
 

 
 

 

 

 

Verslag Netwerkdagen Eindhoven  
 

Opening donderdag 21 november  
Axel Weggelaar, dagvoorzitter van de Netwerktweedaagse, heet de aanwezigen welkom in 
Eindhoven. Axel is verheugd dat de Netwerktweedaagse dit keer in Eindhoven gehouden 
wordt. De Netwerkdagen zijn dit keer een samenwerking tussen Martijn Schavemaker van 
de gemeente Eindhoven en het CCV. 
 

  
Foto 1: Stadhuis Eindhoven  Foto 2: Martijn Schavemaker, gemeente 

Eindhoven 

 
Axel gaat vervolgens in op de ontwikkelingen bij het CCV. Het CCV moet, evenals vele 
gemeenten, bezuinigen. Dit heeft consequenties wat het CCV het komende jaar kan doen. 
Zo wordt bijvoorbeeld het jaarlijkse Trendsignalement geschrapt en zal het tijdschrift 
Secondant waarschijnlijk digitaal worden. De ondersteuning vanuit het CCV naar 
gemeenten blijft evenals voorgaande jaren, maar het CCV moet er wel scherper in zijn wat 
zij precies doet.  
 
Wethouder  
Wethouder Yasin Torunoglu (Wonen Wijken Ruimte en Burgerparticipatie) heet de 
aanwezigen van harte welkom in de stad Eindhoven. De wethouder benadrukt dat 
Eindhoven veel samenwerking zoekt met diverse partijen, vooral ook op het terrein van 
kennis, techniek en innovatie. De deelnemers zullen deze dag hiervan mooie voorbeelden 
zien. Zo heeft Eindhoven het Living Lab, waarbij de uitgaansstraat Stratumseind 
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gemonitord wordt op diverse aspecten om het uitgaan nog veiliger te maken. De 
wethouder roept de aanwezigen op om elkaar te inspireren.  
 

  
Foto 3: Wethouder Torunoglu Foto 4: Deelnemers 

 
Hoofd sector Veiligheid en Bestuur 
Caro van der Lijcke, sectorhoofd, laat zien hoe de structuur van de afdeling veiligheid in 
Eindhoven eruit ziet. Bij de afdeling hoort een team Intelligence. Hier wordt gesleuteld aan 
een betere informatiepositie om ook bijvoorbeeld voorspellende waarde te genereren. Zij 
genereren een dashboard, een wekelijkse update van de cijfers van zowel de gemeente als 
de politie (sturen op hotspots en hottimes). De prioriteiten van Eindhoven voor de periode 
2014-2017 zijn HIC, overlast, risicojeugd, veilig uitgaan en georganiseerde criminaliteit.  
 

  
Foto 5: Deelnemers                    Foto 6: Caro van der Lijcke 

 
De zin en onzin van top-x aanpakken 
Henk Ferwerda van Bureau Beke is uitgenodigd om met de deelnemers in te gaan op de zin 
en onzin van de top-x aanpakken. Top-x aanpakken bestaat uit twee componenten: de lijst 
en de aanpak. Uitgebreid is stilgestaan hoe de lijst tot stand komt en wie er dan op zo’n 
lijst staan. Dit kan per stad verschillen. Basis is een lijst vaste criteria, maar daar kunnen 
anderen aan toegevoegd worden als daartoe in de stad of regio aanleiding toe bestaat 
(straatinformatie). Indien er bijvoorbeeld ook andere (kleinere) gemeenten meedoen, 
willen zij dat er ook personen uit hun gemeente opkomen terwijl deze personen wellicht 
volgens de criteria te licht zijn. De lijst wordt dan een samenstelling van diverse 
doelgroepen als  veelplegers, overlastgevers, etc. Met andere woorden, de lijst is niet 
alleen systeeminformatie maar ook straatinformatie waarbij er ook nog draagvlak moet 
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zijn tussen de verschillende partners die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van die lijst. 
Het maken van een top-x aanpak is niet nieuw maar vaak wel sexy, zoals de top 600 uit 
Amsterdam.  
 
De zin van top-x aanpakken:  

 Het geeft focus; 

 Focus leidt vaak tot betere regie; 

 Een aanpak van hotspots, hottimes, hotgroups en hotshots is effectief. 
 

De onzin van top-x aanpakken:  

 Door focus aanpakken is geen ruimte voor andere aanpakken. HIC is nu 
bijvoorbeeld leading. Wat voor lijst zouden de burgers maken? Vooral 
overlastgevers zullen worden toegevoegd.  

 De slimmeren (leiders) staan er vaak niet op. De ‘sukkels’ (volgers) dus wel. De 
slimmeren zorgen ervoor dat anderen voor hen het werk doen.  

 Kijk ook naar de broertjes en zusjes (omgeving) van de jeugdige op de lijst.  

 Als overheid afvragen met welk doel de lijst gemaakt wordt. Voor de burgers of 
voor Den Haag. Kritisch blijven kijken.  

 Zou je niet beter moeten inzetten op aanstormende talenten? In plaats van 
bijvoorbeeld de huidige veelplegers.  

 Hoe actueel is de lijst? Is het niet snel verouderd en met welke (verouderde) 
informatie werken we? 

 
Christine van Dijk, projectleider aanpak top 600 van de gemeente Amsterdam, reflecteert 
op de presentatie van Henk Ferwerda. Zij beaamt dat focus en regie goed werken. 
Daarnaast is er in Amsterdam een duidelijke bestuurlijke commitment van de 
burgemeester. Hij denkt goed mee en denkt vaak ook vooruit. Daarnaast is er een monitor 
over de top 600. Dat heeft geleid tot een aanspreekcultuur. Een valkuil van Amsterdam is 
de wijze waarop de invulling plaatsvindt van het regiemodel.  
 

 
Foto 7: Christine van Dijk in de raadszaal van Eindhoven 
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Tot slot vroeg Henk Ferwerda aan het begin van deze sessie twee deelnemers om op basis 
van de discussie een krantenkop te maken en een advies te geven aan de minister. 
 
De krantenkop is: “Weg met de top-x aanpak:  zet in op jeugdige potentiële criminelen” en 
een tweede is “Iedereen bekend op de top-x lijst, maar wat doe je met de rest?” 
 
Het advies aan de minister is:  

 Geef lokaal gezag positie, niet alleen politie; 

 Wees niet alleen gefocust op de top x, maar blijf ook oog houden op anderen;  

 Maak informatie gestuurd werken mogelijk; geef de ruimte zonder dat privacy een 
te groot obstakel wordt;  

 Sta experimenten toe! 
 
Living Lab 
Na de lunch ging het gezelschap naar het Living Lab. Dat is gesitueerd in de Oude 
Rechtbank aan het Statumseind, de uitgaansstraat van Eindhoven. Het Living Lab is 
ontwikkeld om het uitgaan op Stratumseind te monitoren (crowd management) en 
gerichte inzet te plegen op hetgeen nodig is om het uitgaan prettig te maken zonder 
agressie en geweld. Tinus Kanters van de gemeente Eindhoven liet een filmpje zien en gaf 
een korte presentatie.  
 
Het Living Lab is een meetinstrument. Het meet vele indicatoren als hoeveelheid personen, 
herkomst van personen, het weer, hoeveelheid afval, geluid, etc. Het Living Lab is een 
samenwerking van vele publieke en private partijen. Eindhoven gaat hiermee de komende 
tijd (4 jaar) experimenten. Na afloop van de presentatie konden de deelnemers kijken naar 
een aantal monitoren waar alle gegevens op bijgehouden worden.  
 

 
             Foto 8: Deelnemers op locatie in de Oude Rechtbank 

 
De-escalate, spelen met licht 
In een andere locatie, Dynamo jongerencentrum, werd door Yvonne de Kort van de 
TU/Eindhoven een presentatie gegeven over hoe licht sociaal gedrag beïnvloedt. Als 
voorbeeld geeft zij dat mensen in een donkere omgeving heel ander gedrag vertonen dan 
in het licht. In het donker vinden meer aanrakingen en geknuffel plaats. Maar het kent ook 
negatieve effecten. In het donker is het anoniemer en zal men eerder geneigd zijn minder 
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sociaal gedrag te vertonen. Men is bijvoorbeeld met geld ophalen minder genereus of men 
steelt zelfs geld.  
 
Ook met kleuren kan men spelen. Mensen die wat roods aan hebben zijn veelal 
aantrekkelijker dan in het blauw. Tenzij iemand lelijk is, dan werkt rood in je nadeel. 
Warme en koude kleuren spelen een rol. Al deze bevindingen die door studenten van de 
universiteit zijn uitgetest kunnen ook gebruikt worden bij de verlichting op het 
Stratumseind. Dit project heet de-escalate en vindt plaats in het kader van het Living Lab.  
 
Hans van Diem van Lightning Philips, laat vervolgens zien hoe de bezoekersstromen toe- en 
afnemen gedurende de nacht op het Stratumseind. Door op bepaalde uren ander licht te 
geven, hoopt men het publiek te kunnen beïnvloeden. De vraag is hoe je voorspellende 
waarde krijgt als je variabelen verandert. Deze experimenten gaan binnenkort in het Living 
Lab van start. De betrokkenheid van Philips laat zien dat het Living Lab een brede 
samenwerking kent met diverse publiek/private partijen.  
 
Opening vrijdag 22 november  
Axel Weggelaar vat dag één samen door te zeggen dat we gisteren wel wat jaloers waren 
op Eindhoven. De afdeling OOV beschikt over een eigen intelligence team en daarnaast 
vinden er prachtige experimenten plaats als het Living Lab. En natuurlijk zijn degenen 
jaloers die gisteren niet mee waren naar de late borrel, want Pieter van de Hoogenband is 
gespot ;-)  
 
Resultaten subwerkgroepen Veiligheid 
Axel Weggelaar legt uit dat er een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep Veiligheid bestaat 
bij de G32. Deze worden gevoed door onder andere de subwerkgroepen. Hiervan zijn er 
vijf die wisselende resultaten hebben geleverd tot nu toe. Hieronder volgen in het kort de 
resultaten.  

 Regierol: er is een document opgeleverd over regiekansen voor de steden. Er wordt 
nog aan het document gesleuteld en daarna rondgestuurd.  

 Veiligheidshuizen: er is dit jaar reeds een bijeenkomst georganiseerd geweest. Nagaan 
wat er nog meer gedaan kan worden.  

 Intelligence: deze subwerkgroep is aangesloten bij de Digitale Steden Agenda. Hier 
wordt nagedacht hoe intelligence in te zetten in de praktijk. Oa. TNO doet een 
Challenge om op een onderwerp met iets concreets te komen. Wordt vervolgd.  

 Drugs/Coffeeshopbeleid: nu geen prioriteit door het opschorten van de wietpas en 
geen mogelijkheid van experimenten. 

 Jeugd: subwerkgroep is één keer bijeen geweest en heeft een lijst met mogelijke 
onderwerpen geleverd. Moet nog nader worden uitgewerkt.  

 
Met de deelnemers worden nog onderwerpen genoemd die mogelijkerwijs voor 2014 
opgepakt kunnen worden. Deze onderwerpen zijn: Cybercrime, Transities sociale domein + 
effecten voor veiligheid, Uitwisseling G4-G32, Veiligheidsbeleving en communicatie.  
 
Wijkinterventies 
Vasco Lub heeft een studie gedaan naar ‘Schoon, Heel en Werkzaam’. Hij presenteert 
vandaag de uitkomsten van dit onderzoek. Over het algemeen is er nog weinig bekend over 
de effectiviteit van wijkinterventies en zijn ze moeilijk te evalueren. Gekeken moet worden 
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naar de assumpties waarom bepaald beleid wordt ingezet. De wijkinterventies zijn niet 
door Vasco Lub zelf onderzocht maar gebaseerd op beschikbare bestaande literatuur. Soms 
zijn er evaluaties van de projecten zelf en soms weet men uit andere onderzoeken wat 
bepaalde interventies te weeg willen brengen en of dat ook slaagt.  
 

 
            Foto 9: Vasco Lub 

 
Vasco Lub is in zijn onderzoek ingegaan op vijf thema’s : 
1. Stimuleren van bewonerscontacten. De belangrijkste uitkomsten zijn:  

- Meer sociale contacten leiden niet per se tot veilige wijk 
- Sociale cohesie eerder gevolg van veilige leefomgeving dan oorzaak ervan 
- Versterken sociale netwerken geen voorwaarde voor bewonersactivisme 
- Individuele kenmerken en professionele ruggensteun veel bepalender voor sociale 
controle c.q. inzet leefomgeving.  

2. Burgerbestuur en buurttoezicht. De belangrijkste uitkomsten zijn: 
- Impact burgerinspraak op buurtleefbaarheid beperkt 
- Botsende logica’s burgerpanels en instanties 
- Wijkbewoners geen vanzelfsprekende ‘ogen en oren’ van de straat 
- Relatief sterk bewijs dat buurtwachten leefbaarheid verbeteren 

3. Inzet van straatcoaches. De belangrijkste uitkomsten zijn: 
- Uit cijfers blijkt geen aantoonbare afname (jeugd)overlast en aangiften door coaches 
- Resultaten te gemengd en overlastmeldingen en aangiftecijfers te overeenkomstig 
met natuurlijke trends en referentiegebieden 
- Soms zelfs toename van overlast 
- ‘Coachende’ benadering blijft blinde vlek 

4. Gedragscodeprojecten. De belangrijkste uitkomsten zijn: 
- Bereikt vooral bewoners die zich aangetrokken voelen tot specifiek soort sociale 
normering (‘Wij groeten elkaar!’) 
- Buurt of straat vormt nauwelijks collectief waarin effectief groepsnormen kunnen 
worden afgesproken 
 - Gedrag dat wordt ervaren als ‘onbeschaafd’ niet dezelfde betekenis voor 
verschillende groepen 

5. Wijksport. De belangrijkste uitkomsten zijn: 
- Sport veel minder grote invloed op gedrag dan veelal aangenomen 
- Evt. sociaal effect treedt pas op als sport in pedagogisch jasje wordt gestoken 
- Vechtsport heeft eerder bevorderend dan regulerend effect op agressiviteit 
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- Wijksport draagt niet bij aan ontmoetingskansen en heeft doorgaans negatief effect 
op leefbaarheid  

 
Vasco Lub geeft aan dat vertikaal buurtverband beter is dan versterken van horizontaal 
buurtverband (sociale cohesie). Een voorbeeld van vertikaal buurtverband is de 
stadsmarinier. Daarnaast vindt hij dat steden een slimmer toezichts- en handhavingsbeleid 
moeten voeren. Hiermee bedoelt hij dat vooral gekeken moet worden naar 
gelegenheidsbeperkende maatregelen. Mensen moeten niet meer de kans hebben om de 
fout in te gaan door bijvoorbeeld menselijk toezicht.  
 
Na de koffiepauze gingen Leonie van Aarsen (het CCV) en Rachelle Gulikers (gemeente 
Maastricht) in op de randvoorwaarden voor succesvolle wijkaanpakken die in grote lijnen 
overeenkomen met de bevindingen van Vasco Lub. De sleutels voor succes die genoemd 
werden zijn: de juiste probleemdefiniëring, betrokkenheid creëren, verticaal investeren, 
goed voorbeeld doet volgen (vertrouwen), en bewonersactivisme en controle. 
 
De conclusie van hun verhaal was: 

 Verdiep je in het probleem en niet alleen in de oplossing 

 Doe dat samen met relevante bewoners en partners 

 Erken de weerstanden van bewoners 

 Beleidsprioritering vraagt creativiteit  

 Uitvoering: ieder een eigen rol 

 Opbrengst: maatwerk en vertrouwen 
 
In reactie op het verhaal van Leonie van Aarsen en Rachelle Gulikers, gaf Vasco Lub nog 
een aantal opmerkingen.  

 Affectief en effectief is een schijntegenstelling. Je krijgt pas echt draagvlak als je 
met effectieve aanpakken komt. 

 Samenwerken is wat anders dan alleen overleggen. Als er overeenstemming is wat 
te doen, moet je wel opvolging regelen. Belemmeringen van geld en inzet mogen 
dan niet het probleem zijn.  

 De term bewoners is erg breed. Er zijn namelijk veel verschillende bewoners. Wat 
zijn de diverse belangen. Overheid moet dan een keer duidelijk kiezen.  

 Wat kunnen bewoners zelf en wat moet de overheid doen? Duidelijk daarover zijn. 
Dit kan het CCV oppakken. Geen blauwdruk maken maar wel helder uiteen zetten.  

 
Sluiting 
Na twee mooie dagen bedankt Axel Weggelaar Martijn Schavemaker van de gemeente 
Eindhoven voor de goede samenwerking. Vanuit de gemeente Eindhoven wordt Axel 
Weggelaar heel hartelijk bedankt.  
 
Tot slot 
De powerpoint presentaties van de Netwerktweedaagse zijn te vinden op de website van 
het CCV in het dossier Grote Steden.  
 


