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Wijk- of frontlijnteams als kern: 
drie vraagstukken

• Beleids- en frontlijnsturing
• Veiligheidshuizen
• Ondermijnende criminaliteit



Uitvoering: de lineaire benadering 
(beleidssturing)

• Uitvoering is een van de fasen in het 
beleidsproces: voorbereiding -
besluitvorming - uitvoering - evaluatie 

• Politieke/beleidsmatige doelstellingen 
staan centraal

• Gebaseerd op ‘ontwerplogica’
• Uitvoering is min of meer mechanische 

toepassing



Uitvoering: een eigen dynamiek 
(frontlijnsturing)

• Beleid is uitvoering
• Concrete gedrag in specifieke situaties 

staat centraal (situationele kwaliteit)
• Gebaseerd op actie-intelligentie 
• Uitvoering is de zichtbare (en creatieve) 

kern van het openbaar bestuur



Opgaven

• Oog hebben voor de situatie
• De goede maat houden
• De team-context is maatgevend
• In een meewerkende omgeving



Oog hebben voor de specifieke 
situatie

• frontlijners interveniëren in de 
essentiële leefwerelden van burgers

• situaties waarin frontlijners terecht 
komen zijn onvoorspelbaar

• vraagstukken zijn meerkoppig en 
beladen

• Het gedrag is tegelijkertijd uitnodigend 
en grenzen stellend



De goede maat houden 

• Legitimiteit moet per geval ‘verdiend’ 
worden

• het werk is in twee richtingen kwetsbaar: 
naar burgers èn naar het bestuur

• er is een spanning tussen gewekte 
verwachtingen en de ‘harde’ realiteit

• frontlijnteams zijn ook het visitekaartje 
van het bestuur



Team-context is maatgevend

• Het frontlijnwerk gebeurt in teams: flexibele 
samenwerkingsverbanden tussen mensen met 
een achtergrond in verschillende organisaties

• vaak is er sprake van ‘pseudo-frontlijnteams’: 
de leden blijven een vooruitgeschoven post 
van hun eigen organisatie (alleen ‘ogen en 
oren’)

• ‘echte’ frontlijnteams zijn zelf (deels) 
verantwoordelijk voor het operationele werk: 
de organisaties voegen zich naar het team en 
niet andersom (‘huisartsenmodel’)



In een meewerkende omgeving
• het echte werk begint met het follow up: wat 

gebeurt er met wat de teams zien – blijven de 
teams zelf verantwoordelijk of worden zij 
bedankt voor bewezen diensten?

• Een dienst is primair een organisatie die 
dienstbaar is aan de frontlijnteams 
(capaciteits- i.p.v. taakorganisatie)

• Die soms ook zaken kan overnemen, maar 
dan altijd in verbinding met frontlijn blijft. 



Voorbeeld: veiligheidshuizen
• Landelijk Kader Veiligheidshuizen: complexe 

problematiek, zorg- en straf intrinsiek met elkaar 
verbonden; 

• Nieuwe ‘frontlijnvoorzieningen’: wijkteams bij de 
gemeenten, ZSM bij het OM; 

• Veiligheidshuis is hoogwaardige tweedelijnsvoorziening;
• Brede stevigheid: casusaanpak en de wereld er omheen:

– Lik op stuk, juridische fast lane
– ‘Binnen is beginnen’ 
– Familie (of wijk-) systeem



Wijkaanpak en ondermijnende 
criminaliteit

• Observatie vanuit visitatie
• Vier wijken onderzocht
• Conclusies:

– Groot en reeel probleem (geld en mensen)
– Aantasting positief beleid
– Meer dan een ‘opvoedingstekort’
– Vertakt met dagelijks leven
– Buitenkant is in orde (‘schoon, heel, veilig’)



Wijkaanpak en ondermijnende 
criminaliteit

• Impact op 
– Economisch gebied
– Sociaal gebied
– Bestuurlijk/politiek gebied



Aanpak

• Strafrechtelijke, bestuurlijke en sociale 
aanpak

• Intensieve afstemming en samenwerking
• Belang van betrokkenheid 

frontlijnambtenaren
• Ontwikkeling sociaal barrieremodel
• Exit-strategieen
• Opgave voor soc.wijkteams/frontlijnteams


