
 

Informatiepositie gemeenten 
 

Voor het voeren van regie op lokaal veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare 
orde, is een goede informatiepositie essentieel. 

Het benutten van informatie door gemeenten kan in de praktijk beter georganiseerd 
worden. Bij gemeente en lokaal bestuur is er behoefte om knelpunten in de 
informatievoorziening weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan versnipperde informatie bij 
de verschillende afdelingen in de gemeente en het ontbreken van de juiste ICT-
voorzieningen voor het maken van de benodigde analyses. 

De juiste informatie en intelligence kan gemeenten en lokaal bestuur ondersteunen hun 
regierol en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid waar te maken.  

Dit dossier bevat daarom verschillende modules die u helpen de informatiepositie van uw 
gemeente te verbeteren. Ook vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van 
voorbeeldgemeenten. Centraal staat het uitgebreide stappenplan waarmee de 
beleidsmedewerker OOV direct aan de slag kan.  

 

Stappenplan 

Dit uitgebreide stappenplan helpt om uw informatiepositie rondom veiligheid te 
versterken en beter te organiseren. De beleidsmedewerker OOV van uw gemeente kan er 
direct praktisch mee aan de slag. Uiteindelijk leidt een betere informatiepositie ertoe dat 
een gemeente/lokaal bestuur de regierol en verantwoordelijkheden rondom de aanpak 
van veiligheid beter kunnen waarmaken. 

 Activiteit Resultaat 
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Stap 1. Voorbereiding 
 

De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Voor het opstellen en 
uitvoeren van dit beleid en voor het handhaven van de openbare orde is een goede 
informatiepositie essentieel. 

Informatie en 'intelligence' kunnen duiding geven aan specifieke veiligheidsproblemen, of 
trends, signalen en ontwikkelingen aantonen. De uitwisseling van informatie en de kennis 
die dit oplevert, leidt tot een efficiënte en effectieve inzet van veiligheidsmaatregelen. 
Onder 'intelligence' verstaan wij het inzicht in problematiek, risico’s en patronen. 

Voordat u bepaalt wat voor uw gemeente een geschikte informatiepositie is en welke 
maatregelen u hierbij kunt nemen, moet u eerst weten wat de voordelen zijn bij een 
verbeterde positie, wat uw huidige positie is en welke knelpunten u tegenkomt. 

Voordelen betere informatiepositie 

Signaleren van het probleem 
Scan uw huidige informatiepositie 
Aanpakken? 

 
Voordelen betere informatiepositie 

Wat zijn de voordelen van een verrijkte informatiepositie die specifieker en actueler is 
dan voorheen? Wat kunt u doen met een goede informatiestructuur: 

• Het in positie brengen van de lokale driehoek om informatie-gestuurd besluiten 
te kunnen nemen over prioriteiten en de inzet van mensen en middelen. 

• Een volwaardige positie van het lokaal bestuur op veiligheidsgebied (zoals een 
betere regie en kwaliteit van het integraal veiligheidsplan). 

• Sneller inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van lokale onveiligheid 
(en veiligheidsbeleving en verwante thema’s). 

• Een wezenlijke daling van het aantal incidenten op bepaalde hotspots (en 
'hottimes'), na gerichte inzet op basis van analyse van specifieke data. 

• Met een specifieke informatie-gestuurde inzet kan met een relatief kleine 
capaciteit handhavers toch effectief worden gewerkt. 

• Een goed georganiseerde informatiepositie zorgt voor een betere verbinding met 
andere partners zowel intern als extern. Zo heeft u meer sturingsinformatie. 
Laat u inspireren door voorbeelden van gemeenten waar de intelligence-ontwikkeling 
is doorgevoerd en waar de reorganisatie van informatie de regie op veiligheid heeft 
verbeterd. 

 

Signaleren van het probleem 

Over welke indicatoren met betrekking tot het veiligheidsbeleid bij gemeenten hebben we 
het? Wanneer moet u in actie komen om de huidige informatiepositie en 
informatievoorziening onder de loep te nemen en te versterken?  

Indicatoren van het veiligheidsbeleid: 

• Veiligheidsanalyse: De mogelijkheden voor een (actuele) veiligheidsanalyse zijn 
beperkt. Voor de veiligheidsanalyse mist u bijvoorbeeld belangrijke data of het 
kost u teveel tijd om deze data te verwerken in de analyse. 

• Prioriteren: De mogelijkheden om gericht en op basis van een veiligheidsanalyse 
te prioriteren zijn gering. Er is bijvoorbeeld geen duidelijk beeld welk 
veiligheidsthema een probleem vormt in de gemeente. 

• Beleid op maat: De mogelijkheid om veiligheidsbeleid op maat te ontwikkelen zijn 
onvoldoende. Dat ziet u in een jaaruitvoeringsplan of integraal veiligheidsplan 
zonder een volledige onderbouwing. 



• Effectiviteit: De mogelijkheid om effectief uitvoering te geven aan beleid zijn 
beperkt. Zo zet u regelmatig veiligheidsmaatregelen in die na evaluatie niet de 
gestelde doelen blijken te halen. De keuze voor een maatregel is bijvoorbeeld 
gebaseerd op onvolledige informatie of de informatie is niet in zijn juiste context 
geplaatst. 

• Vooruit kijken: Er doet zich regelmatig een veiligheidsprobleem voor die u niet 
heeft voorzien. Hierdoor is het bijvoorbeeld lastig om op korte termijn te 
reageren met de juiste maatregelen. 

• Adequate reactie: Een beperkt zicht op de feitelijke veiligheidssituatie beperkt 
ook de regievoering op veiligheid. Een gevolg kan zijn dat de gemeente 
grotendeels handelt op basis van externe signalen en stellingen uit de omgeving 
zoals berichtgeving in de media. Dit soort dingen zijn niet bevorderlijk voor 
adequate reacties. 
Lees meer over integraal veiligheidsbeleid in het CCV gelijknamige dossier. 

Andere indicatoren: 

• De verwerking en analyse van een grote hoeveelheid ongestructureerde data 
vergt veel tijd. Of u beschikt gewoonweg over te weinig of geen data waardoor 
sturing op veiligheid lastig is. 

• Relevante data afkomstig van andere afdelingen in de gemeente, van de politie 
of van andere partners bereikt u niet, ontvangt u slechts sporadisch of worden 
gemist. 

• U heeft het vermoeden dat er meer informatie/data is (intern of extern) die u wil 
benutten, maar u weet niet waar en hoe u deze informatie moet ophalen. 

• Onduidelijkheid over het juridisch kader: welke informatiegegevens mag ik inzien 
of gebruiken, welke informatie juist niet en welk juridisch kader is van 
toepassing? 

• U heeft de behoefte aan een ICT-systeem dat inzicht geeft welke 
informatiebronnen voor u beschikbaar zijn, data uit meerdere bronnen veredelt 
en helpt om een bepaalde veiligheidsproblematiek te duiden, en dat helpt en om 
trends, signalen en ontwikkelingen aan te tonen. 
Met deze scan kunt u dieper ingaan op de analyse van uw huidige informatiepositie 
en informatievoorzieningen. Zo komt u dichterbij een beschrijving van een gewenste 
situatie.  

 

Scan uw huidige informatiepositie 

U kunt met deze scan uitzoeken op welk niveau uw informatiepositie verbetering nodig 
heeft. De resultaten van deze scan neemt u mee naar stap 2 wanneer u de gewenste 
informatiestructuur in de gemeente beschrijft.  

Doelomschrijving 

• Is er al een visie en doel(en) gesteld voor de informatiepositie van de 
gemeente? Lees hier meer over in stap II (doelbepaling). 

• Maakt u in de praktijk een onderscheid tussen het benutten van operationele 
informatie en analytische informatie? Over deze verschillende niveaus leest u 
meer in stap II/'doel formuleren'.  
 

Kennisinventarisatie 

• Weet u welke informatie (kennis, data, bronnen) beschikbaar zijn binnen de 
gemeentelijke organisatie en die worden benut als sturingsinformatie? 

• Weet u welke informatie (kennis, data, bronnen) van buiten de gemeentelijke 
organisatie komt en wordt benut als sturingsinformatie? 

• Heeft u eerder geïnventariseerd welke informatie of bronnen nu nog onbenut zijn 
en waarover u wil beschikken? 

• Heeft u eerder de kwaliteit van de bestaande informatiebronnen en data 
ingeschat? 
Lees hier meer over 'Kennisinventarisatie'. 



Samenwerking & uitwisseling 

• Samenwerking en organisatie rondom de uitwisseling van informatie/data is op 
hoofdlijnen in orde en geregeld, zowel binnen de gemeente en met externe 
partijen. 

• Intern wordt er regelmatig gecommuniceerd over de informatie/data die 
beschikbaar is binnen de gemeente. 

• De informatievoorziening vanuit de politie is in orde. 

• Het verkrijgen en de beschikbaarheid van persoonsgegevens afkomstig van de 
politie is voldoende. Lees hier meer over op de pagina 'privacy/uitwisseling 
persoonsgegevens' onder het kopje Politie. 

• Informatie-uitwisseling tussen afdeling Zorg en afdeling Veiligheid bij de 
gemeente is geregeld. 

• Er bestaat geen cultuurkloof die de uitwisseling van informatie tussen de 
verschillende afdelingen of met externe partijen verhindert.  

 

Middelen 

•  U heeft de beschikking over een ICT-systeem waarin u ziet welke welke 
informatiebronnen u heeft, wat die data uit meerdere bronnen veredelt en helpt 
om een bepaalde veiligheidsproblematiek te duiden en wat helpt om trends, 
signalen en ontwikkelingen aan te tonen. Zie ook de pagina over ICT en 
intelligence. 

• De ogen en oren van de gemeente worden benut zoals van baliemedewerkers, 
groenbeheer en boa’s. 

• U maakt gebruik van kwalitatief onderzoek om de cijfers in hun context te 
plaatsen, zoals in gesprekken met de wijkagent of andere stakeholders. 

• De huidige bemensing van de afdeling veiligheid en andere afdelingen staat een 
effectieve informatie-uitwisseling niet in de weg.  

 

Data 

•  In de gemeentelijke praktijk herkennen de uitvoerders niet alleen signalen van 
een bepaalde problematiek maar ze agenderen deze ook. 

• Er is geen sprake van een lage frequentie en traag binnenkomen van informatie 
of het ontbreken van actuele gegevens. Ook vormt de grote hoeveelheid data of 
complexe data geen hindernis om een analyse uit te voeren. Zie ook de pagina 
over ICT en intelligence. 

• U heeft de beschikking over een data-analist. De data-analist zet data om naar 
informatie, die vervolgens weer geanalyseerd kan worden. Bij data moet hierbij 
letterlijk gedacht worden aan grote stromen gegevens: cijfers, 
onderzoeksresultaten, et cetera. De data-analist moet vaardig zijn in het 
begrijpen van deze grote stromen data, om ze overzichtelijk, helder en snel aan 
anderen te kunnen presenteren. Zie ook de pagina over ‘ICT en intelligence’. 

• De gemeentelijke organisatie heeft voldoende kennis van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en neemt deze in acht bij de uitwisseling en verwerking van 
gegevens. Deze kennis is zodanig dat dit de geoorloofde uitwisseling van privacy-
gevoelige data niet verhindert. Lees hier meer over bij op de pagina 
Privacy/uitwisseling persoonsgegevens.  

 

Regie 

•  U heeft een integraal beeld van de veiligheid in uw gemeente aan de hand van 
een zelf uitgevoerde veiligheidsanalyse. Deze veiligheidsanalyse wordt niet door 
externen uitgevoerd. 

• Prioriteren op basis van die veiligheidsanalyse is mogelijk. 

• U kunt bij de aanpak van een bepaalde lokale problematiek de inzet van 
specifieke maatregelen voldoende onderbouwen . 

• Op basis van huidige informatievoorziening en benutting kunt u lokaal sturen op 
veiligheid. 
 
Lees meer over regie in het dossier Integraal veiligheidsbeleid 



Ga naar Aanpakken? 

Aanpakken? 

Op basis van deze scan heeft u kunnen vaststellen of uw huidige informatiepositie voor 
verbetering vatbaar is en aan welke verbeteringen u kunt denken. 

In stap 2 leest u hoe u de gewenste ontwikkeling in de praktijk kan brengen in uw 
gemeente. 

 

  



Stap 2. In positie brengen 

 

In deze stap leest u hoe u de nieuwe en verbeterde informatiepositie begint. Ook vindt u hier 

hoe u de gemeentelijke ambities en activiteiten kan managen. 

Aanstellen trekker 
Visie bepalen 

Vaststellen doel 
Kennisinventarisatie 
Informatieplan  

 

Aanstellen trekker 

Trekker kiezen 

Er wordt een trekker aangesteld om de informatiehuishouding te structureren en 
daarmee de informatiepositie te versterken. Het is aan te bevelen iemand te kiezen die 
afkomstig is uit de afdeling veiligheid omdat er wordt gestart vanuit de discipline 
'veiligheid'. Deze trekker of projectleider schrijft een projectplan met bijbehorend tijdpad 
en eventuele begroting. 

In de loop van het proces, als de plannen worden geïmplementeerd en uitgevoerd, 
kunnen de taken van de projectleider eventueel worden gedaan door een 
informatiecoördinator (of intelligence officer). Dit is met name handig als blijkt dat de 
implementatie veel vergt van de organisatie. 

Profiel en taken van de trekker 

• De trekker heeft veel ervaring met het werken met informatie. 

• Is ambassadeur en het centrale coördinatie- en aanspreekpunt. 

• Zorgt voor afstemming en het bewaken van de activiteiten. 

• Rapporteert aan B&W en gemeenteraad. 

• Voert overleg en stemt de voortgang af met alle betrokkenen. 

• Implementeert het project. 

• Verzorgt in samenwerking met de afdeling communicatie de voorlichting rondom 
het project. 

• Beheert het projectbudget. 

• Benoemt een projectsecretaris. De werkdruk van de projectleider kan voor een 
deel worden weggenomen door vanaf de start een projectsecretaris te 
benoemen. 

• Stelt de projectgroep samen. 
 

Back Up! 

U heft ruggensteun nodig. Deze back-up bestaat uit mensen uit uw gemeentelijke 
organisatie: 

• Gemeentesecretaris: de belangrijkste steun en mandaat krijgt u van de 
gemeentesecretaris. Deze is in zijn functie verantwoordelijk voor een moderne en 
klantgerichte vorm van dienstverlening door de gemeente aan burgers. De 
gemeentesecretaris is de regisseur van de gemeentelijke dienstverlening. 

• College & Raad: het is raadzaam het voornemen om de informatiepositie te 
versterken te vermelden in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Hierdoor borgt u 
in zekere mate het project. 

• Burgemeester 

• Lokale driehoek 

• Andere afdelingen dan de afdeling veiligheid  
 
 
 



 

Samenstellen werkgroep 

Stel als trekker een team/werkgroep samen. 

• Heeft de gemeente een afdeling onderzoek & statistiek, betrek dan een 
vertegenwoordiger van deze afdeling. 

• Betrek ook een vertegenwoordiger van de politie, liefst een die toegang heeft tot 
de afdeling 'informatie & analyse'. 

• Betrek vooral in het begin meerdere afdelingen bij de werkgroep (zoals de 
afdeling zorg) als er overall informatie ontbreekt. De gemeentelijke organisatie 
bestaat immers uit een groot aantal diensten en afdelingen met ieder hun eigen 
informatiestromen. Afzonderlijke informatiestromen zijn effectief voor de 
uitvoering van de specifieke taken van die betreffende afdeling maar 
onvoldoende voor de uitvoering van gemeentelijke taken, waarbij meerdere 
afdelingen en/of diensten betrokken zijn. Dit is ook belangrijk voor externe 
partners zoals politie en Belastingdienst. 

 

Commitment 

Om betrokkenheid bij de werkgroep te vergroten, kunt u benadrukken dat er een 
gemeenschappelijk belang is. Namelijk dat iedereen in de gemeentelijke organisatie 
gebaat is bij een overall informatie-huishouding. Communiceer ook regelmatig de 
vorderingen van de werkgroep gemeentebreed en vergeet hierbij ook niet de 
meerwaarde van de aanstaande verbeteringen te noemen. Zie ook stap 1: 'Voordelen 
van een verbeterde informatiepositie'.  

 

Visie bepalen 

De werkgroep start als eerste met een gezamenlijk geformuleerde visie op de taken en 
verantwoordelijkheden van de gemeente. Deze visie is het kompas op weg naar een 
versterkte informatiepositie. 

De visie verschilt uiteraard per gemeente. Denk aan: 

• Dienstverlening aan de burger en toezicht en handhaving van wet- en 
regelgeving. 

• De gemeente als informatieleverancier aan (keten)partners in het kader van de 
integrale samenwerking. 

• Intern: De gemeente heeft er belang bij dat iedere afdeling/dienst zijn eigen 
informatiestroom kent, maar ook dat er een 'overall informatie-huishouding' 
bestaat waarvan iedere afdeling/dienst profiteert. 

 

Vaststellen doel 

De werkgroep vertaalt de visie in één of meerdere doelstellingen. Uitgangspunt in de 

doelomschrijving is dat een specifieke doelgroep profiteert van de nieuwe positie. Dat 
zijn: 

• Het lokaal bestuur, is belast met het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid, zoals het exclusief is toebedeeld aan de burgemeester. 

• De gemeentelijke organisatie, met onder anderer ambtenaren afdeling 
OOV/Veiligheid, die het lokaal bestuur ondersteunt bij veiligheidsproblemen. 
 
"Versterken informatiepositie van de gemeente door het ontwikkelen van een 

gemeentelijk data informatiemodel waarbij beschikbare gemeentelijke informatie 

(van bijvoorbeeld Publiekszaken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Werk en 

Inkomen en Veiligheid) gekoppeld wordt (voor zover dit mogelijk is binnen de 

grenzen van privacywetgeving)." 

Voorbeeld Gemeente Utrecht 

 



 

 

Belangrijke afwegingen bij het vaststellen van het doel 

• Operationele en analytische doeleinden 

• Budget en techniek 

• Samenwerking en ondersteuning 

• Wettelijke voorwaarden 

• Toepassingsgebied en fasering 

 

Operationele en analytische doeleinden 
Bij operationele informatie gaat het om informatie over concrete zaken en incidenten. 
Analytische informatie bevat onder andere analyses, trends, monitors van ontwikkelingen 
of gebeurtenissen uit het verleden. In het recente onderzoek 'Weten wat er 
speelt' concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
dat burgemeesters meer operationele informatie kunnen ontvangen van andere partners 
dan de politie en meer analytische informatie van alle partners. 

Budget en techniek (ICT) 
In deze fase is het belangrijk om in te schatten of u het doel kan verwezenlijken met het 
beschikbare budget of de techniek in de gemeente. Dit bepaalt uiteraard de scope van 
uw doelstellingen. Wil u bijvoorbeeld de beschikking hebben over ICT-middelen 
en intelligence om een voorspellend model te ontwikkelen, dan moet u eerst inschatten 
of dit binnen het bereik van de gemeente ligt. Neem zo mogelijk ook al een doel mee dat 
betrekking heeft op de ontwikkeling of aanschaf van een (ICT) systeem voor de 
toepassing van intelligence. 

Lees hier meer over 'ICT en intelligence'. 

Samenwerking en ondersteuning 
Voor de versterking van de informatiepositie kunt u samenwerken met andere 
gemeenten in de regio. Ook kunt u binnen de regio diensten of producten zoeken die 
bijdragen aan u informatiepositie of doel(en). 

• Zo biedt bijvoorbeeld het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) 
ondersteuning aan veiligheidsprofessionals. 

• Er zijn voorbeeldgemeenten die andere gemeenten een kijkje laten nemen in hun 
keuken. 

• Trainingen: Het CCV biedt een training aan voor de lokale versterking van de 
informatiepositie. Lees hier meer over op de pagina 'Training versterking 
informatiepositie' in dit dossier. 

 

Wettelijke voorwaarden 
Let op dat u bij het bepalen van het doel en in het informatieplan rekening houdt met de 
wettelijke voorwaarde dat gegevens alleen mogen worden verzameld voor uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Lees hier meer over bij 
op privacy/uitwisseling persoonsgegevens.  

Toepassingsgebied en fasering 

• Gaat u bij het bepalen van de doelstelling er vanuit dat alleen de politie 
leverancier is van data of heeft u meerdere leveranciers van data?  

• Bij het ontwerpen van een nieuwe informatiestructuur kunt u soms beter klein 
beginnen. Investeer dan eerst in de samenwerking en informatie-uitwisseling met 
de politie en breidt later pas uit. Daarna kan eventueel aansluiting worden 
gezocht met bijvoorbeeld de zorgsector maar ook met particuliere organisaties. 
• De richting waarnaar de gemeente het toepassingsgebied wil uitbreiden kan divers 
zijn, afhankelijk van de fase waarin een gemeente zit. In het streefbeeld wordt 
uitgegaan van een gefaseerde aanpak. Het streefbeeld is dan een leidraad waarmee 
de gemeente in haar eigen tempo de volgende stap kan zetten. 



In de fasering start u met de basis. In een gemeente waar nog niet structureel informatie 
gedeeld wordt met de veiligheidspartners, is dit een eerste stap. Bij een gemeente waar 
dit al wel gebeurt, maar nog met het dossier onder de arm, werkt u toe een effectievere 
en efficiëntere manier van informatie-uitwisseling. In de laatste fase wordt zo nodig alle 

informatie met en tussen de veiligheidspartners geautomatiseerd gedeeld. Er is dan 
sprake van een gemeenschappelijke informatiehuishouding. Lees meer 
bij informatieplan in deze stap.  

Na het vaststellen van het doel gaat u inventariseren welke kennis, bronnen en data 
aanwezig zijn binnen de gemeentelijke organisatie en welke kennis, bronnen en er 
idealiter nodig zijn. Zie kennisinventarisatie. 

Kennisinventarisatie 

Inventariseer samen met de werkgroep aan de hand van het vastgestelde doel het 
onderstaande. Doe dat zo mogelijk in een vergelijkende tabel. Stel na deze 
kennisinventarisatie uw doel(en) eventueel bij.  

Kennisinventarisatie 

• Welke informatie (kennis, data, bronnen) zijn beschikbaar binnen de 
gemeentelijke organisatie en worden benut als sturingsinformatie? 

• Welke informatie (kennis, data, bronnen) komt van buiten de gemeentelijke 
organisatie en wordt benut als sturingsinformatie? 

• Check of medewerkers in de gemeentelijke organisatie straatinformatie en 
straatkennis benutten en kijk waar deze geborgen wordt. 

• Geef bij de beschrijving van de aanwezige bronnen de contactgegevens van 
afdelingen en/of personen die deze informatie leveren en met wie binnen de 
organisatie de informatie wordt uitgewisseld. 

• Geef daarbij aan wat de kwaliteit is van de informatie die uitgewisseld wordt 
(ruwe data of veredelde informatie) en wat het gewenste kwaliteitsniveau zou 
moeten zijn. 

• Geef ook aan welk informatieprotocol binnen de huidige organisatie gehanteerd 
wordt, en hoe de huidige informatie-uitwisseling georganiseerd is. Als voorbeeld: 
er vindt een maandelijks afstemmingsoverleg plaats tussen de afdeling veiligheid 
en de afdeling zorg. Vermeld ook hoe de huidige interne kennis in de organisatie 
wordt gecommuniceerd: hoe weten de medewerkers eigenlijk waar de informatie 
te halen is? 

• Geef aan welke knelpunten zich voordoen bij de uitwisseling van informatie. Dit is 
een beschrijving van wat een optimale deling van informatie verhindert zoals 
privacyvraagstukken of cultuurverschillen. 

• Tenslotte, inventariseer, voordat u het informatieplan opstelt, welke faciliteiten 
en ondersteuning in de regio beschikbaar zijn die kunnen bijdragen aan het 
gestelde doel. Zoek contact met voorbeeldgemeenten of kijk welke faciliteiten of 
diensten regionaal beschikbaar zijn, zoals het Bureau Veiligheidsstrategie Midden 
Nederland. 
Na de kennisinventarisatie en eventueel de bijstelling van uw doel kunt u een 
Informatieplan maken. 

 

Informatieplan 
Het informatieplan (of projectplan) biedt een kader aan alle partijen die betrokken zijn bij 
het versterken van de informatiepositie. Ook geeft het ondersteuning bij het managen 
van het project. Tot slot staat er informatie in voor overige geïnteresseerden. 

Met het informatieplan maakt u de acties concreet die de informatiepositie van de 
gemeente versterken. Dit doet u met: 

• De scan 

• Het vaststellen van het doel en de bijbehorende afwegingen 

• De kennisinventarisatie 
 

Het informatieplan bevat: 



 

Algemeen 

• Een argumentatie waarom de verwerking van gegevens, verkregen van derden of 
uitgewisseld binnen de gemeentelijke organisatie, noodzakelijk is voor uw doel. 

• Welke kennis wil u activeren en over welke informatie moet de gemeente of de 
afdeling veiligheid beschikken, een lijst met gewenste bronnen & partners inclusief 
contactpersonen). 

• Informatie over de gewenste ICT-programma’s of gegevensmagazijn: 
- Aanschaf, ontwikkeling of gefaciliteerd en/of ondersteund door een derde.  
- Functie-eisen: bijvoorbeeld het vinden van relaties die in het systeem zijn verwerkt, 
hoe snel de gewenste informatie beschikbaar moet zijn.  
- Definieer hierbij ook een gewenste gegevensuitwisselingsmethode, zoals een 
volledig geautomatiseerde uitwisseling van informatie, of een periodieke 
bestandskoppeling of inkijkvoorziening. Voor meer informatie: Kijk op 'ICT en 
intelligence'.  

Organisatie 

• Ontwikkeling van een informatieprotocol en het aanstellen van een 
informatiecoördinator. 

• Hoe gaat kennis gedeeld worden: 
- Hoe gaat u de resultaten van de analyses intern delen zodat dit bijdraagt aan een      
integrale aanpak van onveiligheid.  
- Opzet verspreidingsplan en interne communicatie. 

• Op welke wijze geeft u prioriteit op basis van een veiligheidsanalyse en welke 
informatiebronnen worden hiervoor gebruikt. 

• Hoe is de informatiebeveiliging geregeld, en hoe is de kennis over het wettelijk 
kader voor de informatie-uitwisseling in de gemeentelijke organisatie geborgd. Hoe 
weten de medewerkers voortaan wat wel en niet mag? Zie ook de pagina 
'privacy/uitwisseling persoonsgegevens' 

• Personeel: Wie hebben we nodig en wat zijn hun functionaliteiten. 

• Personeel: Training van medewerkers. 
Voordat het informatieplan in de uitvoeringsfase komt, kan er een intentieverklaring, 
convenant of samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin staat 
bijvoorbeeld welke afdelingen en externe partners betrokken zijn en welke 
(voorlopige) afspraken er gemaakt zijn. In Stap 3 (monitoring & beheer) leest u meer 
over het convenant. 

  



Stap 3. Monitoring en beheer 

Voordat het informatieplan in de uitvoeringsfase komt, wordt er een convenant of 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit is een formele stap, maar wel belangrijk 
voor de uitvoering. Het convenant of de samenwerkingsovereenkomst vat samen welke 
afspraken er zijn gemaakt voor de nieuwe situatie, en het dient als basis voor de 
doorontwikkeling van de informatiepositie. 

Convenant/Samenwerkingsovereenkomst 
Beheer en ontwikkeling 
 

 

Convenant 

Als u veiligheidsvraagstukken effectief wilt aanpakken, is het noodzakelijk om inzicht te 
krijgen in wat waardevolle informatie is, waar deze informatie voorhanden is, en hoe en 
wanneer u deze informatie kunt gebruiken. Dit alles is in het informatieplan in de vorige 
stap vastgesteld. De ondertekening van een convenant is de laatste formele stap vóór u 
met de uitvoering begint. 

Samenstelling convenant 

Het convenant bevat de volgende onderdelen: 

• Aanleiding. 

• Partijen/betrokken afdelingen in de gemeente. 

• Doel. 

• Wijze van verstrekking van informatie. 

• Categorieën van gegevens. 

• Registratie en bewaren van gegevens. 

• Over de beveiliging en geheimhouding bij het doorgeven van gegevens. 

• Nut en noodzaak van de evaluatie van het convenant en informatieplan en de 
afspraken hierover. Op basis van de actualiteit en maatschappelijke 
ontwikkelingen moet worden getoetst of bijstelling in de informatiehuishouding 
en de hiervan afgeleide positie noodzakelijk is. Zie ook Beheer en ontwikkeling. 
 
Ook belangrijk om te vermelden; 

• Aan welke wettelijke kaders de partijen/afdelingen gebonden zijn bij de 
uitwisseling van informatie. Lees hier meer in de module Privacy/Uitwisseling.  

• Vermelding van het gebruikte informatiesysteem. 
 

Lees hier meer 

- Format convenant politie en gemeenten over informatie-uitwisseling.  

- Voorbeeld convenant gemeente Den Haag 

- Privacy-protocol Groningen 

 

 
Beheer en ontwikkeling 

Beheer 
Tijdens de uitvoering van het informatieplan is het belangrijk dat de nieuw verkregen 
informatiepositie behouden blijft. Een aantal adviezen: 

• Blijf investeren in het behoud van het informatienetwerk. Breng nieuwe 
medewerkers op de hoogte van het informatieplan. 

• Blijf de lokale driehoek voeden met het belang van een goede informatiepositie. 

• Laat voortdurend de medewerkers het belang en de voordelen zien van de 
huidige positie. Borg dit bijvoorbeeld door personeel regelmatig te informeren 
over het doel van het informatieplan en de actuele ontwikkelingen. 



• Informeer hierbij ook intern welke kennis er onlangs gedeeld is en wat de 
resultaten zijn van deze informatiedeling. Laat bijvoorbeeld de bijdrage zien die 
het geleverd heeft aan een integrale aanpak. 

• Initieer vanuit de afdeling veiligheid een regelmatig terugkerend informatie-
overleg waar de verschillende afdelingshoofden bij elkaar zitten. 

• Stel iemand vanuit de gemeente aan als verbindingsofficier. Hij of zij houdt 
contact met de politie en weet welke kennis de politie heeft voor de gemeente, 
wat de kwaliteit is van deze informatie, wat de gemeente voor informatie kan 
leveren aan de politie, op welke wijze de informatiegegevens het beste gedeeld 
kunnen worden en wat de knelpunten zijn. 

• Zorg dat iedere afdeling een contactpersoon heeft die over het delen van 
informatie gaat. 

• Veel van de informatie die gedeeld wordt, zijn cijfers. De gemeente moet de oren 
en ogen van de gemeente zoals baliemedewerkers, groenbeheer, boa’s en het 
gesprek met professionals in de wijken (wijkagent), blijven benutten. Die 
informatie zetten vaak de cijfers in hun context. 

 

Ontwikkeling 
Het resultaat uit een evaluatie kan een reden zijn om de informatiepositie nog meer aan 
te scherpen: 

• Door bijvoorbeeld een nieuwe problematiek of prioritering is het nodig dat nieuwe 
informatie ontsloten wordt. Het is ook nodig om nieuwe informatiepartners te 
raadplegen om een aanpak te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij de opkomst van 
radicale jongeren in de gemeente. 

• Ook kan het nodig zijn dat het digitale informatiesysteem aanpassingen ofwel 
extra plug-ins of applicaties nodig hebben.  

• Misschien blijven de kwaliteit van de diensten door de medewerkers toch achter of 
verlangt de nieuwe informatiepositie nieuwe competenties, dan is dit een 
aanleiding om het trainingsaanbod in de gemeentelijke organisatie te versterken.  

 


