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Inleiding  

Nederland telt ongeveer 7500 geldautomaten. Dat levert circa 500 miljoen 
geldopnames per jaar op. Die geldopnames brengen verschillende vormen van 
criminaliteit met zich mee. Vanuit de politie en banken wordt er al het nodige 
gedaan om (de omgeving van) geldautomaten veiliger te maken. Toch is er 
blijvende aandacht nodig voor aan geldautomaat gerelateerde criminaliteit. 
Vanuit de politie is daarmee het idee voor de Safety Spot geboren.  

De Safety Spot is een halve gele cirkel, recht voor de geldautomaat. Het idee 
voor de Safety Spot is afgeleid van de wachtlijnen/-strepen die ook bij 
postkantoren, apotheken en supermarkten te vinden zijn. Deze wachtlijnen/-
strepen gaan soms vergezeld van de tekst als ‘Respecteert u de privacy van 
degene voor u’. Toch is dat vaak niet nodig, omdat iedereen ‘weet’ of ‘aanvoelt’ 
wat er mee bedoeld wordt.  
Hiermee wordt ook de ondertitel “De psychologie van het kijken en bekeken 
worden” verklaard. Immers, de gele halve cirkel ‘trekt’ de aandacht, zelfs als dat 
een onbewuste handeling is.  

Het project is bedacht door Marco van Bruggen, buurtregisseur van de Politie 
Amsterdam-Amstelland in de Diamantbuurt in Amsterdam. Vanuit het stadsdeel 
Zuid heeft Ronald van der Steen, samen met Marco van Bruggen, het project 
geleid tot de invoering van 1 juli 2010. Samenwerking is en was het toverwoord 
in de ontwikkeling en implementatie van de Safety Spot. Nadat eerst de vier 
banken met geldautomaten in het pilotgebied Oud-Zuid in Amsterdam aan tafel 
zijn gekomen, is daarna ook de samenwerking gezocht met Reclassering 
Nederland. Het voor de communicatie benodigde drukwerk is uitbesteed aan een 
drukkerij in een zorginstelling.  
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1. Safety Spot, definitie, doel en uitwerking  

1.1

 
Inleiding en doel van het handboek  

Dit Handboek Safety Spot is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in 
stadsdeel Zuid1 in Amsterdam in 2010. Medio 2012 heeft een update 
plaatsgevonden op basis van actuele ervaringen met de Safety Spot. Het 
Handboek is bedoeld om de introductie van de Safety Spot elders in het land te 
vergemakkelijken.   

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten toegelicht en in hoofdstuk 2 volgt een 
terugblik op de ervaringen met de pilot in Amsterdam Zuid.  
Hoofdstuk 3 geeft een kort overzicht van de te volgen stappen.   

1.2 Definitie 
De definitie van een Safety Spot luidt als volgt:   

Een gele halve cirkel recht voor de geldautomaat 
waarbinnen de gebruiker zijn privacy kan beschermen en 

waarop een grotere sociale controle vanuit de directe omgeving rust  

 

Bij de Safety Spot gaat het om kijken en bekeken worden.  

1.3 Criminaliteit rondom geldautomaten 
Doel van de Safety Spot is het tegengaan van aan geldautomaat gerelateerde 
criminaliteit. Rondom geldautomaten zijn o.a. de volgende vormen van 
criminaliteit bekend:  

 

Skimmen van passen 
Bij skimmen is het doel van de fraudeur om de gegevens van de magneetstrip 
op de pas en de pincode van het slachtoffer te bemachtigen. Vervolgens 
wordt door de fraudeur(s) van de verkregen stripgegevens een valse pas 
gemaakt, een zogenaamde ‘white plastic’ en wordt bij andere geldautomaten 
geld opgenomen of betaald via betaalterminals.  

 

Pinnen onder bedreiging 
De dader staat dicht naast het slachtoffer en onder bedreiging van geweld (al 
dan niet met een wapen) dient het slachtoffer een pinbedrag op te nemen en 
af te staan aan de dader.    

                                                

 

1 Tot 1 mei 2010 stadsdeel Oud-Zuid. Na de herindeling van stadsdelen is stadsdeel Oud-Zuid 
opgegaan in stadsdeel Zuid. 
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Straatroof/zakkenrollen naar aanleiding van shoulderen bij 
gebruik geldautomaat 

Shoulderen is het meekijken bij het intoetsen van de pincode. Het slachtoffer 
heeft gepind en loopt weg van de geldautomaat. In een onbewaakt moment 
wordt het slachtoffer beroofd van de gebruikte pas. Met de door shoulderen 
verkregen pincode kan meteen na de straatroof/zakkenrollerij in korte tijd 
veel geld worden opgenomen.   

 

Vernieling van automaat 
Hierbij kan gedacht worden aan moedwillige vernieling en vandalisme, maar 
ook de voorbereidingen voor een gasaanval horen hierbij. Immers, om een 
geldautomaat op te blazen met gas, dient aan de voorkant van de 
geldautomaat een gat te worden geboord.  

Deze vormen van criminaliteit spelen zich af in de directe nabijheid van de 
geldautomaat en vormen een aanzienlijk probleem voor de gebruikers, banken 
en directe omgeving van de geldautomaat.  

1.4 Doel Safety Spot 
Het doel van de Safety Spot is drieledig: 

1) Vergroten van het veiligheidsgevoel bij de gebruiker van een 
geldautomaat; 

2) Bewustwording bij de gebruiker van de mogelijkheid om zijn privacy en 
gevoel van veiligheid zelf te kunnen waarborgen; 

3) Beperken van de aan de geldautomaat gerelateerde criminaliteit.  

Dit doel wordt bereikt door opheffing van de anonimiteit. Criminelen houden niet 
van zichtbaarheid. Het aanbrengen van een markering zorgt er voor dat de plek 
van het pinnen wordt uitgelicht.  

Opheffing van de anonimiteit werkt twee kanten op.   

Voor de gebruiker is er het voordeel van: 

 

Zichtbare grens 
De gebruiker kan een ander deze grens stellen als zijn privacy (veiligheid) 
in het geding komt. 

 

Keuzemogelijkheid 
Als een ander de “Safety Spot” ook na het verzoek niet respecteert, heeft 
de gebruiker de keuze geen gebruik te maken van de geldautomaat. 

 

Bewustwording 
De gebruiker is zich door de markering bewust van zijn positie en van een 
eventueel risico en zal alerter zijn bij het invoeren van zijn pincode, 
gelduitname en op zijn omgeving. 

 

Sociale controle 
De Safety Spot valt op, omstanders zullen eerder zien wie er staat en wat 
er gebeurt. Dit vergroot de sociale controle op deze specifieke plek.     
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Voor de potentiële crimineel geldt het volgende: 

 
Verlies van anonimiteit 
Diegene die misbruik wil maken van de geldautomaat zal zich op de 
opvallend gekleurde “spot” bekeken voelen. Hierdoor zal het misbruik 
(crimineel gedrag) verminderen of zelfs achterwege blijven. 

 
Vergroting pakkans 
Door verhoogde sociale controle vallen onregelmatigheden eerder op en 
wordt mogelijk misbruik snel opgemerkt.   

1.5 Uitwerking 
Een Safety Spot is een halve cirkel, beginnend vanaf de muur. De halve cirkel 
wordt uitgevoerd in een fel gele kleur waardoor zowel overdag als ’s nachts de 
zichtbaarheid groot is.  

1.5.1 Afmeting 
De Safety Spot is 1,20 meter diep en 2,20 breed. Deze afmetingen zijn getest op 
‘shoulderen’. Shoulderen is het meekijken bij het intoetsen van de pincode.  
Een Safety Spot die te smal wordt ingekleurd, draagt het risico dat er 
‘geshoulderd’ kan worden. Daar waar er meerdere geldautomaten naast elkaar 
liggen, zullen de Safety Spots elkaar overlappen.   

De maatvoering en het kleurgebruik zijn leidend voor de werking van de Safety 
Spot. De projectgroep heeft de verschillende afmetingen uitvoerig getest. De 
afmeting van 2.20 bij 1.20 meter is het best getest bij gebruikers.    

  

Foto 1. Maatvoering Safety Spot  Foto 2. Overlappende Safety Spots    

Houdt ook rekening met sealbag automaten; deze zijn vaak naast geldautomaten 
geplaatst. Leg ook daar een Safety Spot aan.  

1.5.2 Materiaal 
Welk materiaal het best te gebruiken is voor intensief gebruik is getest. De pilot 
in stadsdeel Zuid is op 1 juli 2010 begonnen met het aanbrengen van dun 

1.20m

 

2.00 m

 

2.20 m
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aangebrachte gele wegenverf (Ral 1023), maar na drie maanden viel op dat op 
drukke punten de wegenverf hier en daar al forse slijtage vertoonde.  

      

Foto 4. Aanbrengen van de verf   Foto 5. Houdt rekening met droogtijd!  

Op 26 oktober 2010 is daarom gekozen om op een viertal Safety Spots nieuwe 
experimenten uit te voeren met de verfbedekking. Op vier locaties is er 
geëxperimenteerd met afzonderlijk 2 componenten Velopur, Reibeplast, 
Marqualiet en dikke(re) wegenverf.   

In februari 2011 is de conclusie getrokken dat er twee materialen voor gebruik in 
aanmerking komen. 

1) Marqualiet; blijft lang goed, mooi dekkend. Het droogt vrij snel, maar 
houdt in ieder geval rekening met een droogtijd van 1,5 uur.  
Kosten: per enkele Safety Spot:  299,-; bij meerdere tegelijk 224,- 

2) 2-componenten Velopur; mooiste deklaag, houdt het beste 
aaneengesloten dek, maar heeft lange droogtijd: 3 uur.  
Kosten: per enkele Safety Spot:  415,-; bij meerdere tegelijk 3402,-  

Op basis van ervaringen na de pilot in 2010 blijkt 2-componenten Velopur het 
meest slijtvast en langer een mooie deklaag te houden. Indien snelle actie 
gewenst is en de Safety Spot op korte termijn moet worden gerealiseerd, kan 
gekozen worden voor gewone wegenverf. Dit is het goedkoopst, maar het zal 
snel slijten. De keuze zal uiteindelijk afhangen van urgentie, ervaringen met 
materiaalsoorten en het budget. Overigens zal in het algemeen bij direct 
aangrenzende geldautomaten en Safety Spots (zie voorbeeld foto 2 bladzijde 6) 
elke Safety Spot opnieuw geschilderd worden en in rekening gebracht worden.   

Afhankelijk van het gebruik van de Safety Spot zal deze regelmatig opgefrist 
moeten worden. De ene geldautomaat wordt drukker bezocht dan de ander, 
maar er kan gemiddeld gerekend worden op een opfrisbeurt van ongeveer 
eenmaal per jaar.   

1.5.3 Ondergrond 
Door intensief gebruik van de geldautomaat treedt vanzelfsprekend slijtage op 
van de Safety Spot. Aan te bevelen is om grote stenen neer te leggen, bij 
voorkeur vanaf 30x30 cm. Kleine klinkertjes leveren door de ruimtes tussen de 

                                                

 

2  Prijzen op basis van offerte maart 2011 
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klinkers veel meer slijtage op aan de aangebrachte laag; de laag wordt eerder 
kapot gelopen.  

1.6

 
Omgeving geldautomaat 

De omgeving van de geldautomaat speelt een belangrijke rol in de 
veiligheidsbeleving. Is de geldautomaat zichtbaar vanaf de wegkant of staan er 
reclameborden en fietsenrekken in de zichtlijnen? Is de geldautomaat goed 
verlicht, of valt verlichting weg tussen de bomen en reclameborden?  
Door de omgeving rondom de geldautomaat vrij te houden van obstakels en 
goed zicht te garanderen, wordt de werking van de Safety Spot versterkt. Daar 
hoort ook een goed onderhouden openbare ruimte bij zonder vervuiling en 
verloedering.  
Immers, in een rustig straatbeeld valt de gele halve cirkel beter op dan wanneer 
het straatbeeld verstoord wordt door graffiti en zwerfvuil, ongelukkig geplaatste 
reclameborden, rommelig geparkeerde fietsen, scheefstaande prullenbakken.   

1.7 Benodigde investering en financiën 
De investering voor invoering van de Safety Spot zijn in twee categorieën in te 
delen:  
1) investering in het proces en  
2) investering in materiaal en onderhoud Safety Spot.  

De investering in het proces bestaat uit de ureninzet van de verschillende 
organisaties en afdelingen. Wordt er voor een persmoment gekozen of extra 
communicatie, dan zijn er aanvullende investeringen nodig.  

De tweede investering die gedaan moet worden bij de invoering van de Safety 
Spot hangt samen met de gekozen materiaalsoort en de snelheid van slijtage.  
Zoals al bij 1.5.2 vermeld, zijn er verschillende keuzes te maken. Afhankelijk van 
de materiaalsoort, kost het aanbrengen van een Safety Spot tussen de  200 en 
350.   

De uiteindelijke keuze hangt ook af van lokale omstandigheden, wensen en 
afspraken met de eigen leverancier. Als het om snelheid gaat, kan een verflaag 
snel en goedkoop worden aangebracht, maar die zal dan vaker verfrist moeten 
worden. Duurzamer materiaal, zoals 2-componenten Velopur, is duurder in 
aanschaf, maar vergt minder onderhoud.  

Er wordt lokaal bepaald wie de aanleg en onderhoud van de Safety Spot 
financiert of cofinancieren. Soms is het alleen de gemeente, soms alleen een 
bankfiliaal met een aangrenzende geldautomaat en soms zijn het winkeliers of de 
vastgoedeigenaar. Het is ook denkbaar dat er een cofinanciering plaatsvindt, 
omdat verschillende partijen belang hebben bij de veiligheid van bezoek in een 
winkelgebied.  
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1.8 Betrokken partijen 

Een initiatief voor een Safety Spot kan uit verschillende hoeken komen: soms is 
het een winkelier of ondernemersvereniging, soms de gemeente, soms een 
bankfiliaal of wellicht een andere partij. Wie het initiatief start maakt op zich niet 
zoveel uit, wel is het van belang om in ieder geval de volgende partijen te 
betrekken voor een Safety Spot wordt aangelegd: 

- de betreffende bank/ banken als eigenaar van de geldautomaat; 

- de gemeente of eigenaar van de grond beslist of de Safety Spot aangelegd mag 
worden; 

- De politie: de wijkagent dient minimaal op de hoogte te zijn gesteld en politie 
kan ook een actieve rol hebben bij advisering over veiligheid van de 
geldautomaat en eventuele achtergrond(bijv. komt shoulderen voor, zijn er 
andere problemen die spelen bij de geldautomaat) 

- De winkeliers: als er vragen bestaan bij klanten die gebruik maken van de 
geldautomaat kunnen zij deze beantwoorden, eventueel kan bij de winkeliers 
foldermateriaal achtergelaten worden. 

Tijdens de pilot was de reclassering betrokken voor het schoonhouden van de 
omgeving van de geldautomaat (Broken Windows –principe3). Voor het 
schoonhouden van de omgeving zijn lokaal wellicht ook andere initiatieven te 
bedenken.   

1.9 Een of meerdere Safety Spots? 
Gedurende en na de pilot is gesproken over het effect van de Safety Spot. Uit 
een enquête is gebleken dat bezoekers begrijpen waarvoor de Safety Spot 
kunnen gebruiken. Er kunnen meerdere redenen zijn om een safety Spot aan te 
leggen: 

- een geldautomaat valt s’ avonds in het donkerte weg; 
- een geldautomaat valt overdag slecht of niet op; 
- er is sprake van shoulderen, of andere criminaliteit en men wil 

gebruikers bewust maken van de geldhandeling en de ruimte die je 
tijdens het geld halen kunt opeisen; 

- andere redenen. 
In de pilotfase is een groter winkelgebied voorzien van Safety Spots. Het wordt 
sterk aanbevolen om in een winkelgebied niet één Safety Spot aan te leggen 
maar het hele winkelgebied te voorzien van de Safety Spots(indien van 
toepassing). Het beeld komt op die manier sterker tot zijn recht en er is geen 
verwarring onder gebruikers. Dit betekent in veel gevallen dat meerdere banken 
betrokken worden wanneer een initiatiefnemer Safety Spots wil plaatsen.   

                                                

 

3 De theorievorming over broken windows is dat wanneer schade of vervuiling niet direct wordt gerepareerd of 
voorkomen er spoedig andere schade of vervuiling zal ontstaan. Het kan zelfs criminaliteit aantrekken. Het 
gevolg is een toenemende verloedering en verarming. De theorie stelt dat dit alles kan worden voorkomen door 
(kleine) problemen in een vroeg stadium aan te pakken en zo erger te voorkomen. 
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2. Verslag pilot project Safety Spot  

2.1

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de pilot Safety Spot die in 
Amsterdam-Zuid heeft gedraaid.   

2.2 Samenstelling projectteam 
De pilot is klein begonnen. De buurtregisseur van de Diamantbuurt heeft het 
oorspronkelijke idee ontwikkeld en geïntroduceerd bij het stadsdeel. Daarna is 
het initiatief geleid door de buurtregisseur en veiligheidscoördinator van het 
stadsdeel.   

Het projectteam is uiteindelijk uitgegroeid tot een gezelschap waarin de vier 
betrokken banken, verschillende vertegenwoordigers van politie en stadsdeel en 
Reclassering Nederland vertegenwoordigd zijn. Zie voor een volledig overzicht 
van de meest betrokken personen bijlage 2.  

2.3 Pilotgebied 
De pilot Safety Spot is gestart in De Pijp in Amsterdam Zuid. Het pilotgebied 
wordt begrensd door de Stadhouderskade, Amsteldijk, Jozef Israëlskade en de 
Ruysdaelkade. Zie voor een overzichtskaart bijlage 4.  

In totaal zijn er in dit gebied elf locaties waar zich in de openbare ruimte veertien 
geldautomaten bevinden. Deze geldautomaten zijn eigendom van vier banken, 
de ING, ABN AMRO, SNS Bank en de Rabobank.        

2.4 Pilotperiode 
De pilot in Amsterdam is gestart op 1 juli 2010 en had een doorlooptijd van circa 
6 maanden. Na afloop van de pilot is afgesproken om de Safety Spot aan te 
houden en is de financiering hiervoor afgestemd met de betrokken partijen.  

2.5 Introductie Safety Spot 
In de dagen voor de officiële introductie op 1 juli zijn de Safety Spots 
aangebracht. Het aanbrengen van de gele verf leidde direct tot reacties bij het 
publiek wat zich weerspiegelde in berichten op Twitter en een voortijdige 
publicatie in het Algemeen Dagblad en een item bij radiozender Q-radio. Zie voor 
een totaal overzicht van de berichtgeving bijlage 5.  

De banken en gemeente hebben extra aandacht geschonken aan zowel de 
geldautomaat (geen beschadigingen, verwijderen van graffity en stickers, zorg 
dragen voor goed werkende verlichting) alsmede de directe omgeving rondom de 
geldautomaat (weghalen rommel, verplaatsen fietsenrekken).  
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Op 1 juli hebben de districtschef van het politie district Zuid, dhr. L. Schaap en 
de stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Zuid, dhr. P. Slettenhaar de eerste Safety 
Spot in gebruik genomen. Hierbij waren verschillende media vertegenwoordigd.  

2.6

 
Evaluatie 

Begin oktober 2010, drie maanden na de opening van de eerste Safety Spots, 
heeft een eerste, informele, tussenevaluatie plaatsgevonden. De tussenevaluatie 
vond plaats door het houden van korte interviews met gebruikers en observaties 
van hun gedrag. Daar werd duidelijk dat de Safety Spots geen vragen oproepen 
en hun gebruik en bedoeling duidelijk is.  

De eind-evaluatie heeft plaatsgevonden op 2 manieren: 
1) Enquête. Met een enquête is aan gebruikers gevraagd naar de beleving 

van de Safety Spot. De vragen en de antwoorden zijn terug te vinden in 
bijlage 1.   

2) Observatie. Door het op verschillende momenten observeren van 148 
gebruikers van geldautomaten kan een uitspraak worden gedaan over 
percentage van de wachtende klanten dat zich houdt aan de begrenzing 
van de Safety Spot.   

Conclusie na de evaluatie is dat 89% van de ondervraagden direct begrijpt waar 
de Safety Spot voor dient, en 84% denkt dat de Safety Spot kan bijdragen aan 
het veiligheidsgevoel. Uit de observatie van gedrag blijkt dat 94% van de 
wachtende klanten zich houdt aan de begrenzing van de Safety Spot.  

2.7 Vervolg 
In het najaar van 2010 is vanuit de politie Haaglanden belangstelling getoond 
voor de Safety Spot. Vanwege voortdurende problemen bij geldautomaten in 
bepaalde stadsdelen is de Gemeente Den Haag toen snel gestart met het 
aanbrengen van Safety Spots bij geldautomaten.  

Inmiddels is er ook vanuit de andere Amsterdamse stadsdelen concrete 
belangstelling voor het aanbrengen van Safety Spots in bepaalde gebieden.  

Het dossier is ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie, het 
CCV (www.hetccv.nl). 

http://www.hetccv.nl
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3. Stappenplan  

1.

 
Omschrijf het Safety Spot gebied 
Denk hierbij aan: 
a. Geldautomaten (hoeveel, betreft het meerdere geldautomaten in de 

omgeving, van welke bank(en), zijn ze in- of extern geplaatst?) 
b. Partners 

Gemeente (Openbare ruimte, veiligheidscoördinator/ambtenaar 
Openbare Orde en Veiligheid, straatmanager, wijkmanager, 
communicatiemedewerker), Politie (buurtregisseur, projectleider 
straatroof/Economische Zaken, woordvoering), de betrokken 
banken, evt. eigenaar van de grond, ondernemers.   

2. Periode dat de Safety spots aanwezig zijn 
Maak duidelijke afspraken over de duur. Een periode van 2 of 3 jaar 
lijkt een goede periode om mee te starten.  

3. Werk toe naar een ‘persmoment’ 
a. Vraag om aandacht in de lokale pers, zodat er ook gelegenheid is 

voor het publiek om geïnformeerd te worden over het doel 
b. Omschrijf je doelgroepen, zoals omwonenden, ondernemers, 

winkeliersverenigingen, criminelen.  
c. Het persmoment wordt daarmee ook een deadline waarop je je kunt 

richten en doelgericht aan de slag kunt.  

4. Maak een begroting en organiseer budget 
a. Denk na over welk materiaal voor het gebied voldoende is. Let op 

snelheid van slijten en onderhoud. Ligging van de geldautomaat (in 
drukke winkelstraat of iets meer achteraf) kan een groot verschil in 
onderhoud betekenen. Bepaal hoe en eventueel met wie je de 
kosten voor aanleg en onderhoud financiert.  

b. Denk na over kosten voor communicatie. Overweeg of een flyer of 
sticker nodig is, wellicht een bewonersbrief of ondernemersbrief?  

5. Voer uit 
a. Communiceer helder over dag en tijdstip bij het aanbrengen van de 

gele Safety Spot verf. De geldautomaat zal dan enige tijd niet 
gebruikt kunnen worden (vanwege de natte verf…) 

b. Maak er een leuk feestje van!  

6. Onderhoud de Safety Spots 
Houd de Safety Spots ‘fris’ en schoon. Verwijder evt. aangebrachte 
graffiti en stickers van de geldautomaten. Zorg voor goede verlichting 
en een schone straat.  
Breng het beheer van de Safety Spot onder in het reguliere beheer- of 
belijningprogramma van de afdeling Openbare Ruimte.  

6. Evalueer  
Spreek met elkaar een vervolg af voor over 3 of 6 maanden. 
Functioneert het nog zoals gewenst? Zien de Safety Spots er nog goed 
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uit? Moeten er nieuwe beheerafspraken worden gemaakt? Hoe ziet de 
omgeving van de geldautomaten er uit, blijft het schoon? Zo nee, wat 
zijn de volgende stappen die je met elkaar afspreekt?



 

Bijlage 1  Resultaten enquête   

Wanneer is op welke locatie de enquête afgenomen?

  

Locaties : 
ABN AMRO   Ceintuurbaan 85 
ING                Ceintuurbaan 97 
ING   van Woustraat 96   

Dag/Datum/Tijdstip 
Donderdag 4 november 2010 van 11:30 uur – 13:30 uur  

Aantal 
Aantal afgenomen enquêtes: 162  

Wanneer is op welke locatie geobserveerd?  
Locaties 
ABN AMRO   Ceintuurbaan 85 
ING                Ceintuurbaan 97 
ING   van Woustraat 96   

Dag/Datum/Tijdstip 
- Woensdag 20 oktober 2010, op diverse tijdstippen in dag en avondtijd. 
- Woendag 3 november 2010, op diverse tijdstippen in dag en avondtijd. 
- Zaterdag 6 november 2010, op diverse tijdstippen in dag en avondtijd.  

Aantal waarnemingen 
Op de verschillende dagen en tijdstippen zijn 148 waarnemingen geweest van 
personen die gebruik hebben gemaakt van de geldautomaat en waar een tweede 
persoon moest wachten totdat de geldautomaat vrij is.
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Vraag Ja Nee Anders 

/geen 
mening

 

1.Is u iets opgevallen aan deze geldautomaat in vergelijking met  
andere geldautomaten in de stad?  
Ja: er staat een gele cirkel  (door naar vraag 2) 
Nee: uitleg  

61% 37% 2% 

2. Weet u met welk doel de gele halve cirkel voor de geldautomaat is gemaakt?  
Ja : privacy/afstand bewaren of vergroten sociale controle (ga naar vraag 3) 
Nee: uitleg  

89% 11% 

 

0% 

3. Zou u  (of gebruikt u) de gele halve cirkel gebruiken om uw privacy te 
beschermen en een ander aan te spreken als deze in het gekleurde vlak gaat 
staan of staat?  

90% 10% 

 

0% 

4. Denkt u dat de gele halve cirkel kan bijdragen aan het vergroten van het 
veiligheidsgevoel bij een geldautomaat? (lees: als anderen voldoende afstand 
bewaren)   

84% 15% 1% 

5. Vindt u de gele halve cirkel een goed idee? 92% 6% 2%   

Opmerkingen:

   

Als toevoeging op vraag 3 werd meer dan eens door de geënquêteerden 
aangegeven dat de Safety Spot vooral voor ouderen en minder weerbare 
mensen een goed instrument is. 

 

Tevens werd de suggestie gedaan de Safety Spot bij duisternis nog beter 
uit te lichten om zodoende ook in een dergelijke situatie de sociale 
controle te vergroten. 

 

Als opmerking werd geplaatst dat de ruimte achter de Safety Spot wel 
voldoende moet blijven om en te wachten achter de Spot, maar ook 
anderen nog te kunnen laten passeren (i.v.m. geparkeerde fietsen, 
reclameborden etc.). 

 

Enkele geënquêteerden gaven aan zich door alleen de uitstraling van de 
plek al veiliger te voelen. 

 

Ook waren er een tweetal geënquêteerden die in de veronderstelling 
waren dat de Safety Spot verband hield met permanent cameratoezicht op 
deze locatie. 

 

Slechts in 9 gevallen stond de wachtende persoon (gedeeltelijk) in de 
Safety Spot. 

 

In 94% van alle situaties heeft de wachtende persoon zich aan de Safety 
Spot gehouden. 

 

De geldautomaten zijn op onopvallende wijze geobserveerd.        
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Bijlage 2  Samenstelling projectgroep Safety Spot  

Afhankelijk van de agenda en activiteiten is het projectteam in wisselende 
samenstelling verscheidene keren bij elkaar gekomen. De onderstaande 
personen hebben allemaal, in meer of mindere mate, een rol gespeeld.  

Deelnemers 
Politie   Marco van Bruggen  Buurtregisseur Diamantbuurt 
Politie   Irma Kamst-Duteweerd  Accountmanager Veilig          

Ondernemen 
Politie   Marlous van Eijsden  Communicatie 
Stadsdeel Zuid Ronald van der Steen  Veiligheidscoördinator 
Stadsdeel Zuid Rob van ’t Padje   Gebiedsbeheerder 
ABN AMRO  Erik Jansen    Management Consultant 
ABN AMRO  Lex Ros    Senior Advisor Regional COO 
ABN AMRO  René van Diepen   Senior Product Manager 
ABN AMRO  Eva Knippen    Kantoordirecteur 
ABN AMRO  Marcel Geurtsen   Marketing Consumer Segment 
ING   Dennis de Gier   Account Manager Geldautom. 
Rabobank  Hendrik Fransen   Medew. Huisv. en Projecten 
SNS   Robert de Winter   Productmanager Betalen 
SNS    Patricia van Campen-Groot Safety&Security, Fac. Bedrijf 
Reclassering  Jochem Wildeman   Hoofd Bedrijfsbureau  
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Bijlage 3  Contactpersonen  
Voor vragen over de Safety Spot zijn de eerste aanspreekpunten vanuit de politie 
Marco van Bruggen (marco.van.bruggen@amsterdam.politie.nl) en voor de 
gemeente Janneke van der Baan (j.vanderbaan@zuid.amsterdam.nl).  

Banken

 

SNS Bank  P. van Campen patricia.vancampengroot@snsreaal.nl

 

Rabobank  H. Fransen  h.fransen@amsterdam.rabobank.nl

 

ABN AMRO  R. van Diepen rene.van.diepen@nl.abnamro.com

 

ING   D. de Gier  dennis.de.gier@mail.ing.nl

  

Politie

 

Politie   M. van Bruggen marco.van.bruggen@amsterdam.politie.nl

  

Stadsdeel Zuid / Gemeente

 

Adv. veiligheid J. van der Baan j.vanderbaan@zuid.amsterdam.nl

 

Openbare ruimte R. van ’t Padje r.vantpadje@zuid.amsterdam.nl

  

Reclassering

 

Bedrijfsbureau J. Wildeman  j.wildeman@reclassering.nl

  

Ontwerp logo

 

PSCL   P. v.d. Dungen pascal@pscl.nl, www.pscl.nl  

Drukwerk

 

Springeruit Drukwerk   info@springeruit.nl, www.springeruit.nl   

http://www.pscl.nl
http://www.springeruit.nl
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Bijlage 4  Overzichtskaart pilot Amsterdam-Zuid  

 

Figuur 1 Locaties geldautomaten met Safety Spot in de Amsterdamse wijk de Pijp
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Bijlage 5  Overzicht Safety Spot in media  

 
Q Music/Ruud de Wild, 30 juni    

 
AD, 30 juni   

 
BNR Nieuwsradio, 1 juli  

 
NOS Radio 1 Journaal, 1 juli  

 
NOS Headlines, ‘De stelling van vandaag’, 1 juli 

 

Radio Noord-Holland, 1 juli  

 

ANP bericht, 1 juli (breed verspreid)  

 

Nu.nl, 1 juli  

 

Geenstijl, 1 juli 

 

Amsterdam FM, 1 juli  

 

AT5, 1 juli  

 

De Pers, 2 juli (met de kop: "Gele Barbapappa maakt pinnen veiliger"...)  

 

Parool, 1 + 2 juli  

 

Radio 5/programma Open Huis, 1 juli  

 

Trouw, 2 juli  

 

Volkskrant, website 1 juli + krant 2 juli  

 

Sp!ts, 2 juli  

 

Novum Nieuws, 1 juli  

 

Echo, ntb  

 

Editie NL, ma 5 juli      


