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1 INLEIDING 
1.1 INTRODUCTIE 
Het CCV voert in opdracht van het ministerie van V&J een onderzoek uit naar de mogelijkheden om de 

perceptie van overlast en veiligheid te beïnvloeden met onder andere de inzet van communicatie. Daarvoor 

zijn gemeenten benaderd om deel te nemen aan projecten en pilots.  De directie Veiligheid van de 

gemeente Rotterdam heeft zich in het najaar van 2012 aangemeld. Ze hadden daarbij twee vragen: 

- Buurt Bestuurt is een vorm van interactieve beleidsvorming en –uitvoering. Heeft dit een positieve 

invloed op de perceptie van overlast en veiligheid van bewoners? 

- Binnen Buurt Bestuurt wil de gemeente tijdens de pilot een communicatiesysteem invoeren en 

testen. Heeft dit systeem positieve effecten op de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, op de 

perceptie van overlast en veiligheid van bewoners en op het vertrouwen van bewoners in lokale 

professionals? 

Het CCV heeft de effecten gemeten van het communicatiesysteem dat ingezet wordt bij Buurt Bestuurt in 

Beverwaard.  Onderzocht is wat de effecten van dit systeem zijn op de betrokkenheid bij de buurt, 

veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in de politie en vertrouwen in de overheid. 

1.2 ACHTERGROND 
Buurt Bestuurt heeft als doel om in Beverwaard de veiligheid te verbeteren, het veiligheidsgevoel te 

versterken en de leefbaarheid te vergroten. Na een dodelijke steekpartij, gewelddadige (roof)overvallen en 

tasjesroven was het indexcijfer voor veiligheid en overlast in Beverwaard  tussen 2009 en 2011 gedaald van 

7,2 naar 5,4 (Veiligheidsindex gemeente Rotterdam 2012, p. 29, 30).  

 

Sindsdien heeft deelgemeente IJsselmonde met een aantal andere stakeholders in de buurt geïnvesteerd. De 

belangrijkste actie vanuit de centrale stad en deelgemeente was de introductie van interactieve 

beleidsvorming, genaamd “Buurt Bestuurt”. Buurt Bestuurt heeft onder andere als doel om bewoners actief 

bij hun buurt te betrekken, de beschikbare uren van politie en gemeente beter en effectiever in te zetten 

en het vertrouwen in de overheid te vergroten.  

In december 2012 is een communicatiesysteem ingevoerd om met behulp van verschillende nieuwe media, 

zoals Twitter, e-mail, sms en een app, buurtbewoners te informeren over de acties van de professionals en 

bewoners in de buurt. Gemeente Rotterdam beoogt met het communicatiesysteem de betrokkenheid van 

buurtbewoners te vergroten. Dit communicatiesysteem is eenzijdig. Dit houdt in dat de wijkagent, de 

buurtbeheerder en andere professionals informatie aan bewoners kunnen sturen, maar dat bewoners hierop 

niet kunnen reageren. Op internet kunnen bewoners daarentegen wel een reactie op het bericht 

achterlaten, maar deze reacties zijn niet openbaar. Deze reacties komen uiteindelijk terecht in de mailbox 

van een wijkprofessional. Bewoners kunnen zelf aangeven hoe ze de informatie willen ontvangen. De 

berichten van de gemeente zijn gelimiteerd tot 140 karakters. 

Er zijn ongeveer 625 huishoudens in de wijk waar Buurt Bestuurt actief is. In totaal zijn er 17 bewoners  

actief binnen Buurt Bestuurt. Eens in de zes weken komt Buurt Bestuurt bijeen. Tijdens de bijeenkomst 

koppelt het projectteam terug welke acties zijn ondernomen. Indien van toepassing worden er nieuwe 

prioriteiten gesteld. Zowel de professionals als bewoners gaan aan de slag met de prioriteiten. Een paar 

keer per jaar schouwen de leden van Buurt Bestuurt zichtbaar met herkenbare vestjes de wijk. 

1.3 LEESWIJZER 
Het rapport beslaat in totaal zeven hoofdstukken, inclusief deze inleiding. In hoofdstuk 2 lichten we de 
onderzoeksmethode toe en in hoofdstuk 3 de steekproef. Het vierder hoofdstuk beschrijft vervolgens de 
resultaten op betrokkenheid van bewoners in hun buurt en bij Buurt Bestuurt.  
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In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de resultaten. Hier geven we weer wat de effecten zijn geweest 
van de inzet van nieuwe media op overlastbeleving, veiligheidsbeleving en het vertrouwen in de politie en 
deelgemeenten. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht weer van de ervaringen van professionals, comitéleden en 
bewoners met het communicatiesysteem. Tot slot vindt u in het 7de en laatste hoofdstuk een overzicht van 
de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van deze pilot. 
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2 OPZET PILOT 
 

2.1 DOELSTELLING 
Het CCV wil met de pilot inzicht krijgen in de effecten van het communicatiesysteem dat is ingevoerd 

binnen Buurt Bestuurt in Beverwaard op veiligheidsbeleving, overlastbeleving, het vertrouwen in de politie 

en het vertrouwen in de overheid bij buurtbewoners. Daarnaast wil het CCV weten of het 

communicatiesysteem de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun buurt vergroot.  

2.2 DEELVRAGEN 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag hebben we een aantal deelvragen geformuleerd. Deze 

deelvragen vallen uiteen in drie thema’s. Hieronder lichten we de drie thema’s toe. Een volledig overzicht 

van de deelvragen is als Bijlage 1 opgenomen. 

 

Betrokkenheid bij de buurt 
Met deze pilot heeft het CCV onderzocht of het communicatiesysteem dat Buurt Bestuurt toepast een goed 

middel is om de betrokkenheid van bewoners in hun wijk te vergroten. Zo wilde het CCV zicht krijgen op 

hoeveel interesse bewoners hebben om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen omtrent overlast in hun 

wijk. Daarnaast is onderzocht of er verschillende gradaties van betrokkenheid te onderscheiden zijn bij 

bewoners. Daarin heeft het CCV een driedeling gemaakt; actieve bewoners (comitéleden), betrokken 

bewoners (bewoners die aangeven op de hoogte willen blijven middels het communicatiesysteem en 

bewoners die niet actief en niet betrokken zijn. 

 

Veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in politie en vertrouwen in de overheid 
Ook is het CCV met deze pilot nagegaan of het communicatiesysteem een positieve bijdrage levert aan 

veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in de politie en vertrouwen in de overheid. Hierbij is 

onderzocht of de hierboven onderscheiden groepen bewoners (actief, betrokken of niet actief en betrokken) 

overlast en veiligheid anders beleven en verschillen in mate van vertrouwen in de politie en deelgemeente. 

 

Communicatiesysteem 
Tot slot heeft het CCV ook de ervaringen van bewoners en professionals met het communicatiesysteem 

geïnventariseerd. Zo hebben we in kaart gebracht of bewoners weten dat ze zich kunnen aanmelden voor 

het communicatiesysteem en of de berichten die verstuurd worden aansluiten bij hun verwachtingen. 

2.3 COMMUNICATIESYSTEEM 
In december 2012 is een communicatiesysteem ingevoerd om met behulp van verschillende nieuwe media 

buurtbewoners te informeren over de acties van de professionals en bewoners in de buurt. Dit 

communicatiesysteem is eenzijdig. Dit houdt in dat de wijkagent, de buurtbeheerder en andere 

professionals informatie aan bewoners kunnen sturen, maar dat bewoners hierop niet kunnen reageren. 

Bewoners kunnen op de website daarentegen wel een reactie op het bericht achterlaten, maar deze 

berichten zijn niet zichtbaar voor anderen. Bewoners kunnen zich aanmelden voor dit communicatiesysteem 

en daarbij aangeven hoe ze de informatie willen ontvangen: via Twitter, e-mail, sms of via de app. 

Tijdens de looptijd van ons onderzoek, van begin december 2012 tot en met maart 2013, zijn er in totaal 44 

berichten verstuurd:  

 

• 21 berichten in december; 

• 8 berichten in januari; 

• 8 berichten in februari; 

• 7 berichten in maart.  
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De berichten gaan doorgaans over potentiële overlastgevende situaties en de acties die daarop zijn 

uitgevoerd. Dat er in december meer berichten zijn verstuurd dan in de overige maanden heeft te maken 

gehad met de opstart en de introductie van het communicatiesysteem. In december 2012 hebben 42 

bewoners zich aangemeld voor het communicatiesysteem. Dit aantal is tijdens de looptijd van het 

onderzoek  verdubbeld. De teller stond in maart 2013) op 84 bewoners.  

2.4 METHODE 
Dit onderzoek is een veldstudie en bestaat uit een vragenlijst aangevuld met interviews met bewoners en 

professionals. De vragenlijst is afgenomen tijdens een voor- en een nameting in zowel de wijk Beverwaard 

(de wijk waar het communicatiesysteem wordt ingevoerd) als in een controlewijk, om te controleren voor 

eventuele veranderingen die niet te maken hebben met het communicatiesysteem of met Buurt Bestuurt. 

 

Vragenlijst 

Voormeting  

De voormeting is in november en begin december 2012 afgenomen. Dit was ten tijde van de introductie van 

het communicatiesysteem, dus nog voordat het communicatiesysteem operationeel was. In de voormeting 

heeft het CCV de situatie in kaart gebracht  voordat het communicatiesysteem was ingezet. We hebben 

verschillende factoren gemeten, zoals de mate waarin bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt, de 

mate waarin zij actief zijn in de buurt, hoeveel overlast zij ervaren, hoe onveilig bewoners zich voelen en 

hoeveel vertrouwen zij hebben in de wijkpolitie en de deelgemeente.  

Om deze factoren te meten hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten. Om te 

voorkomen dat de vragenlijst te lang zou worden, hebben we veelal gebruik gemaakt van een verkorte 

versies van bestaande vragenlijsten. De volledige vragenlijst is als ‘Bijlage 2’ opgenomen. Hierin zijn ook de 

betrouwbaarheden vermeld per factor en de bronnen die zijn gebruikt voor de samenstelling van de 

vragenlijst. 

 

De voormeting heeft het CCV zowel schriftelijk als telefonisch per huishouden afgenomen. De schriftelijke 

vragenlijst hebben professionals in de wijk verspreid en zijn door het CCV opgehaald. Daarnaast konden 

bewoners de vragenlijst terugsturen naar een antwoordnummer van de gemeente. Ook is de vragenlijst door 

marktonderzoeksbureau Synovate telefonisch afgenomen bij een deel van de bewoners die de schriftelijke 

vragenlijst niet hebben ingevuld. 

 

Nameting  

In maart 20131 heeft het CCV de nameting uitgevoerd. De nameting is op dezelfde manier afgenomen als de 

voormeting. Naast de factoren die ook in de voormeting zijn gemeten, zijn in de nameting ook vragen 

specifiek over het communicatiesysteem gesteld. Deze vragen zijn toegevoegd als ‘Bijlage 3’. 

 

Experimentele wijk en Controlewijk 

Bij aanvang van het onderzoek was Buurt Bestuurt in twaalf (delen van) wijken in de gemeente Rotterdam 

ingevoerd. De gemeente heeft in drie van deze twaalf wijken het communicatiesysteem getest, te weten 

Delfshaven, Schiemond en Beverwaard. Het onderzoek van het CCV richt zich op de wijk Beverwaard. Deze 

keuze is gebaseerd op advies van de deelgemeente IJsselmonde en op de medewerking van de 

verantwoordelijke ambtenaren om het communicatiesysteem in deze wijk te testen. 

____ 

1 De voormeting is gehouden in december 2012, dus in een donkere periode in de winter. De nameting is gehouden in maart 

2013, dus in een minder donkere periode in het voorjaar. Dit kan invloed hebben op onveiligheidsbeleving en overlastbeleving. 

Doordat we de voor- en nameting in zowel de experimentele buurt als de controlebuurt hebben afgenomen, hebben we getracht 

deze seizoenseffecten zo veel mogelijk uit te sluiten.  
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In Beverwaard is Buurt Bestuurt in de Alerdinck/Slangenburgbuurt ingevoerd. In deze buurt is het 

communicatiesysteem ter beschikking gesteld. Dit is de experimentele buurt in het onderzoek van het CCV. 

Om te controleren voor eventuele veranderingen die niet te maken hebben met het communicatiesysteem 

of met Buurt Bestuurt, heeft het CCV de voor- en nameting ook in een controlebuurt uitgevoerd, namelijk in 

de naastgelegen Tongelaarbuurt.  

De Tongelaarbuurt is met een doorgaande weg en trambaan gescheiden van de Alerdinck/Slangenburgbuurt. 

Beide buurten vormen samen de wijk Beverwaard. Het CCV heeft voor deze controlebuurt gekozen op advies 

van de gemeente Rotterdam. Volgens de gemeente Rotterdam is deze buurt qua bevolkingssamenstelling, 

problematiek, bebouwing en op de onderzochte factoren vergelijkbaar met de Alerdinck/Slangenburgbuurt. 

  

Interviews 

Na het afnemen van alle vragenlijsten, heeft het CCV interviews afgenomen met een aantal bewoners en 

een aantal (wijk)professionals. Met de interviews met bewoners heeft het CCV een verdiepingsslag gemaakt 

van de resultaten uit de vragenlijsten. Middels de interviews met professionals hebben we vooral 

achterhaald hoe zij het werken met het communicatiesysteem hebben ervaren en wat volgens hen de 

(on)mogelijkheden zijn van het systeem. De interviews zijn semigestructureerd afgenomen. Het format voor 

de interviews is opgenomen als ‘Bijlage 4’. 
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3 STEEKPROEF VRAGENLIJST 
 

3.1 RESPONDENTEN 
 

Voormeting 

In totaal hebben we circa 625 vragenlijsten in de Alerdinck/ Slangenburgbuurt (experimentele buurt) en 

circa 625 vragenlijsten in de Tongelaarbuurt (controle buurt) huis aan huis verspreid. In de Alerdinck/ 

Slangenburgbuurt hebben 58 bewoners/huishoudens de vragenlijst teruggestuurd en zijn er 36 vragenlijsten 

telefonisch afgenomen. Het totaal aantal respondenten voor de experimentele wijk komt daarmee uit op 

94, zie Tabel 1. Dit is een respons van 15%.  In de Tongelaarbuurt hebben 73 bewoners/huishoudens de 

vragenlijst teruggestuurd en zijn er 33 vragenlijsten telefonisch afgenomen. Het totaal aantal respondenten 

in de controlebuurt komt daarmee uit op 106, een respons van 17%.  

 

Nameting 

Voor de nameting hebben we dezelfde werkwijze gehanteerd. Het CCV heeft weer circa 625 vragenlijsten in 

de Alerdinck/ Slangenburgbuurt (experimentele buurt) en circa 625 vragenlijsten in de Tongelaarbuurt 

(controle buurt) huis aan huis verspreid. In de Alerdinck/ Slangenburgbuurt hebben 85 

bewoners/huishoudens de vragenlijst teruggestuurd en zijn er 26 vragenlijsten telefonisch afgenomen. In 

totaal hebben we dus 111 respondenten in de experimentele wijk, een respons van 18%.  In de 

Tongelaarbuurt hebben 113 bewoners/huishoudens de vragenlijst teruggestuurd en zijn er 27 vragenlijsten 

telefonisch afgenomen. Voor deze controlebuurt komt het totaal aantal respondenten uit op 140, een 

respons van 22%. 

 

Tabel 1: aantal respondenten in de voor- en nameting in de experimentele en controle buurt 

 

 Voormeting Nameting Totaal 

Experimentele buurt 94 111 205 

Controle buurt 106 140 246 

Totaal 200 251 451 

 

3.2 ACHTERGRONDKENMERKEN RESPONDENTEN 
 

Voormeting 

In de experimentele buurt hebben 33 mannen en 56 vrouwen de vragen beantwoord. Van de overige vijf 

bewoners is het geslacht onbekend. In de controlebuurt hebben 50 mannen en 50 vrouwen de vragen 

beantwoord. Van de overige zes bewoners is geslacht onbekend. De gemiddelde leeftijd van respondenten in 

de experimentele buurt is 54 jaar en in de controlebuurt 52 jaar 

 

Nameting 

In de experimentele buurt hebben 41 mannen en 66 vrouwen de vragen beantwoord. Van de overige vier 

bewoners is geslacht onbekend. In de controlebuurt hebben 65 mannen en 70 vrouwen de vragen 

beantwoord. Van de overige vijf bewoners is geslacht onbekend. De gemiddelde leeftijd van respondenten 

in de experimentele buurt is 58 jaar en in de controlebuurt 52 jaar. 
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Dagbesteding 

In de voor- en nameting heeft zowel in de experimentele buurt als in de controlebuurt de grootste groep 

respondenten een betaalde baan of is zelfstandige, zie tabel 2. Daarna volgen bewoners die gepensioneerd 

zijn of met de VUT zijn en bewoners die huisvader/huisman of huismoeder/huisvrouw zijn. 

 

Tabel 2: dagbesteding van respondenten in de voor- en nameting in de experimentele en controle buurt 

 

 Voormeting Nameting 

Experimentele 

buurt 

Controle 

buurt 

Experimentele 

buurt 

Controle buurt 

Werkende met betaald werk/zelfstandige 41 60 50 75 

Werkloos 3 3 6 7 

Vrijwilliger 2 4 4 1 

Arbeidsongeschikt 6 5 3 6 

Scholier of studerende 2 1 1 6 

Huisvader/huisman of huismoeder/huisvrouw 8 15 8 10 

Gepensioneerd of met de VUT 22 9 31 26 

Geen van deze omschrijvingen 5 2 2 2 

Niet bekend 5 7 6 7 

 

3.3 CONCLUSIE 
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we aannemen dat de respondenten in de steekproef redelijk 

vergelijkbaar zijn. In combinatie met de zorgvuldige selectie van de experimentele buurt en de 

controlebuurt en de vooraf veronderstelde vergelijkbaarheid van lokale professionals, concludeert het CCV 

dat deze twee buurten goed vergelijkbaar zijn met elkaar. 
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4 BETROKKENHEID VAN BEWONERS 
 

4.1 RESULTATEN 
 

Voormeting 

In totaal hebben 94 bewoners in de Alerdinck/Slangenburgbuurt (experimentele buurt) de vragenlijst in de 

voormeting beantwoord. Slechts een kwart tot een derde van deze bewoners is bekend met Buurt Bestuurt. 

De meeste bewoners kennen Buurt Bestuurt niet2. Na een korte uitleg van wat Buurt Bestuurt doet in hun 

wijk, wil bijna tweederde van de bewoners graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Buurt 

Bestuurt3. De mogelijkheden om via e-mail of berichtgeving op de website op de hoogte te blijven, zijn het 

meest populair. Ook hebben bewoners aangegeven informatie schriftelijk via de post, krant of folder te 

willen ontvangen. Slechts enkele bewoners willen via sms of een app op de telefoon op de hoogte blijven. 

Niemand heeft een voorkeur om berichten via Twitter te ontvangen. 

 

Nameting 

In totaal hebben 111 bewoners in de Alerdinck/Slangenburgbuurt (experimentele buurt) de vragenlijst in de 

nameting beantwoord. In de nameting kent ruim de helft van deze bewoners Buurt Bestuurt in hun buurt4. 

Hiervan heeft bijna de helft zich opgegeven voor het communicatiesysteem van Buurt Bestuurt om op de 

hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun buurt5. Er wordt veruit het meest gebruik gemaakt van e-mail. 

Daarna volgt de app op de telefoon. Enkele bewoners hebben zich aangemeld voor de sms-service of volgen 

Buurt Bestuurt via de website. Niemand heeft zich aangemeld voor Twitter 6. Overigens geeft een aantal 

bewoners aan dat ze via schriftelijke berichtgeving  of via andere buurtbewoners op de hoogte blijft van 

Buurt Bestuurt in hun wijk. Van de bewoners die de vragen hebben beantwoord, zijn er elf bewoners actief 

binnen Buurt Bestuurt. De verdeling in gradaties van betrokkenheid is weergegeven in Figuur 1.  

____ 

2 25 Bewoners kennen Buurt Bestuurt, 63 bewoners kennen Buurt Bestuurt niet. 6 Bewoners hebben deze vraag niet beantwoord. 

3 53 Bewoners willen op de hoogte blijven. Hiervan hebben 18 bewoners een voorkeur voor de website, 17 voor email, 13 voor schriftelijke 

berichtgeving, 2 voor sms, 1 voor een app op de telefoon/tablet en 0 voor Twitter. 2 Bewoners hebben deze vraag niet beantwoord. 

4 61 Bewoners kennen Buurt Bestuurt, 47 bewoners kennen Buurt Bestuurt niet. 3 Bewoners hebben deze vraag niet beantwoord. 

5 22 Bewoners hebben zich aangemeld voor het communicatiesysteem, 26 bewoners niet. Van 13 bewoners is dit onbekend. 

6 13 Bewoners ontvangen e-mails, 5 bewoners hebben een app geïnstalleerd, 2 bewoners volgen Buurt Bestuurt via de website en 3 bewoners 

ontvangen sms-berichten. Niemand heeft zich aangemeld voor Twitter. Daarnaast volgen 5 bewoners Buurt Bestuurt via schriftelijke berichtgeving 

en 2 bewoners via andere buurtbewoners. Sommige bewoners hebben zich voor meerdere modaliteiten aangemeld, vandaar dat het totaal aantal 

aanmeldingen hoger is dan 22. 
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4.2 CONCLUSIE 
Bij de introductie van het communicatiesysteem kenden veel bewoners Buurt Bestuurt niet. Toch tonen veel 

bewoners interesse om op de hoogte te blijven van Buurt Bestuurt. Uit de gegevens van de nameting blijkt 

dat meer bewoners bekend zijn met Buurt Bestuurt. Ongeveer de helft van bewoners die Buurt Bestuurt 

kent, wil op de hoogte blijven van Buurt Bestuurt. En weer de helft daarvan is actief binnen Buurt Bestuurt. 

De meeste bewoners die zich aanmelden voor het communicatiesysteem willen het liefst via email op de 

hoogte blijven van de activiteiten van Buurt Bestuurt. 

 

 

 

 

 11 actieve bewoners (comitéleden) 

111 bewoners in Alerdinck/ Slangenburgbuurt vullen vragenlijst in 

22 betrokken bewoners (aangemeld voor communicatiesysteem)4 

61 bewoners kennen Buurt Bestuurt 

Figuur 1. Gradaties van betrokkenheid in steekproef nameting 
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5 RESULTATEN OP BELEVING EN 
VERTROUWEN 

 

5.1 RESPONDENTEN 
Het CCV heeft de vragenlijsten in twee vergelijkbare buurten afgenomen: De buurt waar Buurt Bestuurt 

actief is (Alerdinck/Slangenburgbuurt; experimentele buurt) en een vergelijkbare naastgelegen buurt 

(Tongelaarbuurt); controle buurt). Voor de buurt waar Buurt Bestuurt actief is, hebben we de bewoners 

opgedeeld in twee groepen; bewoners die bekend zijn met Buurt Bestuurt en bewoners die niet bekend zijn 

met Buurt Bestuurt. Van de bewoners die Buurt Bestuurt kennen, heeft een deel zich aangemeld voor het 

communicatiesysteem van Buurt Bestuurt. Deze indeling van bewoners staat in Figuur 1 schematisch 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RESULTATEN 
 

Buurt met Buurt Bestuurt vergeleken met controlebuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te controleren voor eventuele veranderingen die niet te maken hebben met het communicatiesysteem 

of Buurt Bestuurt, vergelijken we de resultaten uit de experimentele buurt (buurt met Buurt Bestuurt) met 

de resultaten van een controlebuurt (buurt zonder Buurt Bestuurt). Als we deze twee buurten vergelijken op 

de gemeten factoren dan zijn alleen verschillen te constateren op overlastbeleving en veiligheidsbeleving7. 

 

____ 

7 Het CCV heeft geen verschillen waargenomen voor: betrokkenheid bij de buurt, mate waarin bewoners actief zijn, vertrouwen in de wijkpolitie, 

vertrouwen in de deelgemeente en waargenomen invloed op leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

Figuur 1. Indeling bewoners 

Buurt met               Buurt zonder 

Buurt Bestuurt            Buurt Bestuurt 

Bekend met Buurt Bestuurt 

 

Aangemeld voor het communicatiesysteem 

 

Niet bekend met Buurt Bestuurt 

Figuur 2. Schematische weergave van de buurten met en zonder Buurt Bestuurt 

Buurt met Buurt zonder 

Buurt Bestuurt Buurt Bestuurt 
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Overlastbeleving 

Mensen in de buurt met Buurt Bestuurt lijken bij de voormeting meer overlast te ervaren dan mensen in de 

buurt zonder Buurt Bestuurt. Tijdens de nameting lijkt dit andersom8, zie Grafiek 1.  

 

Onveiligheidsbeleving 

Bewoners in de buurt met Buurt Bestuurt voelen zich in de voormeting onveiliger dan bewoners in de buurt 

zonder Buurt Bestuurt. In de nameting is dit verschil verdwenen9. Mensen in de buurt met Buurt Bestuurt 

voelen zich in de nameting minder onveilig dan in de voormeting10, zie Grafiek 2. 

 

 
 

Het lijkt er dus op dat het communicatiesysteem dat is ingevoerd binnen de structuur van Buurt Bestuurt 

inderdaad leidt tot minder overlastbeleving en minder onveiligheidsgevoelens. Om de resultaten beter te 

kunnen duiden, bekijken we de experimentele buurt nader.  

 

De experimentele buurt nader bekeken 

Bekendheid met Buurt Bestuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we inzoomen op onderzoeksresultaten van de experimentele buurt, dan zien we dat ongeveer een 

kwart tot een derde van de bewoners in de voormeting bekend is met Buurt Bestuurt. In de nameting kent 

ruim de helft van de bewoners Buurt Bestuurt in hun buurt.  

____ 

8 Interactie marginaal significant: (F(1,424)= 3.24, p = .072), waarbij de wijze van afname (schriftelijk versus telefonisch) als covariaat is 

opgenomen. 

9 Interactie significant: F(1,433) = 6.48, p = .011, waarbij de wijze van afname (schriftelijk versus telefonisch) als covariaat is opgenomen. Verschil 

op voormeting: t(191) = 2.60, p = .010; geen verschil op nameting: t(243) = 0.77, ns. 

10 Afname is marginaal significant: t(196) = 1.83, p = .069 

Buurt met Buurt Bestuurt 

Bewoners die Buurt Bestuurt kennen Bewoners die Buurt Bestuurt niet kennen 

Figuur 3. Schematische weergave van de buurt met Buurt Bestuurt, waarin een deel van de bewoners Buurt Bestuurt kent en 

een deel niet 
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Het lijkt erop dat bewoners die Buurt Bestuurt kennen anders tegen dingen aankijken dan bewoners die 

Buurt Bestuurt niet kennen. Zo lijken bewoners die Buurt Bestuurt kennen zich onveiliger zijn gaan voelen 

gedurende de looptijd van dit onderzoek, terwijl we dit niet terug zien bij bewoners die Buurt Bestuurt niet 

kennen. Ook lijkt het er op dat bewoners die Buurt Bestuurt kennen minder vertrouwen krijgen in de 

deelgemeente tijdens de looptijd van dit onderzoek. Dit zien we ook niet terug bij bewoners die Buurt 

Bestuurt niet kennen. Daar lijkt het vertrouwen juist sterker te zijn geworden. Daarnaast zien we dat 

tijdens de voormeting bewoners die Buurt Bestuurt kennen, actiever zijn in hun buurt dan bewoners die niet 

bekend zijn met Buurt Bestuurt. Tijdens de nameting zijn hier geen verschillen meer waarneembaar en 

lijken bewoners die bekend zijn met Buurt Bestuurt minder actief dan in de voormeting. Het is lastig om 

deze bevindingen te duiden. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat de groep bewoners die al 

bekend waren met Buurt Bestuurt tijdens de voormeting een wat meer selecte groep positieve, betrokken 

bewoners is. Door de campagne voor het communicatiesysteem en onze vragenlijsten is ook een wat minder 

selecte en minder actieve groep bewoners bekend geraakt met Buurt Bestuurt. Dit kan een reden zijn voor 

deze verschuivingen. In Tabel 3 zijn bovenstaande bevindingen samengevat. 

 
Tabel 3: Bevindingen tussen bewoners die wel bekend en niet bekend zijn met Buurt Bestuurt 

 

Bewoners die buurt bestuurt kennen Bewoners die buurt bestuurt niet kennen 

Onveiligheidsgevoelens stijgen Onveiligheidsgevoelens blijven gelijk 

Vertrouwen in de deelgemeente daalt Vertrouwen in de deelgemeente stijgt. 

Mate waarin bewoners actief zijn in de buurt daalt.  

Bewoners die Buurt Bestuurt kennen zijn vooraf 

actiever dan bewoners die Buurt Bestuurt niet kennen.  

Mate waarin bewoners actief zijn in de buurt blijft 

gelijk. 

 

Aanmeldingen voor het communicatiesysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de voormeting geeft ruim de helft tot bijna twee derde van de bewoners aan dat ze op de hoogte 

willen blijven van ontwikkelingen in hun buurt en dat ze de intentie hebben om zich aan te melden voor het 

communicatiesysteem. In de nameting geeft bijna de helft van de bewoners die bekend zijn met Buurt 

Bestuurt aan dat zij zich ook daadwerkelijk hebben aangemeld voor het communicatiesysteem. Aangezien 

maar de helft van de bewoners bekend is met Buurt Bestuurt, komt dit neer op bijna een kwart van de 

bewoners. Verder blijkt dat de groep bewoners die zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor het 

communicatiesysteem voor een groot deel uit comitéleden bestaat.  

 

Bewoners die zich (willen) aanmelden verschillen enigszins van bewoners die zich niet (willen) aanmelden. 

Zo geven bewoners die zich (willen) aanmelden aan dat ze zich meer verbonden voelen met hun buurt dan 

Bekend met Buurt Bestuurt 

 

Aangemeld voor het communicatiesysteem 

Figuur 3. Schematische weergave van bewoners die bekend zijn met Buurt Bestuurt en zich wel of niet hebben aangemeld voor 

het communicatiesysteem 

Buurt met Buurt Bestuurt 
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bewoners die zich niet (willen) aanmelden. Ook hebben bewoners die zich (willen) aanmelden voor het 

systeem het gevoel dat ze meer controle hebben over hun buurt dan bewoners die zich niet (willen) 

aanmelden. Deze bevindingen gelden voor alle bewoners die zich (willen) aanmelden en niet alleen voor de 

comitéleden. Ook zijn bewoners die zich (willen) aanmelden actiever in hun buurt dan bewoners die zich 

niet (willen) aanmelden. Overigens geldt dit voornamelijk voor comitéleden. 

  

Wat betreft overlastbeleving geven de onderzoeksresultaten aan dat mensen die zich hebben aangemeld 

voor het systeem tijdens de nameting minder overlast ervaren dan mensen die zich niet hebben aangemeld. 

Dit geldt voor alle bewoners die zich hebben aangemeld en niet alleen voor de comitéleden. 

Wat betreft veiligheidsbeleving blijkt uit de onderzoeksresultaten dat bewoners die zich (willen) aanmelden 

zich gedurende dit onderzoek minder onveilig zijn gaan voelen. Daarnaast voelen bewoners die zich hebben 

aangemeld zich tijdens de nameting minder onveilig dan bewoners die zich niet hebben aangemeld. Deze 

bevindingen hebben vooral betrekking op de comitéleden.  

Ook wat betreft het vertrouwen in de politie en de deelgemeente lijken bevindingen vooral betrekking te 

hebben op de comitéleden. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de politie en de deelgemeente vooral bij de 

comitéleden is toegenomen gedurende het onderzoek. Veel van deze bevindingen zijn in lijn met de 

evaluatie van Buurt Bestuurt van Eysink Smeets, Moors, Jans en Schram (2013). In Tabel 4 zijn bovenstaande 

bevindingen samengevat. 

 
Tabel 4: Bevindingen tussen bewoners die zich wel en niet hebben aangemeld voor het communicatiesysteem 

 

Comitéleden (allen aangemeld) Overige aangemelde bewoners Niet aangemelde bewoners 

Minder overlastbeleving tijdens 

nameting dan niet aangemelde 

bewoners. 

Minder overlastbeleving tijdens 

nameting dan niet aangemelde 

bewoners. 

Meer overlastbeleving tijdens 

nameting dan aangemelde 

bewoners. 

Onveiligheidsgevoelens dalen. 

Voelen zich achteraf veiliger dan 

niet aangemelde bewoners. 

Onveiligheidsgevoelens dalen licht. Voelen zich achteraf onveiliger dan 

aangemelde bewoners. 

Vertrouwen in deelgemeente stijgt. Vertrouwen in de deelgemeente 

stijgt licht. 

Vertrouwen in de deelgemeente 

blijft gelijk. 

Vertrouwen in de politie stijgt. Vertrouwen in de politie stijgt licht. Vertrouwen in de politie blijft 

gelijk. 

Voelen zich meer verbonden met de 

buurt dan niet aangemelde 

bewoners. 

Voelen zich meer verbonden met de 

buurt dan niet aangemelde 

bewoners. 

Voelen zich minder verbonden met 

de buurt dan aangemelde 

bewoners. 

Hebben het gevoel meer controle te 

hebben over hun buurt dan niet 

aangemelde bewoners. 

Hebben het gevoel meer controle te 

hebben over hun buurt dan niet 

aangemelde bewoners. 

Hebben het gevoel minder controle 

te hebben over hun buurt dan 

aangemelde bewoners. 

 

5.3 CONCLUSIE 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het communicatiesysteem dat is ingevoerd binnen de structuur van 

Buurt Bestuurt inderdaad leidt tot minder overlastbeleving en minder onveiligheidsgevoelens. Er is echter 

geen verklaring te geven voor de bevindingen dat mensen die Buurt Bestuurt kennen zich onveiliger zijn 

gaan voelen, minder vertrouwen hebben gekregen in de deelgemeente en minder actief zijn geworden 

gedurende de looptijd van dit onderzoek. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de groep bewoners die al 

bekend was met Buurt Bestuurt tijdens de voormeting een meer selecte groep is dan tijdens de nameting. 

Door de bekendheid die is gegeven aan Buurt Bestuurt met het invoeren van het communicatiesysteem en 

ons onderzoek is deze groep gegroeid. 
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Als we kijken naar het bereik van het communicatiesysteem dan zien we dat vooral de actieve bewoners die 

zich verbonden voelen met de buurt en het gevoel hebben controle te hebben over hun buurt zich hiervoor 

aanmelden. De onderzoeksresultaten tonen aan dat je met het communicatiesysteem, naast de 

comitéleden, ook de meer betrokken bewoners uit de buurt kunt bereiken. Dit kan een basis zijn voor het 

opbouwen van tweezijdige communicatie met deze bewoners om ook (bij hen) echt resultaat te bereiken als 

het gaat om de aanpak van overlastbeleving en veiligheidsbeleving. 
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6 ERVARINGEN MET HET 
COMMUNICATIESYSTEEM 

 

 

In de nameting hebben we respondenten die zich aangemeld hebben voor het communicatiesysteem 

gevraagd naar hun ervaringen met dit systeem. Ook hebben we een aantal comitéleden en professionals 

middels interviews gevraagd naar hun ervaringen met het communicatiesysteem. Hieronder vindt u een 

overzicht van de belangrijkste bevindingen. 

6.1 ERVARINGEN VAN BEWONERS 
Het CCV heeft onderzocht of het type bericht en de frequentie waarmee de berichten zijn verstuurd ook 

aansloten bij de verwachtingen of wensen van de bewoners. Uit de vragenlijsten komt naar voren dat 

bewoners tevreden zijn met het aantal berichten dat ze ontvangen en voldoet het type berichten dat ze 

ontvangen aan hun wensen en verwachtingen. De belangrijkste redenen die bewoners hebben gegeven om 

zich niet aan te melden zijn: hoge leeftijd; zien het nut er niet van in; hebben geen interesse; hebben geen 

of weinig tijd; wisten niet dat de mogelijkheid bestond of hebben er niet bij stilgestaan. 

6.2 ERVARINGEN VAN COMITELEDEN 
Comitéleden vinden de berichten die gestuurd worden belangrijk, omdat ze over overlast gaan. Het valt wel 

op dat niet alle professionals berichten sturen. Zo blijkt uit de berichtengeschiedenis dat de 

woningcorporatie geen berichten heeft gestuurd. Ook zijn volgens de comitéleden niet alle relevante 

gebeurtenissen in het systeem geplaatst. Een arrestatieteam dat bij de achterburen is ingevallen is daarbij 

als voorbeeld genoemd.  

Dat je als bewoner niet direct op een bericht kan reageren is volgens de comitéleden een gemiste kans. 

Comitéleden zien het systeem nu als een mededelingenbord, waarop professionals berichten plaatsen. Het 

communicatiesysteem zorgt volgens actieve bewoners wel voor goede communicatie tussen professionals en 

bewoners en tussen professionals onderling. Aan goede communicatie tussen bewoners onderling draagt het 

volgens hen niet bij. Toch merken comitéleden wel dat bewoners soms bij elkaar informeren of ze een 

bepaald bericht hebben gelezen.  

6.3 ERVARINGEN VAN PROFESSIONALS 
Het communicatiesysteem heeft volgens alle professionals (deelgemeente, politie en stadstoezicht) geleid 

tot een betere samenwerking. Vooral de samenwerking tussen de ambtenaren van de deelgemeente, de 

politie en stadstoezicht is verbeterd.  

Volgens stadstoezicht werkt het communicatiesysteem goed. Zij werkt in verschillende wijken mee en kan 

allerlei problemen makkelijker oplossen. Handhaving en beboeten van overlastgevende situaties wordt voor 

stadstoezicht makkelijker. Ze weet wat er speelt en kan daar nu wat aan doen. Ook vindt stadstoezicht dat 

ze goed zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. De politie gaat nu samen met stadstoezicht de straat op, zoals 

bij het verbaliseren van hondenpoepovertreders. Nu doen ze dat nog samen, maar de politie heeft er 

vertrouwen in dat stadstoezicht dat in het vervolg alleen af kan. De deelgemeente had geen specifieke 

verwachtingen ten aanzien van het communicatiesysteem. Het valt ze op dat reacties op berichten 

uitblijven, maar daarentegen wel klachten over andere zaken ontvangen. Daarmee constateert de 

deelgemeente dat het communicatiesysteem een alternatief aan het worden is voor de reguliere 

klachtenlijn, terwijl dit niet zo zou moeten zijn.  
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Een voordeel van het communicatiesysteem is volgens ambtenaren van de deelgemeente dat je er berichten 

op kunt plaatsen die je nergens anders kwijt kunt. Sommige berichten zijn namelijk voor kranten te klein en 

voor flyers te specifiek. Deze berichten kunnen dan wel via het communicatiesysteem worden verspreid. Of 

er door middel van het communicatiesysteem meer bewoners worden bereikt, kan de deelgemeente niet 

zeggen. 

Volgens stadstoezicht geeft het communicatiesysteem de mogelijkheid tot het verspreiden van 

laagdrempelige informatie voor bewoners. Het is nuttig en het systeem neemt daarmee deels de plaats in 

van een loket. Het is een soort digitale buurtkrant. 

Ook volgens de deelgemeente is het een gemiste kans dat het communicatiesysteem alleen berichten 

verzonden kunnen worden (eenrichtingsverkeer) en dat bewoners hierop niet kunnen reageren. De politie 

deelt dit punt en geeft aan dat het meer een meldingssysteem is dan een communicatiesysteem. 

Professionals hebben geen zicht op wat de berichten bij de ontvangers doen. Ook weten ze niet wie ze 

ermee bereiken. Volgens de politie was het beter om het communicatiesysteem tegelijkertijd met de 

introductie van Buurt Bestuurt in te voeren. 

De politie vindt het communicatiesysteem handig en goed hanteerbaar. Ook draagt het 

communicatiesysteem bij aan het uit de anonimiteit halen van het politiebeleid. Overigens geeft de politie 

aan dat zij zelf weinig berichten heeft geplaatst. 

Een aandachtspunt volgens de deelgemeente is dat professionals met naam en toenaam op het internet 

staan en daarmee ook risico’s lopen wanneer bewoners ergens ontevreden over zijn. Beleid hierop is dus van 

belang. 

6.4 ERVARINGEN MET BUURT BESTUURT 
In de gesprekken met comitéleden en professionals hebben we ook gevraagd naar hun ervaringen met Buurt 

Bestuurt. Hieronder staan onze bevindingen. 

 

Comitéleden over Buurt Bestuurt 

Comitéleden waren aanvankelijk sceptisch over de effectiviteit van Buurt Bestuurt. Toch erkennen deze 

bewoners dat Buurt Bestuurt beter heeft gewerkt dan ze voorheen hadden gedacht. Vooral de korte lijnen 

met professionals en tussen professionals onderling hebben volgens de comitéleden een belangrijk bijdrage 

geleverd aan de effectiviteit van Buurt Bestuurt. Overigens geven de comitéleden aan dat Buurt Bestuurt 

verwachtingen schept die op de langere duur niet worden waargemaakt. Zo zeggen ze zelf dat de aandacht 

van politie en stadstoezicht zichtbare verbetering heeft opgeleverd. Zo doen bewoners vaker meldingen van 

overlast, bijv. van hennepplantages. En er wordt ook daadwerkelijk iets gedaan met deze meldingen.  

Als kanttekening zien de comitéleden dat de groep comitéleden steeds kleiner wordt en het animo om actief 

te worden afneemt. Sommigen spreken het vermoeden uit dat dit mede komt doordat de behaalde 

resultaten tot vermindering heeft geleid. Ander comitéleden denken dat dit komt  doordat de professionals 

nu eindelijk doen wat ze altijd al hadden moeten doen. 

Nu de professionals zich willen terugtrekken, zijn comitéleden bang dat Buurt Bestuurt wegvalt. 

Voor bewoners die niet in het comité zitten, is het vaak onduidelijk wat Buurt Bestuurt doet en wat ze 

willen bereiken. Ook weten ze vaak niet wie er actief zijn binnen Buurt Bestuurt en hoe er met professionals 

wordt samengewerkt. 

 

Professionals over Buurt Bestuurt 

Het beeld van professionals komt overeen met het beeld dat bewoners schetsen. Ook de deelgemeente 

vindt de korte lijnen tussen professionals onderling een belangrijk resultaat van Buurt Bestuurt. 

Professionals moesten hun beleid op elkaar afstemmen om met één mond te communiceren met bewoners. 

Hiervoor zijn korte lijnen tussen professionals onderling noodzakelijk. Wel vindt de deelgemeente dat de 

leden van Buurt Bestuurt weinig initiatief nemen en dat het veelal eenrichtingsverkeer is. De deelgemeente 

verwacht, net als bewoners, dat Buurt Bestuurt wegvalt als de professionals er niet meer zijn. 

Ook de politie constateert dat het aantal actieve bewoners binnen Buurt Bestuurt sterk is afgenomen. Buurt 

Bestuurt is begonnen met 17 comitéleden, waarvan er nog 5 comitéleden over zijn. Volgens stadstoezicht 
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zijn er wel meer mensen betrokken bij Buurt Bestuurt, maar moeten we afwachten of het zo blijft. Nu zijn 

de problemen afgenomen, dus de noodzaak voor bewoners om actief te zijn, neemt ook af. 

 

6.5 CONCLUSIE 
Bewoners zijn tevreden over het communicatiesysteem. De frequentie waarin berichten verstuurd worden 

vinden ze goed en het type berichten sluit aan bij hun verwachtingen en wensen. 

Comitéleden vinden de geplaatste berichten over overlast belangrijk, maar vinden dat niet alle relevante 

gebeurtenissen in het systeem worden geplaatst. Daarnaast is het volgens de comitéleden een gemiste kans 

dat bewoners niet direct kunnen reageren op de berichten. De politie en ambtenaren van de deelgemeente 

delen deze mening. Wel vinden ambtenaren van de deelgemeente het een voordeel dat je het 

communicatiesysteem de mogelijkheid biedt om berichten te plaatsen die in andere media niet geplaatst 

kunnen worden.  

Volgens comitéleden draagt het communicatiesysteem bij aan goede communicatie tussen professionals en 

bewoners en ook tussen professionals onderling. Daarnaast leidt het systeem volgens alle professionals tot 

betere samenwerking tussen professionals. 

 

 

 



 

Onderzoek 

Communicatiesysteem buurt 

bestuurt in beverwaard 

pagina 20/30 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

7.1 BETROKKENHEID BIJ DE BUURT 
 

Conclusie 

Bij de introductie van het communicatiesysteem tonen veel bewoners interesse in het 

communicatiesysteem. Toch is maar een selectieve groep bewoners bereikt: vooral actieve bewoners, die 

zich verbonden voelen met hun wijk en die het gevoel hebben controle te hebben over hun wijk melden zich 

daadwerkelijk aan. Dit biedt uiteraard mogelijkheden om met een grotere groep bewoners te communiceren 

dan alleen de comitéleden, maar het blijft een selectieve groep bewoners. E-mail is de meest populaire 

manier om op de hoogte te blijven. 

 

Aanbeveling 

Denk vooraf goed na over hoe je alle bewoners kunt bereiken. Er is blijkbaar wel interesse, maar die wordt 

niet altijd omgezet tot daadwerkelijke aanmelding.  

7.2 VEILIGHEIDSBELEVING, OVERLASTBELEVING, VERTROUWEN IN POLITIE EN 
VERTROUWEN IN DE OVERHEID 

 

Conclusie 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat het communicatiesysteem dat de gemeente Rotterdam heeft ingevoerd 

in de structuur van Buurt Bestuurt ertoe heeft bijgedragen dat bewoners minder overlast ervaren. Bij 

actieve bewoners (comitéleden) draagt het communicatiesysteem ook bij aan minder onveiligheidsgevoelens 

en meer vertrouwen in de politie en deelgemeente, maar bij de overige bewoners niet. 

 

Aanbeveling 
Zorg ervoor dat bij (de introductie van) een project als Buurt Bestuurt een communicatiesysteem wordt 

ingevoerd. Hiermee bereik je een grotere groep bewoners dan alleen de comitéleden. Over het algemeen 

bereik je de meer betrokken bewoners met een dergelijk communicatiesysteem. Het informeren van deze 

groep bewoners over ontwikkelingen in hun buurt draagt bij aan minder overlastbeleving. 

7.3 COMMUNICATIESYSTEEM 
 

Conclusie 

In het algemeen zijn alle betrokkenen tevreden over het communicatiesysteem. Het communicatiesysteem 

zorgt voor korte lijnen tussen professionals onderling, wat leidt tot betere communicatie en betere 

samenwerking tussen verschillende professionals. Daarnaast zorgt het communicatiesysteem voor goede 

communicatie tussen bewoners en professionals.  

Bewoners en professionals vinden het een gemiste kans dat bewoners niet direct (openbaar) kunnen 

reageren op de berichten die zijn verstuurd met het communicatiesysteem. De vraag is echter of dit nodig 

is, omdat onderzoeksresultaten aantonen dat deze berichten inderdaad hebben geleid tot minder 

overlastbeleving. Daarnaast zijn bewoners die zich hebben aangemeld tevreden over het type berichten dat 

verstuurd wordt en de frequentie waarin dit gebeurt. 
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Aanbeveling 

Een communicatiesysteem hoeft niet noodzakelijkerwijs interactief ingericht te zijn . Ondanks dat 

betrokkenen het een gemiste kans vinden dat bewoners niet direct (openbaar) kunnen reageren op 

berichten, tonen resultaten aan dat de berichten die verstuurd zijn met het communicatiesysteem dat de 

overlastbeleving positief is beïnvloed. Mogelijk dat dit effect nog sterker is als het systeem wel interactief is 

en bewoners de mogelijkheid hebben direct op berichten te reageren. Take home message 

Ondanks dat je met een communicatiesysteem binnen de structuur van Buurt Bestuurt een selecte groep 

betrokken bewoners bereikt, biedt een dergelijk systeem wel de mogelijkheid om met een grotere groep 

bewoners te communiceren dan alleen de comitéleden. Bij de groep bewoners die zich aanmelden voor het 

communicatiesysteem leidt dit tot minder overlastbeleving. Daarnaast leidt de toepassing van het 

communicatiesysteem tot korte lijnen, betere communicatie en betere samenwerking tussen professionals 

onderling. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: DEELVRAGEN  
 

Betrokkenheid bij de buurt 
1. Hoeveel interesse is er bij buurtbewoners om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de wijk 

middels dit communicatiesysteem? 

2. Welke gradaties van betrokkenheid kunnen we bij de buurtbewoners onderscheiden? Denk hierbij 

aan buurtbewoners die actief zijn binnen Buurt Bestuurt (actief); buurtbewoners die niet actief zijn 

binnen Buurt Bestuurt, maar wel op de hoogte willen blijven (betrokken); en buurtbewoners die 

niet actief zijn en ook niet op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in hun buurt (niet 

betrokken). 

3. Wat kunnen we zeggen over deze groepen bewoners? Denk hierbij aan de grootte van de groep, de 

samenstelling van de groep, de verschillen tussen deze groepen en de overeenkomsten. 

 

Veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in politie en vertrouwen in de overheid 
4. Zijn er verschillen in veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in de politie en vertrouwen 

in de overheid tussen de verschillende groepen bewoners (actief, betrokken, niet betrokken)? 

5. In hoeverre kunnen we eventuele verschillen tussen deze groepen toeschrijven aan het 

communicatiesysteem? 

6. Is de veiligheidsbeleving, overlastbeleving, vertrouwen in de politie en vertrouwen in de overheid 

gedurende de invoering van het communicatiesysteem veranderd?  

7. In hoeverre kunnen we eventuele verschillen in tijd toeschrijven aan het communicatiesysteem? 

 

Communicatiesysteem 
1. Op welke manier is het communicatiesysteem geïntroduceerd bij buurtbewoners? 

2. In hoeverre zijn buurtbewoners op de hoogte van het communicatiesysteem en de mogelijkheden 

voor aanmelding? 

3. In hoeverre zijn de technische mogelijkheden van het communicatiesysteem afdoende om de 

beoogde doelen te behalen?  

4. Sluit het type berichten aan bij de verwachtingen en wensen van bewoners?  

5. Wat vinden bewoners van de frequentie waarin berichten worden verstuurd? 

6. Wat kunnen we zeggen over verschillende vormen van sociale media? 
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST VOORMETING 
 

Vertrouwen in de politie in uw buurt (α=.96; bronnen VM 2012 en Flight, Van den Andel & Hulshof, 2006) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens. 

1. De politie treedt daadkrachtig op om de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt te verbeteren.  

2. De politie reageert goed en snel op de problemen in mijn buurt. 

3. De politie werkt goed samen met bewoners in mijn buurt. 

4. Ik ben tevreden over de politie in mijn buurt, waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en 

veiligheid . 

5. Ik kan op de politie in mijn buurt rekenen. 

6. Ik heb vertrouwen in de politie in mijn buurt. 

 

Vertrouwen in deelgemeente IJsselmonde (α=.97; bronnen VM 2012; Flight, Van den Andel & Hulshof 2006) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 

7. De deelgemeente treedt daadkrachtig op om de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt te 

verbeteren. 

8. De deelgemeente informeert mij goed over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

9. De deelgemeente betrekt mij goed bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

10. Ik ben tevreden over de deelgemeente, waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid 

in mijn buurt. 

11. Ik kan op mijn deelgemeente rekenen. 

12. Ik heb vertrouwen in mijn deelgemeente. 

 

Sociale cohesie (α=.85; bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 

13. Ik ervaar de problemen van mijn buurt als mijn eigen problemen. 

14. Mijn buurt betekent veel voor mij. 

15. Ik voel me betrokken bij mijn buurt. 

16. De mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. 

17. Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen. 

18. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. 

19. Ik vind het prettig om in mijn buurt te wonen. 

 

Gevoel van controle (omgecodeerd in analyses; α=.77 bij weglaten van vraag 22; bron Taris, 2009) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 

20. De werkelijke beslissingen over mijn buurt worden genomen door een paar mensen die de macht 

hebben en de ‘gewone’ burger kan daar niet zoveel aan doen. 

21. Ik heb het gevoel dat ik vrij weinig invloed heb op de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

22. Ik heb er begrip voor dat niet alle problemen meteen kunnen worden aangepakt. 

 

Actief in de buurt (α=.68; bron Buurt Bestuurt Beverwaard) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 

23. Ik ben in het afgelopen jaar actief geweest om mijn buurt te verbeteren. 

24. Andere buurtbewoners zijn in het afgelopen jaar actief geweest om mijn buurt te verbeteren. 

25. Ik ben bereid om te helpen mijn buurt te verbeteren. 
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Onveiligheidsbeleving (α=.90; bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 

26. Ik voel me onveilig in mijn eigen buurt. 

27. Ik voel me onveilig als ik ‘s avonds in mijn buurt op straat loop.  

28. Ik voel me onveilig als ik ’s avonds alleen thuis ben.  

29. Ik doe ’s avonds niet open, omdat ik het niet veilig vind. 

30. Ik loop of rijd om in mijn eigen buurt, om onveilige plekken te vermijden. 

 

Rapportcijfers (bron VM 2012) 

31. Welk rapportcijfer geeft u de veiligheid in uw buurt? Antwoorden: 1-10 

32. Welk rapportcijfer geeft u de leefbaarheid in uw buurt? Antwoorden: 1-10 

 

Overlastbeleving (α=.83 bij vraag 34; bron VM 2012) 

33. Komen onderstaande vormen van overlast voor in uw buurt? Antwoorden: ja of nee 

34. Bij antwoord ja: In welke mate heeft u hier zelf overlast van? 

Antwoorden zijn op een 5-puntsschaal: geen overlast; beetje overlast; redelijk veel overlast; veel 

overlast; heel veel overlast 

a. Rommel op straat 

b. Overlopende vuilnisbakken op straat 

c. Huisvuil dat naast de container staat 

d. Vernield straatmeubilair (zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes) 

e. Hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 

f. Parkeerproblemen (zoals fout geparkeerde auto’s of drukte) 

g. Gedrag van buurtbewoners  

h. Rondhangende jeugd 

i. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops 

 
Achtergrondkenmerken 

35. Wat is uw geslacht? Antwoorden: man of vrouw 

36. Wat is uw leeftijd? Antwoord: ….. .jaar 

37. Welke omschrijving past het beste bij u?  

- Werkende met betaald werk / zelfstandige 

- Werkloos 

- Vrijwilliger  

- Arbeidsongeschikt  

- Scholier of studerende 

- Huisvader of huisman / huismoeder of huisvrouw 

- Gepensioneerd of met de VUT 

- Geen van deze omschrijvingen 
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Onderstaande vragen werden alleen gesteld in de experimentele wijk  

(voorafgaand aan ‘Achtergrondkenmerken’) 

 

Buurt Bestuurt 

38. Bent u bekend met Buurt Bestuurt in de Beverwaard? Antwoorden: ja of nee 
39. Wat merkt u van Buurt Bestuurt in uw eigen buurt? Open antwoord 

40. Wilt u op de hoogte gehouden worden van Buurt Bestuurt in uw buurt? Antwoorden: ja of nee 

41. Hoe wilt u op de hoogte worden gehouden? 

- Per SMS: 4477 met  “BB Beverwaard aan”. 

- Email, mijn e-mailadres is ………………………………… 

- Internet, kijk op www.buurtbestuurt.nl 

- Twitter, kijk op www.buurtbestuurt.nl 

- App op smartphone, kijk op www.buurtbestuurt.nl 

- Anders namelijk: ………………………………… 
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BIJLAGE 3: EXTRA VRAGEN IN DE 
NAMETING 
 

De volgende vragen gaan over het project Buurt Bestuurt in uw buurt. 
1. Bent u bekend met Buurt Bestuurt in de Beverwaard? Antwoorden: ja of nee 

2. Wat merkt u van Buurt Bestuurt in uw eigen buurt? Open antwoord 

3. Bent u actief binnen Buurt Bestuurt? Antwoorden: ja of nee 

4. Wist u dat u zich kon aanmelden om geïnformeerd te worden door Buurt Bestuurt? Antwoorden: ja 

of nee 

5. Hoe wist u dat op de hoogte gehouden kon worden? 

- via een folder in de brievenbus 

- via buurtbewoners 

- Anders, namelijk………………………………………… 

 

6. Heeft u zich aangemeld bij Buurt Bestuurt om op de hoogte te blijven? Antwoorden: ja of nee 

7. Indien Nee: Waarom niet? Open antwoord 

8. Indien Ja: Hoe wordt u op de hoogte gehouden? 

- SMS 

- Email 

- Internet 

- Twitter  
- App op smartphone  

- Anders namelijk: ………………………………… 

 

9. Wat vindt u van het aantal berichten dat u ontvangt? 

- Te veel 

- Veel 

- Goed 

- Weinig  

- Te weinig  

 

10. Voldoen de berichten aan uw verwachtingen? 
- Ja 

- Nee, ik had verwacht dat………………………………… 

11. Voldoen de berichten aan uw wensen? 
- Ja 

- Nee, ik had gehoopt dat………………………………… 

 

12. Als u nog opmerkingen heeft ten aanzien van de berichten of berichtgeving, dan kunt u die hier 

beschrijven. Open antwoord 
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BIJLAGE 4: FORMAT VERDIEPENDE 
INTERVIEWS BEWONERS EN PROFESSIONALS 
 
Achtergrond 

1. Welke rol heeft u binnen Buurt Bestuurt? Antwoorden: als bewoner (actief of niet actief) of als 
professional 

2. Wat is uw geslacht?  
3. Wat is uw leeftijd?  
4. Hoe bent u op de hoogte gekomen van het communicatiesysteem van Buurt Bestuurt? Antwoorden: 

via mijn organisatie, via het bewonerscomité, op een andere manier (bv: vrienden, buurtbewoners, 
krant, flyer/brief van de deelgemeente) 

 

Buurt Bestuurt 
5. Wat vindt u van Buurt Bestuurt bij u in de wijk? 
6. Wat vindt u van de manier waarop Buurt Bestuurt werkt? 
7. Wat vindt u van de resultaten van Buurt Bestuurt? 

 
Introductie van het communicatiesysteem 

8. Is de introductie van het communicatiesysteem goed gegaan?  
9. Wist u hoe u zich kon aanmelden?  
10. Wat kon beter in de introductie? 

 

Communicatiesysteem 

11. Wat vindt u van het communicatiesysteem van Buurt Bestuurt in technisch opzicht? 
12. Wat vindt u van de informatie die u ontvangt? 
13. Draagt het systeem bij aan meer/betere communicatie tussen bewoners onderling? 
14. Draagt het systeem bij aan meer/betere communicatie tussen bewoners en professionals? 
15. Draagt het systeem bij aan meer/betere communicatie tussen professionals onderling? 

 

Vragen alleen voor professionals 
16. Heeft u zelf berichten in het systeem geplaatst?  

a. Welke berichten?  
b. Welk doel had u voor ogen? 

17. Is het communicatiesysteem handig in gebruik?  
a. Wat kan beter? 

18. Hoe draagt het systeem bij aan de resultaten van uw werk? 
19. Zijn er nu meer mensen betrokken bij Buurt Bestuurt dan voordat het systeem werd geïntroduceerd? 
20. Is het communicatiebeleid aangepast aan de mogelijkheden die het systeem biedt? 

a. Zo ja: vond de aanpassing vóór of na de introductie plaats? 
21. Wat zou u missen als het systeem niet zou bestaan? 

 
Vragen alleen voor bewoners 

22. Leest u de berichten?  
23. Wat vindt u van het type berichten? 
24. Sluit dit aan bij wat u zou willen weten over uw buurt? Kunt u dit antwoord toelichten? 
25. Wat vindt u van de manieren waarop u berichten kon ontvangen? 
26. Heeft u zelf gereageerd op berichten? Antwoorden: nee of ja per mail/telefoon/sms   
27. Nodigen de berichten uit tot reageren? Kunt u dit antwoord toelichten? 
28. Heeft het systeem bijgedragen aan betere communicatie tussen bewoners onderling?  
29. Heeft het systeem bijgedragen aan betere communicatie tussen bewoners en professionals?  
30. Is uw kijk op hoe het er in uw buurt aan toe gaat door het systeem veranderd?  
31. Is uw kijk op het werk van professionals in uw buurt veranderd?   
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32. Wat zou u missen als het systeem niet zou bestaan? 
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