanalyse ligt vervolgens aan de basis van 
de informatiegestuurde politiezorg. 

Blauwdruk
Van essen benadrukt dat de drieledige aanpak bij 
de politie eenheid den haag niet alleen in de praktijk 
beproefd is, maar ook bewezen effectief. “uit onder-
zoek is bekend dat als je slachtoffer bent geworden 
van een woninginbraak, de kans groot is dat je dat 
nog een keer wordt. of dat er een inbraak bij de 
buren plaatsvindt. als je dit soort dingen weet, kan je 
politie-inzet echt focussen op de hotspots.” in de 
regio den haag is het effect merkbaar. de laatste 
drie jaar daalde het aantal strafbare feiten, terwijl 
het aantal aangehouden verdachten steeg. >>

Henk van Essen, politie-
chef van de Politie 
Eenheid Den Haag, wil 
dat de politie geen symp-
tomen bestrijdt, maar 
de onderliggende 
problematiek oplost / 
foto: Pallieter de Boer
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het concept voor duurzame veiligheid is niet alleen 
in gebruik bij de politie eenheid den haag. in 2010 
verscheen bij de politieacademie een publicatie over 
de werkwijze: The Best of Three Worlds. toch ziet Van 
essen dit niet als een blauwdruk voor een landelijke 
uitrol. want maatwerk is een must. “misschien moet 
je de aanpak in het oosten of noorden van het land 
iets anders aanvliegen. wat heel sterk is in onze aan-
pak, is focus aanbrengen. Veel korpsen doen dat al 
met hun aanpak van veelplegers en criminele jeugd-
groepen. de ene doet het alleen misschien wat meer 
met partners, de andere vooral binnen de politie.” 

“iedere hand aan de kar is welkom. en werken met 
burgers is daarvan een essentieel onderdeel”, zegt 
Van essen over de rol van samenwerking binnen 
duurzame veiligheid. “burgers zijn in het verleden 
natuurlijk ook altijd geconsulteerd, maar het is nu 
zaak om ze tot participeren en committeren te krij-
gen. burgers moeten zich ook verantwoordelijk voe-
len voor hun buurt.” het komt al voor dat burgers 
zichzelf organiseren om te werken aan veiligheid. 
de overheid heeft dan wel een taak om de burger-
initiatieven te ondersteunen en vereenvoudigen, 
benadrukt de politiechef. “bij de politie eenheid 
den haag is sinds vijf jaar een bureau burgersamen-
werking. Via dat bureau beschikt de politie over meer 
dan vijfhonderd politievrijwilligers en voluntairs. 
daarnaast zijn er enkele honderden buurtbewoners 
die op eigen initiatief surveilleren op straat, bijvoor-
beeld rond de jaarwisseling of op hotspots om 
woninginbraken te voorkomen.” en het korps kijkt 
niet alleen naar burgers: ook ondernemers, onderne-
mersverenigingen en woningcorporaties behoren bij 
een duurzame veiligheidszorg tot de kernpartners. 

BoeveN vaNgeN
bij de politie eenheid den haag is inmiddels ervaren 
hoe de betrokkenheid van veiligheidspartners effec-
tief kan worden vergroot. een meerderheid van 

 verdachten in de regio – zo’n 60 procent – wordt op 
heterdaad aangehouden dankzij meldingen van 
burgers. hoe is dat gelukt? “ten eerste door als politie 
gewoon zichtbaar en slagvaardig aanwezig zijn. dat 
betekent bijvoorbeeld dat als we iemand moeten 
aanhouden, we dat doen op een moment dat ieder-
een het ziet. en niet ’s ochtends vroeg om vijf uur. 
dat bevordert de vertrouwensrelatie tussen politie 
en burgers. daarnaast is dienstverlening heel 
belangrijk. dus als het gaat om aangiften over 
high impact crimes, dan laten we weten wat ermee 
gebeurt. het gaat erom dat we laten zien dat we 
serieus met een zaak bezig zijn. dat zit nog niet 
tussen de oren van iedere diender. boeven vangen 
zit in onze genen. Qua dienstverlening kunnen we 
nog wel wat meters maken.” ook algemene com-
municatie met burgers is volgens Van essen van 
belang. dat gebeurt bijvoorbeeld via de website 
hoeveiligismijnwijk.nl en met gerichte preventie-
voorlichting in hoogrisicobuurten. “Vroeger waren 
we terughoudend met het verstrekken van informa-
tie, maar dat is nu echt anders. burgers zijn mondi-
ger en zelfredzamer dan we vaak denken en dat 
vraagt om meer transparantie vanuit de politie. 
als de politie in een wijk een toename van woning-
inbraken signaleert, dan is het zaak om bewoners 
te vertellen wat er gebeurt en wat ze aan preventie 
kunnen doen.”

‘de politie is primair 
aan zet’

alle dienstverlening ten spijt, betekent de duurzame 
veiligheidszorg natuurlijk ook een fors takenpakket 
voor de burger. Van essen nuanceert: “ik pleit er niet 
voor dat we alles op bordje van burgers schuiven. 
de politie is primair aan zet, en voor zover burgers 
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duurzame veiligheid door oNderNemers

duurzame veiligheid vraagt niet 
alleen om betrokkenheid van bur-
gers, maar ook om een actieve bij-
drage van ondernemers. het model 
integrale criminaliteitsbestendig-
heid bouwwerken (icb) is daarbij een 
hulpmiddel. met het model, dat in 
het najaar op de website van het 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (ccV) verschijnt, kun-
nen ondernemers in zes stappen 
zicht krijgen op de veiligheidsrisico’s 
in hun pand. de dreigingen zijn 
onderverdeeld in zeven categorieën 
van veelvoorkomende criminaliteit: 
van vandalisme en overlast tot com-
puterinbraak en diefstal. bij elk risico 
komen vervolgens passende, bewe-
zen effectieve maatregelen in beeld. 
het model richt zich, in tegenstelling 
tot het keumerk Veilig ondernemen, 
op het bouwwerk of de locatie van de 
onderneming en op de activiteiten 
die daar in of rondom plaatsvinden.

“ondernemers zijn geneigd om 
verkopers op de blauwe ogen te 
geloven als die zeggen dat camera’s 
helpen tegen inbraak of diefstal. het 
model icb probeert de ondernemer 
een vorm van zelfhulp te bieden om 
de passende interventie te kunnen 
kiezen,” zegt willem van oppen, 

adviseur conformiteitsschema’s bij 
het ccV, over de aanleiding om het 
instrument te ontwikkelen. Voor veel 
ondernemers is het niet eenvoudig 
om de juiste veiligheidsmaatregelen 
te kiezen. Veiligheid behoort nu 
eenmaal niet tot hun primaire proces. 
maar de consequenties van veilig-
heidsproblemen voor de bedrijfsvoe-
ring kunnen verstrekkend zijn. “neem 
een hovenier van wie een maaima-
chine wordt gestolen. die heeft niet 
alleen last van de diefstal, maar ook 
van het verlies van klanten gedurende 
de weken die het kost om een nieuwe 
machine geleverd te krijgen. het 
model icb helpt het diefstalrisico te 
inventariseren, zodat de ondernemer 
kan zeggen: als ik dat risico niet wil 
lopen, moet ik investeren.” Voor 
kleine ondernemers is daarvoor sinds 
dit jaar de aanpak Veiligheid kleine 
bedrijven beschikbaar. 

bij het ontwikkelen van het model 
icb worden, naast de ondernemers 
die de doelgroep vormen, uiteenlo-
pende belanghebbenden betrokken. 
zoals de politie, verzekeraars, en 
adviseurs en leveranciers van beveili-
gingsapparatuur. in twee werkgroe-
pen geven zij het model gezamenlijk 
vorm, zodat het eindresultaat even-

wichtig en werkbaar wordt, zegt 
Van oppen. “het debat is tot nu toe 
steeds aangestuurd door mensen die 
weten welke beveiligingsoplossin-
gen ze de ondernemer te bieden 
hebben. maar het moet niet gaan om 
wat kán, maar om wat het probleem 
is – en om wat dan de passende 
veiligheidsmaatregel is. er zijn nu 
bijvoorbeeld rolluiken in nederland 
die de ondernemers vanuit azië naar 
beneden kunnen laten. maar welk 
probleem lost dat op?”

het model icb wordt nadrukkelijk 
gepositioneerd binnen het kader van 
duurzame veiligheid. om adequate 
criminaliteitspreventie te garande-
ren, is het nodig om de zes stappen 
uit het traject – dat start met de 
analyse van veiligheidsrisico’s en 
eindigt met een toetsing van de 
actuele situatie – regelmatig te 
doorlopen. er kunnen nu eenmaal 
veranderingen optreden die van 
invloed zijn op de integrale criminali-
teitsbestendigheid van het gebouw. 
Van oppen: “na een jaar of twee zou 
een ondernemer zich moeten afvra-
gen: doe ik nog wat ik moet doen? 
cyclisch denken zit in zekere zin al 
tussen de oren van ondernemers, 
want ze maken elk jaar de balans op.”

ook in actie komen, dan het liefst onder regie van poli-
tie. ik zeg altijd: de eerste vorm van participeren is 
melden. pas daarna komen initiatieven zoals buurt-
interventieteams. en uiteindelijk zou ik willen dat 
burgers ook kunnen kiezen welk veiligheidsthema 
met prioriteit aangepakt zou moeten worden.” zo’n 
responsieve politiezorg wordt in het Verenigd konink-
rijk al breed gebruikt, maar geldt in nederland nog als 
innovatief. in het haagse concept van duurzame 

 veiligheid krijgt innovatie ook op andere manieren 
een plek, benadrukt Van essen. “dit is niet de enige 
weg naar rome, het is een weg tot succes. waarvan 
ik hoop dat anderen er hun voordeel mee doen. 
waar je voor moet opletten is dat je om je heen blijft 
kijken of er verrijkingen zijn die jouw concept kun-
nen verbeteren. bijvoorbeeld sociale media bieden 
nieuwe kansen. de vraag is nu hoe we daar winst 
kunnen uithalen.” <<
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door marnix eysink smeets en hans moors
de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk hogeschool 

inholland en lokaal centraal.

 n
a de Veiligheidsindex en de stadsmarinier 
heeft rotterdam een nieuw exportproduct 
in handen: buurt bestuurt. de methode 
om burgers op een eenvoudige manier bij 

de veiligheid in hun buurt te betrekken, blijkt al tot 
de verbeelding te spreken. buurt bestuurt wordt in 
bijna vijftig rotterdamse wijken toegepast. bestuur-
ders en ambtenaren komen van heinde en verre 
bekijken of de methode ook in hun gemeente 
 soelaas kan bieden. 

de denklijn achter buurt bestuurt is eenvoudig. 
burgers hebben zelf het beste in de gaten wat de 
belangrijkste veiligheidsproblemen in hun buurt 
zijn. ze kunnen die vaak ook prima benoemen. 

als wijkprofessionals deze signalen serieus nemen, 
kunnen ze – eventueel samen met bewoners – 
gericht met zichtbare veiligheidsproblemen aan de 
gang gaan. en daarmee kan de veiligheid in de buurt 
verbeteren. bovendien kan de veiligheidsbeleving 
van burgers toenemen, net als hun vertrouwen in 
professionals en instituties. dit alles op een duur-
zamere manier dan wanneer veiligheidsprofessio-
nals zelf bepalen wat er moet gebeuren. 

samenwerken aan 
buurtproblemen 
doet vertrouwen 
groeien

rotterdamse ervaringen met Buurt Bestuurt 

zes B’s voor 
BetrokkeN 
Burgers
een duurzame verbetering van wijkveiligheid en veilig-
heidsgevoelens. dat is een van de beloften van Buurt 
Bestuurt. rotterdam heeft volop ervaring met deze 
methode om burgers actief te betrekken bij het 
 aanpakken van onveiligheid in hun wijk. maar is 
buurt bestuurt al klaar voor een landelijke uitrol?
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Bij Buurt Bestuurt kiezen 
bewoners een top drie 
van buurtproblemen 
die worden aangepakt, 
zoals rommel op straat / 
foto: Inge van Mill.

in rotterdam krijgt het concept van buurt bestuurt 
handen en voeten via comités met buurtbewoners. 
een comité wordt ondersteund door vertegenwoor-
digers van de deelgemeente, politie, stadstoezicht 
en/of andere in de buurt werkzame diensten of 
organisaties. het comité komt om elke vier tot 
twaalf weken bij elkaar om te inventariseren welke 
problemen op het gebied van veiligheid en leefbaar-
heid in de buurt spelen. Vervolgens stelt het comité 
drie prioriteiten vast. er worden ook afspraken 
gemaakt wie daarop actie gaat ondernemen. in de 
volgende bijeenkomst bespreken de deelnemers de 
uitgevoerde acties. en dan start de cyclus opnieuw. 
om het proces te stimuleren, stelden politie en 
stadstoezicht – in ieder geval in de beginperiode 
van het project – bij de start van een comité twee-
honderd uur extra inzet ter beschikking.

weerBaarheid
in een aantal praktijkprojecten in binnen- en buiten-
land is gebleken dat de werkwijze van buurt 
bestuurt daadwerkelijk tot resultaten kan leiden. 
daarvoor gelden wel voorwaarden. in onze evaluatie 
van buurt bestuurt, die in opdracht van de gemeente 
rotterdam is uitgevoerd, is dan ook eerst de achter-
liggende beleidstheorie in kaart gebracht en op 
plausibiliteit beoordeeld. daaruit bleek dat de door 
rotterdam zelf – vooral impliciet – gehanteerde 
beleidstheorie onvolledig was. op basis hiervan is 
een aangescherpte beleidstheorie opgesteld. die 
zou op twee manieren tot de beoogde effecten 
 kunnen leiden. aan de ene kant kunnen bewoners 
merken dat de (voor hen) belangrijkste problemen 
door professionals serieus worden genomen. en 
door vervolgens (gezamenlijk) actie te ondernemen, 
 worden deze kwesties ook effectief aangepakt. aan 
de andere kant doet het constructief samenwerken >>
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aan de buurtproblemen het vertrouwen groeien – 
tussen burgers, tussen burgers en professionals, 
en tussen professionals onderling. daardoor zal 
de collectieve weerbaarheid toenemen. en die 
pakt uiteindelijk gunstig uit voor de veiligheid-
(sbeleving). in beide gevallen is het wel nodig dat 
de interventie een substantieel deel van de buurt-
bewoners direct of indirect bereikt. want als men-
sen geen veranderingen in hun omgeving ervaren, 
zal hun beleving van die omgeving ook niet zomaar 
veranderen.

zoals recent nog eens is onderstreept door Vasco 
lub in zijn boek Schoon, heel en werkzaam?, is het 
voor een evaluatie van veiligheidsmaatregelen 
essentieel dat de onderliggende beleidstheorie 
expliciet wordt gemaakt. daarmee wordt namelijk 
duidelijk wat de (niet-)werkzame bestanddelen van 
een aanpak zijn. wanneer positieve resultaten in 
de praktijk uitblijven, kan dan beter worden opge-
spoord hoe dat komt. ontbreekt misschien een 
 cruciale tussenstap? of worden alle stappen wel 
doorlopen, maar op een ineffectieve manier?

actieve bewoners 
hebben het gevoel 
dat ze zinvol aan 
buurtproblemen 
werken

in 2012 hebben wij onderzocht hoe buurt bestuurt in 
zes rotterdamse wijken vorm krijgt. daarbij is geke-
ken in hoeverre de werkzame elementen van de 
methode zich in de praktijk voordoen. en we hebben 
de effecten op de buurt in kaart gebracht. bijvoor-
beeld waar het gaat om de veiligheidsontwikkelingen 
en om het werk van professionals. daarvoor hebben 
wij gesproken met professionals en comitéleden, 
en bijeenkomsten bijgewoond. daarnaast hebben 

we via ongeveer 140 straatgesprekken geluisterd 
naar de bewoners van de betrokken  buurten. 

symBolische waarde
in vrijwel elk van de onderzochte buurten (waarin 
gemiddeld een paar duizend burgers wonen) is een 
kleine kring van actieve bewoners bij buurt bestuurt 
betrokken. die kleine groep is meestal niet repre-
sentatief voor de buurt. maar de problemen die zij 
naar voren brengen, zijn dat vaak wel. de actieve 
bewoners hebben het gevoel dat ze zinvol aan 
buurtproblemen werken. en ze zien tot hun grote 
vreugde meestal dat de samenwerking met profes-
sionals is verbeterd. bovendien hebben ze naar 
eigen zeggen meer vertrouwen in die professionals 
gekregen. 

het grootste deel van de betrokken professionals is 
ook enthousiast. zij hebben het gevoel dat buurt 
bestuurt een middel biedt om constructief met 
 burgers samen te werken. een aantal zegt daarnaast 
dat de werkwijze hun werktevredenheid versterkt 
(“je ziet weer waar je het voor doet”). we hebben 
ook enige scepsis onder professionals gesignaleerd. 
dat geldt vooral voor degenen die iets minder direct 
bij de comités betrokken zijn. 

ondanks het enthousiasme onder de actieve burgers 
en betrokken professionals, blijkt het lastig om 
resultaten te boeken in de gehele buurt. uit onze 
straatgesprekken komt naar voren dat de meeste 
buurtbewoners weinig verandering in de veiligheid 
ervaren. slechts een minderheid is op de hoogte van 
buurt bestuurt. twee van de zes onderzochte buur-
ten vormen hierop een uitzondering. in een heel 
kleine buurt met een voor iedereen herkenbaar 
 veiligheidsprobleem, kent de meerderheid buurt 
bestuurt. daar ziet men ook verbetering. en in een 
buurt waar buurt bestuurt al drie jaar actief is, 
zijn wijkbewoners meer dan gemiddeld bekend 
met de aanpak. 
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Buurt Bestuurt is 
geen kwestie van 
starten en dan  
probleemloos blijven 
lopen

de (directe) doorwerking van buurt bestuurt onder 
een breed segment van de buurtbewoners is in de 
meeste onderzochte wijken dus nog beperkt. wel 
vermoeden diverse professionals dat sprake is van 
een indirect effect. want buurt bestuurt zou de 
betrokken instellingen een andere kijk kunnen 
geven op de problemen en behoeften van burgers. 
en de werkwijze zou de organisaties ook inzichten 
opleveren over manieren om constructief met 
bewoners om te gaan. daarnaast kan buurt 
bestuurt een symbolische waarde hebben. politie en 
gemeente kunnen ermee uitdragen dat ze de erva-
ringen en wensen van burgers echt belangrijk vinden. 
en dat ze daarmee ook aan de slag willen. in dat 
geval is het natuurlijk wel noodzakelijk dat bewoners 
uiteindelijk ook daadwerkelijk resultaten zien. 

BuikpiJN
uit de evaluatie komt naar voren dat het succes of 
falen van buurt bestuurt in belangrijke mate 
bepaald wordt door zes b’s.

de eerste b verwijst naar buikpijn. dat wil zeggen de 
mate waarin burgers zorgen hebben over concrete 
problemen of ontwikkelingen in de buurt. zijn er 
geen zorgen? dan is er ook weinig reden iets extra’s 
te doen. buurtgevoel is de tweede b. de vraag hierbij 
is: herkennen de betrokken bewoners het terrein 
van buurt bestuurt als hun buurt? dat wil zeggen: 
wordt de logica van de bewoners gebruikt voor de 
afbakening van het werkingsgebied? of geven amb-
telijke overwegingen de doorslag? bij de derde b 
gaat het om bekendheid. het succes van buurt 
bestuurt is mede afhankelijk van de mate waarin 

burgers merken dat zij invloed kunnen uitoefenen 
op de situatie in hun wijk. en de mate waarin hun 
behoeften serieus genomen worden. ten vierde is 
betekenis een factor van belang. met welke bril kij-
ken burgers naar buurt bestuurt? zien ze de werk-
wijze als een oprechte bijdrage aan de aanpak van 
hun problemen? of voelen ze zich onderdeel van de 
oplossing van een probleem van de overheid (zoals 
gemeentelijke bezuinigingen)? ten vijfde zijn bij-
zondere mensen een must. of buurt bestuurt goed 
loopt, blijkt sterk beïnvloed te worden door de kwa-
liteit van de mensen op sleutelposities. dat geldt 
zowel voor de betrokken professionals als de actieve 
burgers. de laatste b draait om blijvende aandacht. 
buurt bestuurt is geen kwestie van een keer starten 
en dan probleemloos blijven lopen. toepassing van 
het instrument vraagt permanent onderhoud en 
voortdurende aandacht.

buurt bestuurt kan zeker een bijdrage leveren aan 
duurzame veiligheid. mits de aanpak in de praktijk 
wordt gebracht met inachtneming van de zes b’s. 
uit de evaluatie blijkt dat buurt bestuurt op dit 
moment nog vooral een belofte is. het is een 
bestuurlijk interessante belofte, maar vooral ook 
een broze. want om daadwerkelijk effect te kunnen 
sorteren, is een zorgvuldige en behoedzame werk-
wijze nodig. 

die constatering hoeft geen reden te zijn het hoofd 
te laten hangen. integendeel, want er is aanleiding 
om – na de huidige pioniersfase – een stevige kwali-
teitsslag te maken. zo’n verbetering begint met een 
pas op de plaats. daarmee bedoelen we een tijdelijke 
stop op het verder uitrollen van buurt bestuurt. er is 
eerst een kwalitatieve slag nodig. die vraagt om 
professionalisering van een aantal werkmethoden. 
en vooral ook om manieren waarmee een breed deel 
van de wijkbewoners met buurt bestuurt in aan-
raking komt. en dan zal blijken dat buurt bestuurt 
de beloften wel eens waar zou kunnen maken. <<
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bedrijfsleven

de kwaliteitsmeter veilig uitgaan 
ondersteunt publiek-private samen-
werking in uitgaansgebieden. 
hoe kunnen horeca-ondernemers 
duurzaam betrokken worden bij 
het veiligheids beleid? de ervaringen 
uit helmond en oss. “we willen als 
gemeente en horeca niet tegenover 
elkaar staan, maar samen aan 
een oplossing werken.”

  rEpOrTAgE  samenwerken aan veilig uitgaan

‘ alle partiJeN 
sameNBreNgeN, 
is echt eeN kuNst’

door lynsey dubbeld

 ‘d
e horeca wil zo veel mogelijk uitgaanspubliek. 
Maar bijvoorbeeld buurtbewoners willen zo min 
mogelijk overlast. de belangen van de verschil-
lende partijen in een uitgaansgebied zijn dus heel 

verschillend. We hebben daarom gezegd: laten we gezamenlijk 
afspraken maken en ondertekenen, zodat we op een rij hebben 
wat we allemaal precies willen en gaan doen”, zegt Wim slebus, 
wijkcoördinator bij de dienst stadsbeleid en coördinator Veilig 
uitgaan van de gemeente oss. in april 2013 werd in oss het con-
venant bij de Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan (KVu) ondertekend. 
“Het echte werk begint nu eigenlijk pas. Het gaat om samen 
met een hoofdletter s. de KVu is voor ons een instrument om te 
laten zien wat ieders aandeel is in een succesvolle aanpak van de 

problematiek. Horeca-ondernemers, vergunninghouders, 
 centrummanagement, Koninklijke Horeca nederland, buurt-
bewoners, novadic-Kentron – zij spelen allemaal een rol in het 
uitgaansgebied in het centrum van onze stad.”

de KVu is een procesinstrument dat gemeenten, horeca-onder-
nemers en politie helpt om samen de veiligheid in een uitgaans-
gebied te verbeteren. door problemen te analyseren en partners 
aan elkaar te binden, kunnen effectieve veiligheidsmaatregelen 
worden ingezet, is de gedachte. de KVu maakt inzichtelijk 
welke inspanningen nodig zijn om veiligheid te verbeteren, 
en biedt een structuur waarmee partijen gemeenschappelijk 
resultaatgerichte doelstellingen kunnen formuleren. 
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network Protection, een nog langere historie. Binnen de 
gemeente wordt al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 
intensief samengewerkt tussen horeca-ondernemers, particu-
liere beveiliging en de politie om veiligheid in het horecagebied 
in het centrum van Helmond te verbeteren. de gemeente, 
die in de eerste jaren van deze eeuw structureel bij de samen-
werking betrokken raakt, neemt in 2012 het instrument KVu 
ter hand. nicole van dam, beleidsadviseur horeca en project-
leider KVu bij de gemeente: “de gemeente, horeca, beveiliging 
en politie gingen steeds nauwer samenwerken en hebben 
steeds meer afspraken gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied 
van geluidsoverlast, taxistandplaatsen en de collectieve horeca-
ontzegging. in het kader van het integraal veiligheidsbeleid, 

In het centrum van Helmond werken 
horeca, beveiliging en politie samen aan 

de veiligheid van het horecagebied / 
foto: Inge van Mill.

in oss ging in 2006 een pilot van start, die in 2007 leidde tot 
ondertekening van een aantal afspraken. door gebrek aan pro-
jectcoördinatie verwaterde de uitvoering van het convenant. 
Maar nadat in de gemeenteraad vorig jaar discussies losbarst-
ten over de voors en tegens van cameratoezicht, is de KVu 
opnieuw op de agenda gekomen. Met een ondertekend conve-
nant voor de komende twee jaar als gevolg. 

horecaoNtzeggiNgeN
in Helmond kent de KVu, waarvoor het convenant wordt 
ondertekend door gemeente, politie, openbaar Ministerie, 
Koninklijke Horeca nederland afdeling Helmond, Horeca 
Belangenvereniging centrum Helmond en beveiligingsbedrijf 
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het horecabeleid en het alcoholbeleid van de gemeente is 
de samenwerking verbreed. de laatste jaren wilden we alle 
inspanningen op het gebied van horeca en veiligheid integraal 
gaan bekijken, en ook meenemen hoe andere gemeenten op 
dat vlak werken.” de KVu komt dan in beeld als procesinstru-
ment om systematisch te kijken naar de veiligheid van het 
 uitgaansleven en naar de stand van zaken van het lokale 
 horecabeleid. “de KVu is een aanbeveling uit het Masterplan 
Veiligheid Helmond 2010-2013, en is vervolgens opgenomen in 
ons integraal horecabeleid. Vorig jaar zijn de deelnemende 
partijen bijeengebracht en is de intentieverklaring onder-
tekend.” 

‘in oss is relatief weinig 
uitgaansoverlast,  
maar dat willen we 
graag zo houden’

dat er wel even wat tijd ligt tussen een intentieverklaring en 
convenant, is niet verwonderlijk als wordt gekeken naar de 
vele partijen die in de projectgroep KVu in Helmond zijn 
betrokken: niet alleen de zes ondertekenaars van het conve-
nant, maar ook de brandweer, novadic-Kentron, horecaonder-
nemers en een regionale consulent van Koninklijke Horeca 
nederland.

de veiligheidsmaatregelen die binnen een KVu kunnen wor-
den ingezet, variëren van straatverlichting en cameratoezicht 
tot sluitingstijdenbeleid en collectieve horecaontzeggingen. 
Met behulp van een stappenplan, handboek en de zogenoemde 
keuzewijzer kunnen de deelnemers een pakket aan effectieve 
maatregelen samenstellen dat past bij de lokale situatie. de 
procesbegeleiding en het beheer van de KVu zijn in handen 
van het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(ccV), waarbij wordt samengewerkt met Koninklijke Horeca 
nederland.

megadiscothekeN
“KVu biedt een model dat in den lande al in gebruik is en op 
meerdere plaatsen met succes beproefd is. in oss is relatief 
weinig uitgaansoverlast, maar dat willen we graag zo houden”, 
zegt slebus over de keuze voor de KVu in de gemeente oss. 
“de laatste vijftien jaar is in onze gemeente echt een uitgaans-

gebied gekomen. dat biedt het voordeel dat jongeren hier nu 
veel beter kunnen uitgaan – eerder gingen ze vaak naar mega-
discotheken in de regio. dat komt de economie van de stad 
ten goede, en maakt het centrum ook gezelliger. Het nadeel is 
dat uitgaansoverlast en onveiligheidsgevoelens zouden kun-
nen toenemen. We willen als gemeente en horeca niet tegen-
over elkaar staan, maar samen aan een oplossing werken.” 
de KVu biedt daarvoor een praktisch instrument.

terwijl de KVu in sommige gemeenten dient om samenwer-
king binnen uitgaansgebieden te stimuleren of verbeteren, 
heeft het instrument in Helmond vooral een toetsingsfunctie 
gehad, zegt Van dam. “Wij hebben de KVu gebruikt om onze 
manier van werken te toetsen – om te kijken waar we staan 
na enkele decennia van publiek-private samenwerking. We 
hadden het idee dat we het best aardig doen: we werken veel 
samen en we wisselen onderling gegevens uit. Maar we vroe-
gen ons af: is dat ook zo in vergelijking met andere gemeenten, 
en wat vindt het publiek van onze aanpak?” 

na het doorlopen van het stappenplan, blijkt dat de KVu ook 
nieuwe inzichten oplevert over communicatiestrategieën en 
samenwerkingspartijen. Zo blijkt het uitgaanspubliek weinig 
te weten van de integrale veiligheidsaanpak, en kunnen de 
banden met partners op het gebied van verslavingszorg en 
alcoholpreventie worden versterkt. “ook intern bij de gemeente 
zijn zaken meer met elkaar in verband gebracht. Binnen 
de afdelingen Beleidscoördinatie, onderzoek en statistiek, 
Bestuurs- en juridische Zaken, en Maatschappelijke 
ontwikkeling en dienstverlening werd wel integraal gewerkt. 
We hebben bijvoorbeeld sinds 2000 een integraal horeca-
beleid. Maar de kaders zijn nu onderling op elkaar aangeslo-
ten. de zaken die we al hadden, bleken een bodem waarop 
de KVu goed kon werken.”

viNgertJe
Hoe blijven alle deelnemers aan de KVu duurzaam betrokken 
bij de gekozen aanpak? slebus gelooft dat het convenant 
een spilfunctie vervult. “Het convenant is niet vrijblijvend. 
iedereen belooft zich aan de afspraken te houden en weet 
dondersgoed waar de handtekening onder is gezet. er kan 
natuurlijk wel eens een afspraak veranderen of bijkomen, 
maar het gaat er om dat we samen en in goede harmonie 
een oplossing vinden. Zo’n samenwerking is echt iets van de 
huidige tijd, ook voor de gemeente – vroeger hadden we nog 
wel eens de neiging om alleen met het opgestoken vingertje 
te zwaaien.”
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‘Je kunt ontzettend  
veel dingen bedenken  
die beter kunnen’

“ik denk dat er met een convenant meer mogelijkheden zijn 
om maatregelen uit te voeren waarvan je voorheen dacht dat 
die moeilijk zouden liggen. Want je hebt serieuzer tegen elkaar 
gezegd dat je je ervoor wilt inspannen”, zegt ook Van dam. “en 
we monitoren beter. We willen bijvoorbeeld de politiecijfers 
uit de nulmeting jaarlijks bekijken, zodat we beter de vinger 
aan de pols kunnen houden bij de veiligheidsontwikkelingen. 
en binnen de werkgroep KVu bespreken we de voortgang van 
de maatregelenmatrix. daardoor staat de aanpak meer 
gestructureerd op de agenda.”

terugkijkend ziet Van dam de veiligheidsanalyse – de tweede 
fase in het stappenplan van de KVu – als de grootste uitdaging. 
de onderzoeksafdeling van de gemeente is betrokken bij 
enquêtes onder publiek en ondernemers in het uitgaansgebied, 
bij de analyse van de politiecijfers en bij de benchmarkanalyse. 

en de afdeling Helmond van Koninklijke Horeca nederland 
zorgt ervoor dat de horeca-ondernemers de vragenlijst invul-
len. “We hebben ook met alle samenwerkingspartners twee 
schouwen gelopen, een overdag en een ’s nachts. We letten 
bijvoorbeeld op straatverlichting, bewegwijzering en de sfeer 
rond de sluitingsuren van de cafés. dat geeft een heel ander 
perspectief op de problematiek, vooral vanuit de gemeente.” 
Zo’n breed onderzoek vraagt wel de nodige tijd en capaciteit, 
erkent Van dam. “Het kost een forse inspanning: er is een 
lange adem nodig om een goede nulmeting tot stand te laten 
komen. en de gemeente moet er ook maar net de onderzoeks-
capaciteit voor hebben.” 

een ander nadeel van de uitgebreide veiligheidsanalyse is de 
keuzestress die vervolgens kan toeslaan, merkt de werkgroep 
KVu in de gemeente Helmond. “je kunt ontzettend veel din-
gen bedenken die beter kunnen. Maar hoe ga je prioriteiten 
aanbrengen? Hoe ga je budgetten vrijmaken? in de werkgroep 
discussiëren we daarover en kijken we naar de kern van onze 
doelstellingen. die ligt in de sociale veiligheid – dat er ergens 
een verkeersbordje op de verkeerde hoek staat, is dan minder 
belangrijk dan een protocol voor de collectieve horecaontzeg-
gingen. We nemen binnen de KVu ook een stukje verkeers-
veiligheid mee – en als een maatregel direct raakt aan de 
 veiligheid van de horeca of het uitgaanspubliek, dan laten we 
die voorgaan.”

comazuipeN
in oss leidde niet de veiligheidsanalyse maar het plan van 
aanpak, dat in de derde stap van de KVu wordt opgesteld, tot 
de nodige hoofdbrekens. slebus: “Zelfs binnen de gemeenten 
zijn er verschillende belangen. er zijn afdelingen die vooral 
kijken naar de handhaving van vergunningen, terwijl andere 
zich bekommeren om een bruisende binnenstad of de econo-
mische belangen van de horeca. en ook de horeca-onderne-
mers kunnen onderling verschillen. sommigen vinden dat ze 
een maatschappelijke taak hebben, bijvoorbeeld wat betreft 
comazuipen. anderen kan dat niet zo veel schelen. al deze 
partijen samenbrengen, is echt een kunst.” over de besten-
digheid van de samenwerking die via de KVu tot stand is 
gekomen, maakt slebus zich geen zorgen. “in de KVu zijn alle 
belangen vertegenwoordigd en zijn duidelijke regels afge-
sproken. Het is nu de taak van de projectcoördinator om de 
deelnemers positief gestemd te houden, ook als er tegensla-
gen zijn. Het gaat er niet om te kijken naar wat níet lukt, maar 
naar wat wél lukt.” <<

meter, wiJzer, keurmerk

in 2012 is het stappenplan voor de 
Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan (KVu) 
op de website www.hetccv.nl ver-
nieuwd. de aanpassingen zijn geba-
seerd op een effectmeting die het 
Wetenschappelijk onderzoek en 
documentatiecentrum van het minis-
terie van Veiligheid en justitie in 2011 
liet uitvoeren. Mede op basis van dit 
onderzoek heeft het centrum voor 
criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(ccV) in 2012 de Keuzewijzer Veilig 
uitgaan gepubliceerd (www.hetccv-
veiliguitgaan.nl). dit overzicht van 
effectieve aanpakken is ontwikkeld 
als onderdeel van de KVu, maar kan 
ook los gebruikt worden. Het instru-
ment rangschikt elf aanpakken per 
beleidsthema, waaronder geweld, 
overlast en drugs- en alcoholgebruik. 

Het ccV begeleidt inmiddels een 
aantal pilots om te verkennen of de 
KVu kan worden doorontwikkeld tot 
een keurmerk. daarbij wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de tafel 
van elf, een instrument om de sterke 
en zwakke punten van naleving en 
handhaving in kaart te brengen.
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column

powerpoiNt 
voor pekiNg
in april bracht ik een bezoek aan georgië. 
in het presidentiële paleis huist nog 
steeds onze sandra roelofs, vrouw van 
president saakasjvili. ze is aan het inpak-
ken, want in oktober loopt de termijn van 
haar echtgenoot af. de miljardair ivanisjvili 
heeft de verkiezingen gewonnen. Veel 
van mijn oude bekenden op het ministe-
rie van justitie blijken vertrokken. de 
vorige minister van justitie heeft in belgië 
politiek asiel aangevraagd. de nieuwe 
minister, tea tsulukiani, vertelt me dat 
honderden zakenmannen door het geor-
gische openbaar ministerie zijn gechan-
teerd om grote bedragen over te maken 
om strafrechtelijke vervolging te voorko-
men. mijn adviseurschap heeft gelukkig 
betrekking op een ander onderwerp. de 
nieuwe regering wil zo snel mogelijk de 
positie van slachtoffers van misdrijven 
versterken. ik geef uitleg over het huidige 
nederlandse slachtofferbeleid. daarin 
komen thema’s aan bod zoals de moge-
lijkheid van beroep bij niet-vervolging, 

het spreekrecht voor slachtoffers in de 
rechtszaal en de schadevergoedingstraf 
voor daders. conclusie: gaan we doen. 

door naar kopenhagen voor een voor-
dracht over inbraakpreventie in het parle-
mentsgebouw. het beveiligingsniveau 
is in denemarken extreem laag en de 
inbraakcijfers zijn extreem hoog. ik voel 
me een gastspeler in de serie Borgen. 
(zou katrine nog langskomen voor een 
interview?) in een nagesprek blijkt dat 
enkele kamerleden van hun minister van 
justitie gaan eisen dat denemarken, naar 
nederlands voorbeeld, een politiekeur-
merk Veilig wonen invoert. of dat het 
land veiligheidseisen in het bouwbesluit 
opneemt. 

Vervolgens geef ik een lezing in bielefeld 
bij de achttiende Deutscher Präventionstag. 
hoeveel mensen, denkt u, zouden er 
afkomen op zo’n dagje over criminali-
teitspreventie in een duitse provincie-
stad? driehonderd? nee, ruim drie-
duizend. een zaal vol politiemensen en 
gemeenteambtenaren luistert belang-
stellend naar een reprise van mijn deense 
verhaal. ik ontvang applaus als ik het 
laisserfairebeleid van de deense en duitse 
regeringen aan de kaak stel. op de rij 
 achter mij zitten enkele parlementariërs. 
zij blijken bij navraag nagenoeg allemaal 
van de grünen te zijn. is criminaliteits-
preventie een exclusief linkse hobby 
geworden? ze gaan in ieder geval lokaal 
en federaal maatregelen naar nederlands 
voorbeeld bepleiten. 

eind mei ben ik een weekje in taiwan. 
daar is de misdaad al jaren aan het dalen. 
een belangrijke factor daarbij is de ver-
plichting om auto’s en motorfietsen te 

voorzien van een unieke code, die in 2006 
werd ingevoerd. sindsdien is de voertuig-
criminaliteit met 80 procent gedaald. 
wat het bouwbesluit heeft gedaan voor 
de inbraken in nederland, deed de wet 
over parts marking voor de voertuigcrimi-
naliteit in taiwan. ook de beveiliging van 
woonhuizen is er trouwens optimaal. 
eerlijk gezegd op het overdreven af. 
appartementen op vijf hoog hebben 
 tralies voor de ramen en voor het balkon. 
anders zouden de buren de airco wel 
eens kunnen stelen.

in het vasteland van china is de crimina-
liteit ondertussen nog steeds aan het 
stijgen. Van de – al dan niet linkse – 
hobby om in preventieve maatregelen te 
investeren, is in de Volksrepubliek weinig 
te bespeuren. de chinese regering 
gelooft uitsluitend in strenger straffen. 
de gevangenissen zitten er met bijna drie 
miljoen gedetineerden barstensvol. in 
een opzicht lijkt het veiligheidsbeleid van 
taiwan en mainland china wel sterk op 
elkaar. slachtoffers van misdrijven staan 
er in het strafproces geheel buiten spel. 
ze krijgen geen informatie, hebben geen 
spreekrecht en ontvangen zelden schade-
vergoeding. de beide china’s kunnen op 
dit vak dus, net als georgië, nog wel iets 
van ons leren. 

mijn volgende reisbestemming? peking 
mag ik hopen. mijn powerpointpresentatie 
zal een kruising zijn van die uit georgië, 
denemarken, duitsland en taiwan. de 
titel? More crime prevention, more victims’ 
rights. <<

Jan van dijk is emeritus hoogleraar 
victimologie en menselijke veiligheid 
aan de universiteit van tilburg.
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twitter 
eN televisie

buitenlandse berichten

dna-sprays, burgerwachten en straat-
afsluitingen. Het zijn enkele maatregelen 
die volgens het australian institute of 
criminology (aic) bewezen effectief zijn 
tegen woninginbraken. in het evaluatie-
rapport dat het instituut opstelde voor 
de staat new south Wales, passeren ook 
opmerkelijke interventies de revue. denk 
aan werkelozen die worden ingezet om 
in de buurt te surveilleren. of naschoolse 
activiteiten voor jongeren die het risico 
lopen zich schuldig te maken aan vermo-
genscriminaliteit. 

een advies van het aic aan lokale over-
heden die met preventieve maatregelen 
aan de slag gaan: zorg voor goede imple-
mentatie en kies voor een breed arsenaal 
aan interventies. er zijn namelijk opval-
lend weinig preventieve maatregelen 

tegen woninginbraak die een negatief 
effect hebben. ‘ineffectieve strategieën 
waren doorgaans degenen die slecht 
werden geïmplementeerd’, aldus het aic. 
tegelijkertijd is een eenzijdige focus op 
een bepaald type interventie volgens 
de criminologen af te raden. Zo bleek 
straatverlichting geen positieve effecten 
te sorteren als daarnaast geen andere 
maatregelen werden genomen. 
Hetzelfde geldt voor voorlichtings-
campagnes. die hebben volgens het aic 
alleen nut als ze gericht worden op huis-
houdens op hotspots én worden aan-
gevuld met praktische ondersteuning 
bij bijvoorbeeld dna-markering.

een onderwerp dat het aic in zijn rapport 
onberoerd laat, is het gebruik van sociale 
media. uit een onderzoek van de edith 

cowan university in Perth onder 69 
inbrekers blijkt dat Facebook inmiddels 
tot de standaard modus operandi 
behoort. Met behulp van status updates 
van Facebook-gebruikers maken inbrekers 
een inschatting van makkelijke doel-
witten. ook google streetview komt 
daarbij van pas, want daarmee verzamelt 
het dievengilde informatie over de aan-
wezigheid van alarmsystemen en zij-
deuren. en met succes. de onderzoekers 
constateren dat de gemiddelde inbraak 
een kwartier duurt en een buit van vijf-
duizend australische dollars oplevert.

Helaas is Facebook niet het enige medium 
met negatieve effecten op de lokale 
 veiligheid down under. Zo publiceerden 
onderzoekers van de university of otago 
in nieuw-Zeeland eerder dit jaar in het 
wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics 
over de gevolgen van de goede oude 
televisie. Volgens het langlopende 
onderzoek vertonen jongvolwassenen 
die tussen hun vijfde en vijftiende 
levensjaar buitensporig veel tv keken, 
bovengemiddeld vaak antisociaal 
gedrag. Het gaat dan om jongeren die 
veroordeeld zijn voor een strafrechtelijk 
feit, gediagnosticeerd zijn met een anti-
sociale persoonlijkheidsstoornis en die 
agressieve trekken vertonen. dit onge-
acht hun iQ, inkomenspositie, gezins-
situatie en sekse.

Het goede nieuws is dat een effectieve 
aanpak van dit probleem natuurlijk even 
simpel als doeltreffend is. de nieuw-
Zeelandse onderzoekers verwijzen 
 daarvoor naar een aanbeveling van de 
american academy of Pediatrics: laat 
kinderen niet meer dan een of twee uur 
per dag tv kijken. << lynsey dubbeldIll
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ccV-nieuws
veilig parkereN voor 
vrachtverkeer
het vrachtverkeer heeft behoefte aan veilige parkeermogelijk-
heden nabij de nederlandse snelwegen. rijkswaterstaat (rws), 
het ministerie van Veiligheid en justitie, de stichting secure 
lane nederland (ssl nl) en het ccV werken samen aan een 
structureel aanbod aan veilige parkeervoorzieningen. 

rws gaat zorgen voor sobere, doelmatige parkeerplaatsen 
langs de nederlandse snelwegen. deze zijn ingericht op kort 
verblijf en daarom niet beveiligd. het is de bedoeling dat 
marktpartijen veilige parkeerplaatsen met een hoog voorzie-
ningenniveau creëren in het wegennet nabij de snelwegen. 
het ccV ondersteunt deze ondernemers bij de invoering van 
veiligheidsmaatregelen.

neem voor meer informatie contact op met  
colin.voetee@hetccv.nl
 
 
week vaN de veiligheid
Van 7 tot 13 oktober 2013 vindt de week van de Veiligheid plaats. 
deze week is bedoeld om veiligheid extra onder de aandacht te 
brengen bij ondernemers en hun medewerkers. en om bedrijven 
bewust te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
voor criminaliteitspreventie.

branche- en koepelorganisaties in allerlei sectoren, gemeenten, 
politie en openbaar ministerie, organiseren in de week van 
de Veiligheid activiteiten om ondernemers en werknemers te 
stimuleren om met het thema veiligheid aan de slag te gaan. 
het ccV coördineert dit jaar de centrale website en levert pak-
ketten die het voor gemeenten makkelijk maken om een activi-
teit te organiseren. het ministerie van Veiligheid en justitie 
ondersteunt de week van de Veiligheid met onder meer een 
eigen campagne.

kijk voor meer informatie op: www.deweekvandeveiligheid.nl

veilig oNderNemeN scaN
als ondernemer weten met welke veiligheidsrisico’s de zaak te 
maken krijgt? met de nieuwe Veilig ondernemen scan kunnen 
ondernemers zelf het risico op criminaliteitsdreigingen zoals 
overvallen, diefstallen en inbraken inschatten. en vervolgens 
adviezen krijgen over passende beveiligingsmaatregelen. 

het ccV ontwikkelde de Veilig ondernemen scan in opdracht 
van het ministerie van Veiligheid en justitie als onderdeel van 
het actieplan criminaliteit tegen bedrijven. de scan levert een 
bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn van ondernemers en 
stimuleert hen om preventieve maatregelen te nemen.

kijk voor meer informatie op: www.veiligondernemenscan.nl

wooNoverlast door  
psychisch kwetsBareN 
Vroegsignalering, bemoeizorg, uithuisplaatsing? hoe is woon-
overlast te bestrijden als er psychisch kwetsbaren bij betrokken 
zijn? gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen kunnen 
uiteenlopende instrumenten inzetten. het ccV biedt naast een 
onlinedossier met informatie en handreikingen ook workshops 
op maat. in de bijeenkomsten ondersteunt het ccV partners 
uit een gemeente of regio om de aanpak op de kaart te zetten. 

neem voor meer informatie contact op met  
katja.steverink@hetccv.nl

lereN over veiligheidshuizeN
procesmanagers en ketenmanagers van Veiligheidshuizen kun-
nen sinds kort een opleiding volgen om hun werk effectiever uit 
te voeren. het programma doorontwikkeling Veiligheidshuizen 
van het ministerie van Veiligheid en justitie  ontwikkelde 
 daarvoor samen met het ccV twee leergangen.

met de leergang procesmanager Veiligheidshuizen kunnen 
professionals kennis en vaardigheden opdoen om het casus-
overleg effectief te regisseren. de leergang ketenregie mana-
gers Veiligheidshuizen biedt de doelgroep inzichten, instru-
menten en vaardigheden zodat zij sterker worden in hun 
regisserende en netwerkende rol.

kijk voor meer informatie op: www.veiligheidshuizen.nl

focusgroepeN secoNdaNt
een 7,6. dit rapportcijfer geven lezers aan de inhoud van 
 secondant, zo blijkt uit een onderzoek dat duo market 
 research eerder dit jaar in opdracht van het ccV uitvoerde. 
dit rapportcijfer ligt net iets hoger dan in 2010, toen het vorige 
lezersonderzoek plaatsvond.

lezers zijn tevreden over onder andere de praktische bruikbaar-
heid van de informatie in het blad, en de breedte van de onder-
werpen die aan bod komen. de redactie gaat aan de slag met 
een verbeterpunt: de leesintensiteit. daarom organiseert het 
ccV op 20 september in utrecht een focusbijeenkomst, waar 
lezers worden gevraagd om hun ideeën en suggesties te delen. 
abonnees van secondant zijn van harte uitgenodigd om 
 hieraan deel te nemen.

neem voor meer informatie contact op met  
lynsey.dubbeld@hetccv.nl

<< lynsey dubbeld
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colofon

het ccv

stichting centrum voor criminaliteits-
preventie en Veiligheid (ccV) draagt bij 
aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve 
 kennisdeling van de veiligheids-
praktijk en kwaliteitsontwikkeling 
van instrumenten en regelingen. 

secondant is een tijdschrift over crimi-
naliteitspreventie voor professionals. 
het tijdschrift biedt praktijkgerichte 
informatie over projecten, onderzoeken 
en trends.

hoofddoel van het tijdschrift is het bij-
dragen aan de implementatie van effec-
tieve preventiemaatregelen en veilig-
heidsinitiatieven. met artikelen over best 
practices, veelbelovende interventies, 
beleidsontwikkelingen, onderzoeks-
resultaten en actuele ontwikkelingen, wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en vernieuwing stimuleren. 
secondant is een uitgave van het 
 centrum voor criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (ccV). het tijdschrift is 
een voortzetting van SEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie.
met de naam secondant wordt bedoeld 
dat het tijdschrift professionals infor-
meert over ontwikkelingen in hun 
 werkveld. met als doel om hen te onder-
steunen bij taken op het vlak van crimi-
naliteitspreventie en veiligheids beleid. 
het ccV neemt een neutrale positie in 
ten opzichte van de inhoud van secon-
dant. de artikelen in het tijdschrift 
geven daarom niet het standpunt  
van het ccV weer.

secondant verschijnt vijf keer per jaar 
(waaronder een dubbeldik zomernum-
mer) in een oplage van 16 000.

lezers met een smartphone, kunnen de 
Qr-code scannen voor informatie over 
secondant. de Qr-reader bevindt zich 
in de appstore van de smartphone.

 sluitiNgsdatum kopiJ
kopij voor secondant 27-5 (oktober 2013) 
dient uiterlijk 26 augustus 2013 in het 
bezit van de redactie te zijn. ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

redactieraad
F. van de beek (centrum voor criminali-
teitspreventie en Veiligheid, voorzitter), 
a.c. berghuis (ministerie van Veiligheid 
en justitie, dgrr), m.g.w. den boer 
( politieacademie), h. boutellier (Verwey-
jonker instituut), m. easton (university 
college gent), m.t.h. hendriks (ministerie 
van Veiligheid en justitie, dgrr),  
b. jansen (ministerie van Veiligheid en 
justitie, dsp), a.m. van der laan (wodc), 
r.m. letschert (universiteit van tilburg), 
j.p. van der leun (universiteit leiden), 
h. nelen (universiteit maastricht),  
F. paauw (politie, eenheid rotterdam), 
c. de ruiter (universiteit maastricht), 
F. swinkels (gemeente tilburg), l. wester-
man (Verbond van Verzekeraars).

kerNredactie
F.-j. braspenning (gemeente houten), m. 
eysink smeets (hogeschool inholland), 
h. goudriaan (cbs), r. haan (centrum 
voor criminaliteitspreventie en Veilig-
heid), o.l. hendriks (wodc), p.p.h.m. 
klerks (openbaar ministerie), m.m. Veel-
ders (ministerie van Veiligheid en justitie, 
dgrr), p. Versteegh (politie, eenheid 
den haag), j.j. de waard (ministerie van 
Veiligheid en justitie, dgrr).
 
redactie
a. hakkert (uitgever/redacteur).
l. dubbeld (eindredacteur).

centrum voor criminaliteitspreventie en 
Veiligheid 
redactie secondant 
postbus 14069
3508 sc utrecht
telefoon alfred hakkert (030) 751 67 21 
telefoon lynsey dubbeld (030) 751 67 44
e-mail: secondant@hetccv.nl

vormgeviNg
VormVijf, den haag.

productieBegeleidiNg
insandouts, maassluis. 

aaN dit Nummer werkteN mee:
inge van der beijl, monica den boer, jan 
van dijk, ruud dorenbos, marnix eysink 
smeets, razia ghauharali, wimfred 
 grashoff, erik van marissing, dick 
 meuldijk, hans moors, lonneke van 
noije, mireille reijs, Yvette schoen-
makers, marc schuilenburg, winand 
 sitsen, annelies Vanlandschoot, 
peter Versteegh.

aaNwiJziNgeN voor auteurs
artikelen, bijdragen en/of reacties 
 kunnen in overleg met de redactie 
 worden geplaatst. auteurs die een 
 bijdrage leveren, geven tevens 
 toestemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het ccV. 

issn 1574-5732

aBoNNemeNteNadmiNistratie
een abonnement op secondant is gratis. 
het aanvragen en opzeggen van abonne-
menten kan via de website www.hetccv.
nl/secondant. ook adreswijzigingen  
kunnen via het formulier op de website 
worden doorgegeven. gebruik daarbij 
het abonneenummer dat vermeld staat 
op de wikkel bij het tijdschrift.

secondant #3/4 | juli-augustus 2013 75



› Naar inhoudsopgave

het nabeeld
se

co
N

d
a

N
t

se
co

n
d

an
t 

is
 e

en
 u

it
ga

ve
 v

an
 h

et
 c

en
tr

um
 v

oo
r c

ri
m

in
al

it
ei

ts
pr

ev
en

ti
e 

en
 

Ve
ili

gh
ei

d.
 a

ct
ue

le
 in

fo
rm

at
ie

, e
en

 u
it

ge
br

ei
de

 a
ge

nd
a 

en
 v

er
sc

hi
lle

nd
e 

di
gi

ta
le

 
ni

eu
w

sb
ri

ev
en

, z
ijn

 te
 v

in
de

n 
op

 d
e 

w
eb

si
te

 w
w

w
.h

et
cc

v.
nl

.

do
or

 H
an

s 
Sp

ra
ng

er
s

76 secondant #3/4 | juli-augustus 2013 

‹ Vorige pagina


	Omslag
	Inhoud
	Redactioneel
	Snippers
	Crimi-trends
	Hoofdinterview Evelien Tonkens
	Werkvloer
	Overheid en burgers in de veiligheidszorg
	Actieve betrokkenheid van burgers bij veiligheid
	Duurzame veiligheid in internationaal perspectief
	Raadsleden en veiligheid
	Duurzame samenwerking bij reeksen branden
	Effecten en risico's van publiek-private samenwerking
	Veiligheidsbeleving, politiecijfers en lokaal beleid
	Gegevensuitwisseling voor veiligheid
	Duurzame veiligheid in de politiepraktijk
	Rotterdamse ervaringen met Buurt Bestuurt
	Bedrijfsleven
	Column Jan van Dijk
	Buitenlandse berichten
	CCV-nieuws
	Colofon
	Het nabeeld

	Volgende pagina: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 21: Off
	Pagina 32: Off
	Pagina 43: Off
	Pagina 54: Off
	Pagina 65: Off
	Pagina 76: Off
	Pagina 87: Off
	Pagina 98: Off
	Pagina 109: Off
	Pagina 1110: Off
	Pagina 1211: Off
	Pagina 1312: Off
	Pagina 1413: Off
	Pagina 1514: Off
	Pagina 1615: Off
	Pagina 1716: Off
	Pagina 1817: Off
	Pagina 1918: Off
	Pagina 2019: Off
	Pagina 2120: Off
	Pagina 2221: Off
	Pagina 2322: Off
	Pagina 2423: Off
	Pagina 2524: Off
	Pagina 2625: Off
	Pagina 2726: Off
	Pagina 2827: Off
	Pagina 2928: Off
	Pagina 3029: Off
	Pagina 3130: Off
	Pagina 3231: Off
	Pagina 3332: Off
	Pagina 3433: Off
	Pagina 3534: Off
	Pagina 3635: Off
	Pagina 3736: Off
	Pagina 3837: Off

	Vorige pagina: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 21: Off
	Pagina 32: Off
	Pagina 43: Off
	Pagina 54: Off
	Pagina 65: Off
	Pagina 76: Off
	Pagina 87: Off
	Pagina 98: Off
	Pagina 109: Off
	Pagina 1110: Off
	Pagina 1211: Off
	Pagina 1312: Off
	Pagina 1413: Off
	Pagina 1514: Off
	Pagina 1615: Off
	Pagina 1716: Off
	Pagina 1817: Off
	Pagina 1918: Off
	Pagina 2019: Off
	Pagina 2120: Off
	Pagina 2221: Off
	Pagina 2322: Off
	Pagina 2423: Off
	Pagina 2524: Off
	Pagina 2625: Off
	Pagina 2726: Off
	Pagina 2827: Off
	Pagina 2928: Off
	Pagina 3029: Off
	Pagina 3130: Off
	Pagina 3231: Off
	Pagina 3332: Off
	Pagina 3433: Off
	Pagina 3534: Off
	Pagina 3635: Off
	Pagina 3736: Off
	Pagina 3837: Off



