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VERSLAG 

Netwerkdag veiligheidscoördinatoren Grote Steden  

22 mei in Leiden 

 

 

Op donderdag 22 mei vond de halfjaarlijkse netwerkdag veiligheidscoördinatoren van de Grote 

Steden plaats in Leiden. ’s Ochtends stond de toekomst van het Grotestedenbeleid centraal en 

’s middags werd ingegaan op het veiligheidsgevoel. Er waren rond de 40 deelnemers uit 18 

verschillende steden.  

 

 

Opening 

De opening werd verzorgd door burgemeester Lenferink. Hij ging in op de historie van Leiden 

waarbij twee grote gebeurtenissen in het oog springen: het einde van de Spaanse bezetting in 

1574 en de buskruitramp in 1807. Beide gebeurtenissen hadden direct te maken met veiligheid. 

Het einde van de Spaanse bezetting op 3 oktober 1574 wordt nog elk jaar in Leiden gevierd. Het 

is het grootste stadsfeest in Nederland en het kent elk jaar weer veel voorbereiding omtrent de 

veiligheid van alle feestvierders. De burgemeester wenste de aanwezigen een mooie dag toe in 

Leiden en benadrukte dat het goed is dat de netwerkdag regelmatig wordt gehouden voor 

uitwisseling van goede ideeën.  

 

 

Presentatie en discussie over toekomst Grotestedenbeleid 

Rob van Zwet, senior coördinerend beleidsmedewerker VROM/WWI, gaf een inleiding op de 

toekomst van het Grotestedenbeleid (GSB). Hij meldde dat het GSB vanaf 2010 een andere 

invulling gaat krijgen. De brede doeluitkeringen van de 3 pijlers (fysiek, economie en sociaal) 

verdwijnen of minder worden. De BDU fysieke pijler (ISV-geld) wordt vanaf 2012 gehalveerd, de 

BDU economie verdwijnt en gaat zich meer richten op ondernemerschap in de wijk en de BDU 

sociale integratie en veiligheid (SIV) kent slechts een kleine verlaging maar gaat wel door. Het 

GSB zal voortaan meer aandacht leggen op de uitvoering op lokaal niveau en op de wijkaanpak. 

Hiertoe zullen waarschijnlijk doorbraakdossiers worden benoemd. Aan de aanwezigen vroeg Rob 

van Zwet of zij onderwerpen konden noemen voor de doorbraakdossiers: 

 

Veiligheidshuizen: 

De veiligheidshuizen zijn bedoeld om de problematiek integraal aan te pakken, echter op 

rijksniveau wordt het beleid richting veiligheidshuizen niet integraal afgestemd. Zo hebben 

bepaalde partners onvoldoende mogelijkheden voor deelname aan veiligheidshuizen. Dit heeft 

betrekking op hun mogelijke financiële bijdrage maar ook hoe de beschikbare middelen richting 

veiligheidshuis mogen worden ingezet. Daarnaast is de ICT van de veiligheidshuizen een punt van 

aandacht.  

 

Nazorg ex-gedetineerden: 

Het verwachtingspatroon over de loketfunctie van gemeenten is nooit goed tussen rijk en 

gemeenten uitgesproken. Zo krijgt de G4 in het kader van de maatschappelijke zorg extra geld, 

alleen de G27 niet. Dit terwijl de lokale veiligheidspartners hier gemakshalve wel vanuit gaan.  

 

Jeugd: 

Er moet meer aandacht komen om inzet te plegen aan de voorkant van de problemen met jeugd 

en niet pas aan het eind wanneer het al fout is gegaan. De trajecten voor jeugdigen zijn nog 

moeizaam. Zo is het lastig om bijvoorbeeld gezinscoaches in te zetten. Gepleit wordt voor 
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verbreding van het justitiele kader. Er moet een stok achter de deur komen, bijvoorbeeld drang 

en dwang bij opvoedingsondersteuning. Ook wordt gesignaleerd dat in de landelijke werkgroep 

veelplegers alleen gesproken wordt over meerderjarige veelplegers en niet over de jeugdigen.  

 

Capaciteit politie in de wijken: 

De capaciteit van de politie is in de wijken nog te weinig. Waar zijn de beloofde 500 extra 

agenten nu? Het is voor de politie al vaak lastig om alleen de noodhulp gedaan te krijgen. 

Daarnaast zijn bijvoorbeeld in Den Bosch twee keer rellen geweest in wijken, maar Den Bosch 

heeft geen Vogelaarwijk. Er moet derhalve niet alleen op de Vogelaarwijken worden 

geïnvesteerd maar in alle wijken, anders zijn dat de toekomstige wijken waar het fout dreigt te 

gaan.  

 

Zie ook: powerpointpresentatie Rob van Zwet (VROM/WWI) 

 

Presentatie Veiligheidsgevoel 

Marnix Eysink Smeets, lector ‘Public Reassurance’ van de hogeschool INHOLLAND uit Rotterdam 

gaf een inleiding over het beïnvloeden van veiligheidsgevoelens: aan welke knoppen kan men 

draaien? Er zijn veel metertjes en een aantal daarvan zijn niet te beïnvloeden. Er zijn vele 

cockpits en overal mensen die sturen en beïnvloeden. Bij een groot deel kan je niet bij en een 

ander deel wordt door anderen beïnvloed in een andere richting. 

 

Waar hebben we het over? Er wordt onder de aanwezige veiligheidscoördinatoren een mini-

survey gehouden over veiligheidsbeleving op de manier zoals veiligheid momenteel wordt 

geoperationaliseerd in vragenlijsten. De vraag tijdens deze presentatie is of de huidige 

operationalisatie zinnig is. Veiligheidsbeleving is een semantisch sleepnet met zeer 

uiteenlopende uitleggen (van breed tot smal en van scherp tot diffuus). 

Er volgt een aantal sheets met verschillende visies /modellen op/over dit onderwerp. Zo zijn er 

verschillende dimensies: percepties en emotie leiden tot bepaald gedrag (vermijding, verhuizen, 

vervreemding, etc). Momenteel is men vooral op angst gericht, terwijl woede ook een reactie 

kan zijn dat leidt tot sociale onrust. 

 

Hoe is het ermee gesteld? Dat is afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Uit de monitoren blijkt dat 

er vanaf 1999 een trendbreuk is: het veiligheidsgevoel neemt toe. Is het beleid sinds 1999 

veranderd? Nee, sterker nog: vanaf 1999 laten veel andere subjectieve indicatoren ook een 

trendbreuk zien. Het is onduidelijk waardoor dat nou precies komt. Conclusie uit die cijfers is: 

Nederlanders zijn blijer en gelukkiger. Maar is dat ook zo? In de samenleving lijkt het er meer op 

dat de boel polariseert. Er lijkt sprake te zijn van het fenomeen: met mij gaat het goed, maar 

met ons gaat het slechter. 

 

Welke factoren zijn van invloed? Er worden weer verschillende modellen met factoren getoond. 

De meeste modellen zijn sociologisch (en statisch) van aard. Marnix benadrukt het belang van de 

institutionele/bestuurlijke context. De manier waarop instituties opereren en niet alleen wat ze 

doen, maar vooral ook hoe ze het doen. 

 

Aan welke knoppen kan je draaien? Er is een plaatje met de vraag wat de uitgangssituatie is. 

Ook bij dit plaatje wordt weer een directe link gelegd tussen criminaliteit en veiligheid, terwijl 

er veel meer komt kijken als gesproken wordt over veiligheid. Los daarvan kan een wijktypologie 

worden opgesteld om vervolgens instrumenten toe te passen die passen bij die typologie. 

Marnix is voorzichtig met de suggestie van Oppelaar en Wittebrood om risicoperceptie te 

beïnvloeden. Hij gelooft in het verbeteren van de veiligheid in combinatie met het serieus 

nemen van de burgers. Je moet niet sec inzetten op veiligheid maar op de vier V’s: (objectieve) 

veiligheid, veiligheidsbeleving, vertrouwen, vrijheidsbeleving. 

 

Zie ook: powerpointpresentatie Marnix Eysink Smeets 
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Workshop “Aan welke knoppen kan je draaien” door Marnix Eysink Smeets (hoge school 

INHOLLAND) 

Marnix vroeg de deelnemers twee grootste problemen op te schrijven waar je tegenaan loopt bij 

de verbetering van de veiligheidsbeleving in de praktijk. 

 

Genoemde knelpunten zijn: 

• er is/zijn genoeg beleid en actieprogramma’s maar centrale regie ontbreekt; 

• de bestuurlijke perceptie van urgentie is door angst gedreven (opschalingsdrift bij de 

politie). De perceptie is gericht op effect in plaats van op risico’s; 

• het beïnvloeden van de sociale cohesie in de wijk (onveiligheid groeit). Er zijn veel 

tweedelingen in de maatschappij: jong-oud, allochtoon-autochtoon, arm-rijk. Hoe ga je 

daar mee om? 

• Nimby gedrag (bij opvang verslaafden) van burgers; 

• Gebrek aan moreel/publiek leiderschap (nu deint bestuur teveel mee met de angsten 

die er zijn); 

• Veiligheidsbeleid is een vergaarbak van allerlei sociale en maatschappelijke problemen. 

Zelfs gebrek aan politiek en bestuurlijk vertrouwen wordt gekoppeld aan veiligheid. 

Praktisch bekeken blijkt gevoel van veiligheid redelijk stabiel en de criminaliteitscijfers 

gaan omlaag. Dus het gaat best goed. Misschien bij veiligheid alleen letten op 

objectieve cijfers. Kort samengevat: reassurance gap (objectieve versus subjectieve 

veiligheid); bestuurders zien de gap als een probleem; 

• Zoekend met de ketenaanpak (samenwerking) want iedere partij is met de eigen 

definitie van veiligheid bezig en men is het oneens wanneer sprake is van een probleem; 

• Gemeente overstijgende problematiek: Rotterdam pakt veiligheid hard aan. 

Omringende gemeenten hebben daardoor nu meer overlast (verplaatsingseffect); 

• Veel burgers hebben een klantenbenadering richting de overheid: ik ben de klant en u 

levert. Ze hebben hoge verwachtingen van de overheid en leggen daar ook veel 

verantwoordelijkheid neer. Nu wel meer nadruk op drang en dwang, maar aanpak kan 

nog steeds wringen met de jaren 70 benadering vanuit het welzijnswerk.  

 

Waar mee geholpen? 

• moreel leiderschap; 

• de vier V’s niet uit elkaar trekken, maar combineren (objectieve veiligheid, 

veiligheidsbeleving, vertrouwen, vrijheidsbeleving) 

• meer op het relationele zitten, voorbeeldgedrag van de overheid verbeteren (weer: 

publiek leiderschap: wordt steeds belangrijker in de discussie). Bestuurders moeten niet 

luisteren naar de samenleving, maar de samenleving lezen. 

 

De discussie gaat over probleemwijken en dan niet alleen de Vogelaarwijken, maar juist ook op 

wijken die daar net onder zitten. In deze laatste wijken is winst te boeken voor de toekomst. 

Gemengde sociaal zwakke wijken vormen een probleem, daar hebben we nog geen goed 

antwoord op. In die wijken wordt duidelijk dat veiligheid de reflector is van andere, meer 

sociaal-economische problemen. Veiligheid kan echter ook een voorwaarde zijn om sociale 

cohesie aan te pakken: door hotspots aan te pakken zien bewoners dat er wat gebeurt en zijn ze 

meer geneigd mee te denken over lange termijn projecten (herstructurering).  

 

Een ander discussiepunt is dat de gemeenschappelijke overheden meer aan het stuur moeten 

(durven) zitten en bepalen wie waar komt te wonen (spreidingsbeleid). Hoe ga je om met 

probleemgezinnen/ernstige vormen van overlast? Het is niet zo dat er meer overlastgevende 

gezinnen zijn, maar tolerantie is stukken lager. Die tolerantie neemt ook af omdat bestuurders 

de problemen niet duiden.  

Het bestuur moet niet bang zijn besluiten te nemen en meer op lange termijn durven kijken. Uit 

een onderzoek in België komt naar voren dat burgers juist vertrouwen hebben in leiders met 

‘niet-tegenzeggelijk gedrag’. Bestuurders die zeggen: ik neem de verantwoordelijkheid en hier 

sta ik voor. 
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Workshop “Het meten van veiligheidsgevoel” door Gabry Vanderveen (hoge school 

INHOLLAND) 

In de workshop werden 2 vragen gesteld aan de deelnemers: 

1. Waar loop je tegenaan bij het monitoren in je gemeente (knelpunten)? 

2. Hoe gebruik je de monitors, wat heb je aan de cijfers (gebruik)? 

 

• Breda 

Breda gebruikt cijfers (politiemonitor, leefbaarheids- en veiligheidsmonitor) als input voor het 

Veiligheidsprogramma. Dus met name een beleidsmatige input. Verder worden de monitors 

gebruikt voor rapportages. 

Knelpunt is dat de cijfers alleen beschrijven, maar dat verklaringen (verhalen achter de cijfers) 

ontbreken. 

 

• Politie Brabant Zuid-Oost 

Gebruiken de cijfers uit monitors veelal om te kijken of beleid effect heeft gehad. En om de 

klantrelatie te verbeteren. Bejegening van klanten staat centraal bij de politie, ze investeren 

veel in deze klantrelatie en daarvoor gebruiken ze de cijfers om te kijken of dit effect heeft 

gehad en wat eventueel verbetering behoeft. 

Knelpunt is de interpretatie van cijfers. Een voorbeeld hiervan is de AD Misdaadmeter. 

Eindhoven staat nummer 1, maar als je de cijfers interpreteert kan de beeldvorming anders zijn. 

 

• Almere 

In Almere doen ze wijkpeilingen, die ze gebruiken voor nieuw beleid. Op dit moment staat 

Almere voor een grote stap: binnen een aantal jaren moet de bevolking verdubbeld zijn. Zij 

willen investeren in de economie (ondernemers aantrekken etc.). Vanwege de toekomstplannen 

laten ze Fijnaut en Bruinsma een Veiligheidsonderzoek doen in Almere. De uitkomsten gebruiken 

ze voor formuleren nieuw beleid. Verder speelt nu in Almere dat het niet bij de GSB hoort. 

Hiervoor willen ze de cijfers ook gebruiken om aan te tonen dat ze wel bij de GSB horen. 

 

Knelpunten van cijfers is de interpretatie ervan. Bovendien kun je de cijfers moeilijk vergelijken 

met andere gemeenten (juist omdat ze ook geen GSB gemeente zijn), de cijfers zijn typisch voor 

Almere. Verder kan communicatie van de cijfers een probleem zijn. Je wilt graag mbv. de 

cijfers problemen benoemen, zodat bewoners zich erkend voelen, maar dat blijkt vaak lastig. 

Tot slot is de relatie met beleid soms moeilijk te leggen. 

 

• VNG 

De Integrale Veiligheidsmonitor dient juist om de uitkomsten onderling te vergelijken en van 

elkaar te leren. Het maakt dat best practices onderling uitwisselbaar zijn. 

De VNG zelf gebruikt de cijfers en uitkomsten om trendanalyses te maken en te signaleren. 

Op www.waarstaatjegemeente.nl staan benchmarks van gemeenten. 

 

De communicatie van cijfers voor beleidsbepaling is lastig als het gaat om bepaalde begrippen, 

bijvoorbeeld overlast, geweld. De gemeenten en de politie interpreteren cijfers van bepaalde 

begrippen anders. Politie gebruikt INK-model en gemeenten kernbeleid Veilig. 

 

• Amstelveen 

Gebruiken veiligheidsindex net als Amsterdam (=combinatie van slachtofferenquêtes en de 

veiligheidsmonitor). Ze gebruiken de cijfers voor monitoring, verantwoording en het 

beleidsprogramma. 

 

Knelpunt is de duiding van cijfers. Lastig is verder de schaal: je monitort bijvoorbeeld een hele 

wijk, maar daarbinnen heb je vaak maar een klein probleemgebied van enkele straten. Verder is 

het lastig om effecten te meten. De politiek wil tegenwoordig veel effecten meten, maar 

daarvoor zijn nulmetingen nodig en die zijn moeilijk te houden. 

 

• Voordelen Veiligheidmonitor (Sonja) 

- Eenduidigheid; 

- Verantwoording kabinetsbeleid; 
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- Minder last voor de burgers; 

- Het gaat juist om kwaliteit, niet altijd om kwantiteit. Het gaat juist om de interpretatie 

en het verhaal achter de cijfers. 

 

• Advies Gabry aan gemeenten/politie 

Maak gebruik van studenten / stagiaires van universiteiten en hogescholen om aan de slag te 

gaan met de uitkomsten van enquêtes, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

 

 

 

Workshop “Communicatie en het Engelse model” door Robert Flos (BZK) en Michel de 

Vroege (CCV) 

Na toelichting van BZK op de ‘Toolkit Fear of crime’ (dit betreft de modules ‘Fear of crime 
matrix’ & ‘Good communication’) volgt een discussie over de toepasbaarheid en 
mogelijkheden van een Nederlandse variant. 
 
De variant zal eind 2008 als digitale toolkit op de website van het CCV gepubliceerd worden 
en ook in papieren vorm verspreid worden onder gemeenten en politie. Deze handreiking is 
een schets van strategieën om ‘fear of crime’ door gemeenten (en andere lokale actoren) 
terug te dringen. In de Nederlandse handreiking worden een groot aantal noties 
meegenomen uit de studie ‘Angstige burgers’, de resultaten van het Britse ‘Home Office 
Fear of Crime Team’ en zal ondermeer Marnix Eysink Smeets de nodige inhoud leveren. De 
geleverde theoretische achtergrond in een toolkit dient eveneens om inzicht te geven in de 
oorzaken van (on)veiligheidsgevoelens , wat zijn nu (on)veiligheidsgevoelens en in hoeverre 
dit fenomeen meetbaar is. 
 
De aanpak van onveiligheidsgevoelens staat vaak centraal in een gemeentelijk 
(wijk)actieplan voor integrale veiligheid. Gemeenten geven aan prioriteit te willen geven 
aan het thema maar geven daarbij tevens aan daarvoor over onvoldoende ‘tools’ en kennis 
te beschikken. 
 

De gepresenteerde Engelse toolkit zal in de Nederlandse variant  mee moeten helpen aan 
een systematische, doelgerichte en planmatige benadering van het veiligheidsprobleem 
(d.i. Fear of crime) op lokaal niveau. De deelnemers aan de workshop geven aan de 
modules uit de Engelse toolkit zinvol te vinden. Eveneens wordt de format als 
gebruikersvriendelijk bevonden.  
 
Onderdeel van een dergelijke gereedschapskist ‘aanpak onveiligheidsgevoelens’ moet 
volgens de deelnemers een lijst van goede voorbeeldaanpakken zijn. - “Lever niet alleen de 
‘best practices’ maar ook de worst ‘cases” -. Men ziet de gemeente als regiehouder van dit 
specifieke probleem. Dit specifieke probleem vereist ook een specifieke aanpak, regie en 
projectbenadering. De deelnemers melden tevens als knelpunt de selectie, betrokkenheid 
en participatie van sleutelfiguren in de beleidsvorming en uitvoering.  
 
Zie ook: powerpointpresentatie Robert Flos (BZK) 
 
Voor meer informatie over het thema onveiligheidsgevoelens, ga naar:  

http://www.hetccv.nl/dossiers/Samenleven_en_wonen/onveiligheidsgevoelens/onveilighei
dsgevoelens/ 
 
Voor meer informatie over de Engelse toolkit, ga naar: 
http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/fc00.htm 
 


