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Even voorstellen:

• Public Reassurance Centre Hogeschool INHOLLAND

• Domein: publiek vertrouwen in veiligheid en 

veiligheidszorg

• Missie: brug vormen tussen wetenschap en praktijk

• Marnix Eysink Smeets• Marnix Eysink Smeets

• Lector Public Reassurance

• Gabry Vanderveen

• Ass. Lector Public Reassurance



Programma

Veiligheidsgevoelens (of, liever: veiligheidsbeleving)…..

1. …..waar hebben we het over?

2. …..hoe is het ermee gesteld?

3

2. …..hoe is het ermee gesteld?

3. …..welke factoren zijn er op van invloed?

4. …..”aan welke knoppen zou je dus kunnen draaien”? 

5. …..en wat mag je dan verwachten (=realisme in ambities)
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1. Waar hebben we het over?

Hoe veilig voelen jullie je eigenlijk?Hoe veilig voelen jullie je eigenlijk?



1. Voelt u zich wel eens onveilig?

2. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?

3. Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt 

om onveilige plekken te mijden? 

4. Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet 

toestaat ergens naar toe te gaan omdat u het niet 

1. Waar hebben we het over?

toestaat ergens naar toe te gaan omdat u het niet 

veilig vindt?

5. Hoe groot denkt u dat de kans is dat in uw huis 

wordt ingebroken?



Veiligheidsbeleving = ‘semantisch sleepnet’

Met dus zeer uiteenlopende uitleggen……

1. Waar hebben we het over?

• Van breed tot smal

• Van scherp tot diffuus (huidige monitoren)



Breed: bijv. veiligheidslagen (Boutellier)

Onvrede met div. sociale problemen

Onrust over criminaliteit als maatschappelijk probleem

Algemene onzekerheden ontwikkeling 
samenleving

Angst om slachtoffer te worden van 
criminaliteit



Publiek vertrouwen in veiligheid(szorg) (Eysink Smeets)

Publiek vertrouwen in veiligheid en 
veiligheidszorg

Veiligheid
Veiligheids-

beleving
Vertrouwen

Vrijheids-

beleving



Onveiligheidsbeleving (Vanderveen)

Bang dat u zelf iets overkomt 
Veilig voelen ‘s avonds

Bang zijn dat intimi iets overkomt

Onveiligheidsbeleving

Ernst van de mogelijke gevolgen 

(wanneer u iets overkomt)

Inschatting van de kans

(dat u iets overkomt)



Vele dimensies……

Perceptie Waardering Emotie Resulterend

Gedrag
(NB Thomas Theorema)

Samenleving

Significante 

anderen

Persoonlijk
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3. Welke factoren zijn van invloed?

Het volksgeloof:

Mate van Criminaliteit

=

Mate van onveiligheidsbeleving

Maar dat ligt een tikkie genuanceerder……….



3. Welke factoren zijn er op van invloed?

Sleutelwoorden:

1. Overzichtelijkheid

2. Voorspelbaarheid2. Voorspelbaarheid

3. Bekendheid

4. Beheersbaarheid



3. Welke factoren zijn er op van invloed?



Oppelaar & Wittebrood (2006)
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3. Welke factoren zijn van invloed: ruw samengevat

Algemene maatschappelijke context

Sociale omgeving

Hypothese:
Fysieke

omgeving

Criminele omgeving

Hypothese:

Institutionele 
omgeving

Persoonlijke

factoren
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4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

As usual: er is niet een recept:

1. Op welk niveau wil je resultaat boeken? (stad, wijk/buurt, 

hotspot, doelgroep?)

1. hoe lager het niveau is waarop je ingrijpt, des te groter de 1. hoe lager het niveau is waarop je ingrijpt, des te groter de 

kans is op resultaat, maar hoe kleiner de kans dat je het 

resultaat in monitoren op stedelijk niveau terugziet (mede 

door de grote ‘elasticiteit’)



2. wat is de uitgangssituatie?

4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

* wijkplaatje, wijktypologie (in progress)



4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

3. Hoe meet je? 

• Operationalisering

• Niveau

• Geografische info over als onveilig ervaren gebieden• Geografische info over als onveilig ervaren gebieden

• Periode (☺☺☺☺)



4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

Interessante mogelijkheden:

1. (Oppelaar en Wittebrood:) beinvloeden risicoperceptie???

2. Signal crime, signal event, signal disorder benadering

3. Vertrouwen in de buurt3. Vertrouwen in de buurt

4. Mogelijk kansrijk, maar nog nauwelijks 

ontwikkeld/verdiept: 

1. beinvloeden persoonlijke factoren

2. Publiek leiderschap



4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

Hamburgermodel (voor situationele aanpak ovg)



Interessante mogelijkheid 5:

Niet inzetten op veiligheidsbeleving ‘ sec’, maar niveau 

hoger: op publiek vertrouwen in veiligheid en 

veiligheidszorg (public reassurance)

4. “Aan welke knoppen kan je dus draaien?”

veiligheidszorg (public reassurance)

Voor meer info daarover: Conferentie PRC/NVIV: Public 

Reassurance, gericht werken aan publiek vertrouwen in 

veiligheid en veiligheidszorg; 19 juni a.s., Rotterdam
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5. En welke ambities mag je dan hebben?

• Let op: ovg niet alleen maar slecht!

• Relatief geringe afstand tussen huidig niveau en (op 

macroniveau bezien) vermoedelijk ‘ basis’ niveau

• In pockets ligt dit substantieel anders!• In pockets ligt dit substantieel anders!

• Al met al bij ovg:

• Op micro-niveau (pockets van ovg) mogen/moeten 

ambities hoog zijn

• Op macro-niveau: laag



Meer informatie:

Public Reassurance Centre: secretariaat 010 – 439 96 85/2308 

Marnix Eysink Smeets: marnix.eysinksmeets@inholland.nlMarnix Eysink Smeets: marnix.eysinksmeets@inholland.nl

06- 53 63 68 65 


