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Samenvatting
Vraagstelling
Het huidige kabinet Rutte heeft zich ten doel gesteld de 
ervaren overlast, verloedering en onveiligheid in de periode 
2010-2014 met 10% terug te dringen. Het programma ‘Nederland 
Veiliger’, de gezamenlijke inspanningen van veiligheidspart-
ners en het innovatieproject ‘Perceptie van overlast en verloedering’ 
moeten hier gericht aan bijdragen. In het kader van het 
innovatieproject is Andersson Elffers Felix (AEF) door het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) gevraagd de 
resultaten van diverse nationale en internationale onderzoe-
ken en een aantal expertmeetings over hoe overlastbeleving 
tot stand komt te integreren en op basis hiervan aan te geven 
hoe je overlast het beste kunt aanpakken. 

In dit rapport ‘Overlastbeleving begrijpen en aanpakken’ 
worden vragen gesteld (en beantwoord) als: welke zaken 
vergroten het gevoel van overlast en verloedering in een wijk 
of buurt? Waarom ervaart de ene burger iets als overlastge-
vend terwijl de buurman hier geen probleem mee heeft? 
Welke gevolgen hebben gevoelens van overlast en verloede-
ring op het gedrag van burgers? Hoe komt het dat verschillen 
bestaan tussen gemeenten en inwoners in de mate waarin 
vormen van overlast en verloedering daadwerkelijk als 
problematisch worden gezien?

Onderzoeksverantwoording
In het onderzoek is een drietal fasen doorlopen:
•	 Oriënterende gesprekken met experts
•	 Literatuurstudie
•	 Toetsen van resultaten in verschillende expertmeetings.

Totstandkoming van overlastbeleving 
Het proces van overlastbeleving kan in vier stappen worden 
beschreven: 
•	 Situatie: er doet zich een ‘situatie’ wel of niet voor. 

Bijvoorbeeld een toestand van de fysieke leefomgeving, 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of lege blikjes op 
de stoep. 

•	 Waarneming: de situatie wordt door de burgers of 
overheid al dan niet waargenomen. 

•	 Beoordeling: op basis van eigen of gedeelde normen en 
waarden wordt een situatie beoordeeld. Een negatieve 
beoordeling betekent dat er sprake is van overlastbele-
ving, bij een positieve beoordeling is er geen sprake van 
overlastbeleving en bij een neutrale beoordeling roept de 
situatie geen sterke gevoelens op. 

•	 Effect: afhankelijk van de beoordeling van een situatie 
kan dat leiden tot een effect, bijvoorbeeld bepaald gedrag 
van burgers of overheid zoals een melding van overlast of 
het uitvoeren herstelwerkzaamheden. 

Waarneming

Nee
 

Ja

Effect

Nee
 

Ja

Beoordeling

+ / +
 

+ / -
 

- / -

Situatie

De pijlen aan de linkerkant van de figuur geven weer dat het 
een cyclisch proces is dat op een gegeven moment stopt, 
maar ook weer input kan vormen voor een (volgende stap in 
een) nieuw proces van overlastbeleving. 

Overlastbeleving is inherent subjectief
Het uiteenzetten van het totstandkomingsproces van 
overlastbeleving leidt tot de volgende bevindingen:
•	 Het proces van hoe overlastbeleving tot stand komt, 

bestaat voor burgers en overheid uit dezelfde stappen. De 
stappen voor burgers en overheid vinden echter wel 
plaats in een verschillende context.

•	 Burger en overheid kennen verschillende verschijnings-
vormen. Dé burger en dé overheid bestaan in de praktijk 
niet. Er zijn verschillende (type) burgers en er zijn diverse 
verschijningsvormen van de overheid, bijvoorbeeld een 
handhaver van de gemeente, een medewerker van de 
gemeentelijke reinigingsdienst, een politieagent of een 
jongerenwerker.

•	 Doordat de context waarin burgers en overheid het 
proces van overlastbeleving doorlopen verschillend is en 
doordat er verschillende type burgers en verschijnings-
vormen van de overheid zijn, kunnen burgers en 
overheid(sonderdelen) eenzelfde feitelijke situatie anders 
waarnemen en/of beoordelen. In onderstaand figuur is 
dit schematisch samengevat. 
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Het vierkant midden in de figuur laat de feitelijke ‘situatie’ 
zien, in dit geval een straat in een bepaalde stad. De foto’s 
laten een aantal deelaspecten van deze ‘situatie’/straat zien: 
vuilcontainers, een grasveldje met rondhangende jongeren 
en een boom met vuilniszakken en plastic zakken erom-
heen. De linkerkant van de figuur laat zien wat een aantal 
burgers en wat de overheid waarnemen van deze situatie. 
Deze waarneming is selectief. In dit fictieve voorbeeld 
nemen de burgers met name de vuilcontainers en de 
hangjongeren waar en de overheid vooral de hangjongeren 
en de boom met de vuilniszakken er omheen. 
Bij de confrontatie van de waarneming van burgers met de 
waarneming van de overheid kunnen vier uitkomsten 
onderscheiden worden, die zich in een concreet geval 
overigens allemaal tegelijk kunnen voordoen:1 

1. een deel van de situatie wordt zowel door burgers als de 
overheid waargenomen;

2. een deel van de situatie wordt wel door burgers maar niet 
door de overheid opgemerkt;

3. een deel van de situatie wordt wel door de overheid maar 
niet door burgers gezien;

4. een deel van de situatie wordt zowel door overheid als 
door burgers niet waargenomen.

De rechterkant van de figuur laat zien dat burgers en 
overheid(sonderdelen) een waargenomen (deel van een) 
situatie vervolgens negatief (rood), neutraal (oranje) of 

1 De nummers in de opsomming corresponderen met die in de figuur.

positief (groen) kunnen beoordelen. Confrontatie van beide 
beoordelingen van dezelfde situatie kunnen vervolgens dus 
tot een gelijkluidende of verschillende beoordeling leiden. 
Waar bijvoorbeeld de ene burger het groepje hangjongeren 
als overlast ervaart, kan de andere burger dit vanuit het 
oogpunt van levendigheid in de wijk juist als positief 
beoordelen. 

Over het algemeen hebben overheid en burger een 
verschillend referentiekader. Zo kunnen 2 stukjes kauwgom 
op een vierkante meter straat als verloedering ervaren op 
basis van hun persoonlijke mening over wat vuil en schoon 
is, terwijl de reinigingsdienst op basis van een schoonheids-
gradensysteem pas een situatie van 6 stukjes kauwgom per 
vierkante meter straat als negatief beoordeelt en als 
verloedering betitelt. In dit rapport is toegelicht waardoor 
het referentiekader van burgers en overheden gevormd 
wordt. 

Daarnaast is het zo dat de overheid de positie en middelen 
heeft om te bepalen of een interventie (mogelijk effect van 
een negatieve beoordeling) nodig is, bijvoorbeeld: het 
vervangen van kapotte straatverlichting. Deze positie 
hebben burgers niet: zij kunnen geen lampen van de 
lantaarnpalen vervangen, wel zouden zij een melding van 
een kapot straatlicht kunnen maken (als effect van hun 
negatieve beoordeling). Door de ongelijkwaardige relatie 
tussen burgers en overheid kan er spanning optreden tussen 
burgers en overheid als burgers een interventie verwachten, 
maar de overheid deze niet uitvoert.

Burgers

Burgers

Waarneming is selectief Beoordeling is subjectief

Situatie2

3

4

1

4

Overheid

Overheid
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Kom tot een gezamenlijke probleemdefinitie
Doordat burgers en overheden dezelfde waargenomen 
situatie verschillend kunnen beoordelen, is het noodzakelijk 
om bij de aanpak van overlastbeleving te begrijpen waarom 
burgers of overheid (in welke verschijningsvorm dan ook) 
een situatie wel of niet als overlastgevend beoordelen. Dat 
vraagt om inlevingsvermogen van burgers en overheid. Het 
uitwisselen van elkaars beoordeling draagt bij aan een 
gezamenlijke probleemdefinitie. De gezamenlijke pro-
bleemdefinitie moet recht doen aan de verscheidenheid van 
opvattingen van burger(s) en overheid/overheden over de 
feitelijke situatie, de waarneming, de beoordeling en het 
effect. Dit betekent niet automatisch dat iedereen hetzelfde 
als problematisch hoeft te ervaren. Het kan ook zo zijn dat 
sprake is van verschillen in de beleving van overlast en 
verloedering, maar burgers en overheden deze verschillen 
erkennen. Kortom, ook als er consensus bestaat over 
verschillen in de beleving van overlast en verloedering, is 
sprake van een gezamenlijke probleemdefinitie.

Naar de praktijk
Op basis van de resultaten uit dit rapport kan worden 
geconcludeerd dat een systematische analyse van de situatie, 
waarneming, beoordeling en effecten van zowel burgers als 
overheden, bijdraagt aan het definiëren van effectieve acties 
om beleefde overlast en verloedering aan te pakken. De 

hypothese is dat de systematische aanpak van deze vier 
stappen tezamen met het formuleren van een gezamenlijke 
probleemdefinitie ook daadwerkelijk het effect van een 
aanpak vergroot. Doelstelling van het onderzoek is om in 
2012-2013 door middel van pilots deze hypothese te toetsen. 

De algemene hypothesen die we in de pilots willen 
toetsten, zijn:
1. Het systematisch hanteren van de vier elementen van 

overlastbeleving – situatie, waarneming, beoordeling en 
effect – in elke fase van het informatie-analyse-actiemo-
del (IAA-model) vergroot het effect van de aanpak van 
beleefde overlast en verloedering. 

2. Het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie 
door burgers en overheden vergroot het effect van de 
aanpak van beleefde overlast en verloedering. 

Naast de algemene hypothesen wordt in de pilots een aantal 
specifieke hypothesen gedefinieerd. Deze zijn afhankelijk 
van de lokale situatie en problematiek op het gebied van 
overlast en verloedering. 

Het informatie-analyse-actiemodel
Om deze hypothesen te toetsten is een model ontworpen 
waarin een systematische werkwijze centraal staat: het 
informatie-analyse-actiemodel (IAA-model). Het model 
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Leidt de analyse tot een 
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Waarneming Waarneming
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helpt bij het in systematisch in kaart brengen van de 
overlastbeleving van burgers en overheid aan de hand van 
de vier stappen: situatie, waarneming, beoordeling en 
effect. Zowel de kenmerken van de fysieke en sociale 
leefomgeving worden inzichtelijk gemaakt als ook welke 
burgers overlast of verloedering beleven. Bovendien 
kunnen indien nuttig leefbaarheids- of burgerschapsstijlen 
en motieven voor de beleving onderzocht worden. 

Het informatie-analyse-actiemodel sluit aan op de Integrale 
Veiligheidsaanpak die in de jaren 90 is ontwikkeld. De 
Integrale Veiligheidsaanpak beoogt de verschillende 
organisaties in de veiligheidsketen onder één bestuurlijke 
regie bij elkaar te smeden. Het model dat voor de pilots 
gebruikt wordt, is daarvan afgeleid en kan schematisch als 
volgt worden weergegeven. De afkorting O&V staat voor 
overlast en verloedering. 

Het IAA-model kent verschillende fasen: (1) voorbereiding 
(2) informatie, (3) analyse en (4) actie en (5) evaluatie. De 
verschillende fasen worden hieronder kort toegelicht. 

•	 Voorbereiding: als een gemeente besluit deze aanpak te 
willen inzetten, wordt er een (lokaal) projectteam 
geformeerd. Dit projectteam bestaat uit beleidsmedewer-
kers van de politie, de gemeente en woningcorporatie(s).
Het projectteam stelt een projectplan en doelstellingen 
op en maakt afspraken over de inzet van middelen en 
capaciteit tijdens het project

•	 Informatiefase: in de informatiefase wordt de gesitueerde 
context in kaart gebracht en de beleving van burgers en 
overheid daarvan. Daarvoor verzamelt het projectteam 
een aantal basale informatiegegevens. Er wordt informa-
tie verzameld over zowel de situatie, de waarneming 
ervan door burgers en overheden, de beoordeling van de 
waargenomen situatie door burgers en overheden en de 
mate waarin op basis hiervan door burgers en overheden 
effect wordt gegeven. 

•	 Analysefase: de verzamelde informatie wordt in de 
analysefase bij elkaar gebracht en vastgelegd in een 
rapportage. De rapportage bevat een beschrijving en 
analyse van de feitelijke situatie, de waarneming en 
beoordeling ervan en de effecten bij zowel burgers als de 
overheid(sonderdelen). Het doel van deze analysefase is 
om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen. 
Mocht blijken dat er nog onvoldoende inzicht is in de 
beleving van de burgers of overheid om tot een gezamen-
lijke probleemdefinitie te komen, dan begint er een 
tweede informatiefase gevolgd door een tweede 
analysefase.

•	 Actiefase: op basis van de gezamenlijke probleemdefinitie 
wordt gestart met het ontwerpen en uitvoeren van een 
aanpak of een of meer acties. Deze acties kunnen onder 
meer ingrijpen op de feitelijke situatie, de waarneming 
ervan, de beoordeling ervan en/of op de effecten. 

Tussentijds wordt geëvalueerd of de actie het juiste effect 
heeft. Is dat niet het geval, dan wordt de actie aangepast 
of wordt een tweede actie toegevoegd. 

•	 Evaluatie: tot slot wordt de pilot geëvalueerd, zowel 
inhoudelijk als procesmatig. Met de evaluatie wordt 
onder andere antwoord gegeven op de vraag in hoeverre 
de geformuleerde doelstellingen zijn behaald.

In het rapport Overlastbeleving begrijpen en aanpakken – onder-
zoeksopzet pilots is de aanpak van de pilots volgens het 
IAA-model verder uitgewerkt. 

Afsluiting
Het rapport Overlastbeleving begrijpen en aanpakken maakt 
inzichtelijk hoe complex het is om beleefde overlast en 
verloedering goed aan te pakken. Dat vraagt van de overheid 
(in de praktijk zijn dit vaak gemeenten, maar ook politie) 
een bepaald bewustzijn – en werkwijze – om adequaat met 
deze problematiek om te gaan. Doel van de pilots is daarom 
tweeledig: enerzijds het toetsen van geformuleerde 
hypothesen, anderzijds om dit bewustzijn en de werkwijze 
bij gemeenten onder de aandacht te brengen.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding: aandacht voor perceptie
Diverse kabinetten hebben gewerkt aan de reductie van 
overlast en verloedering. De kabinetten Balkenende I, II, en 
III (2002-2007) stelden zich in het Veiligheidsprogramma 
‘Naar een Veiliger Samenleving’ ten doel een reductie van 
criminaliteit en overlast in het publieke domein met 20% tot 
25% in de periode 2008-2010 te realiseren. Het kabinet 
Balkenende IV (2007-2010) nam deze doelstelling groten-
deels over en formuleerde als doel in het kabinetsprogram-
ma ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’ en het ‘Actieprogramma overlast 
en verloedering’ om in 2010 de criminaliteit, de overlast en 
verloedering ten opzichte van 2002 met 25% terug te 
dringen. Terwijl de criminaliteit en de onveiligheidsgevoe-
lens in de periode 2002-2010 fors afnamen, daalden de door 
de bevolking ervaren overlast en verloedering in eerste 
instantie licht, maar bleven overlast en verloedering vanaf 
2006 ongeveer op hetzelfde niveau.2 De vele inspanningen 
van de overheid en haar veiligheidspartners hebben zich 
voor burgers niet vertaald in een lagere beleving van overlast 
en verloedering.3Het huidige kabinet Rutte heeft zich ten 
doel gesteld de ervaren overlast, verloedering en onveilig-
heid in de periode 2010-2014 met 10% terug te dringen. Het 
programma ‘Nederland Veiliger’, de gezamenlijke inspannin-
gen van veiligheidspartners en het innovatieproject ‘Perceptie 
van overlast en verloedering’ moeten hier gericht aan bijdragen.

Waarom blijven de beleefde overlast en gevoelens gelijk, 
ondanks de inspanning van de overheid om overlast en 
verloedering aan te pakken? Om antwoord te kunnen geven 
op deze vraag moet onderzocht worden hoe beleving van 
overlast en verloedering tot stand komt. Hoe nemen mensen 
overlast en verloedering waar, of algemener: hoe nemen 
mensen waar en hoe beoordelen ze wat ze zien? Waarom 
benoemen mensen wat ze zien als overlast en verloedering? 
Deze vragen zijn relevant, omdat steeds meer onderzoek laat 
zien dat feitelijke veranderingen, bijvoorbeeld de reparaties 
van straatverlichting, niet hoeft te leiden tot een andere 
beleving van overlast en verloedering. Dit is een ontnuchte-
rende bevinding als we bedenken dat de overheid al jaren 
fors inzet op het aanpakken van overlast en verloedering. 
Dat de aanpak van overlast en verloedering de beleving niet 
hoeft te beïnvloeden, vraagt om een alternatieve aanpak.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek, Permanent Onderzoek Leefsituatie 
2002-2006; Veiligheidsmonitor Rijk 2005-2010, Integrale 
Veiligheidsmonitor 2008-2010

3 Een vergelijkbaar patron doet zich voor in bijvoorbeeld Engeland en 
Wales, zie B. Stanko, A grounded approach to thinking about confidence in 
policing as a lever in managing ‘fear of crime’, 2007 en Cabinet Office / 
Institute for Government (UK) (2010), Mindspace, Influencing 
behaviour through public policy – the practical guide  
[discussiedocument], 2010

Een alternatieve aanpak is ook gewenst doordat de 
belangstelling voor (indirecte) slachtoffers toeneemt. De 
aandacht in bestaande aanpakken ligt op de veroorzakers 
van overlast en verloedering. Deze focus verschuift. Steeds 
vaker komen slachtoffers in beeld. En interessant is dat 
wanneer de aandacht zich verplaatst van overlast naar 
beleefde overlast de focus niet langer is gericht op de 
veroorzaker, maar op degene die overlast en verloedering 
ervaart.

1.2 Doel
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) 
zoeken naar effectieve manieren om de beleving van 
overlast en verloedering te beïnvloeden. Andersson Elffers 
Felix (AEF) draagt daaraan bij door het ontwikkelen van een 
aanpak en instrumenten die de beleefde overlast en 
verloedering kunnen beïnvloeden. De aanpak en instru-
menten worden getoetst in een aantal pilots. Om tot een 
aanpak en instrumenten te komen, is het belangrijk om te 
weten op welke manier beleving van overlast en verloede-
ring tot stand komt.

1.3 Afbakening overlast en verloedering
Dit onderzoek beperkt zich tot overlast en verloedering. Met 
overlast bedoelen we sociale interacties die door een deel 
van de betrokkenen als onwenselijk worden beschouwd. 
Het gaat om gedragingen van mensen buiten het eigen 
huishouden, die de fysieke en/of psychische integriteit van 
personen aantasten.4 In navolging van Mackenzie et al. 
(2010) en Millie (2008) maken we onderscheid naar 
overlastgevend gedrag gericht op het individu en overlast 
gevend gedrag dat toegang tot gedeelde publieke ruimtes 
beperkt. Voorbeelden hiervan zijn:

•	 Gedrag gericht op het individu5

 - vrouwen en meisjes die op straat ongewenste  
aandacht krijgen

 - bedreiging en intimidatie
 - mensen die op straat worden lastig gevallen
 - geluidsoverlast van omwonenden.

4 Geïnspireerd op de Crime and Disorder Act (UK) 1998 
5 Er is gekozen om niet over individuen, maar burgers te spreken. 

Ondanks dat het begrip een neutrale associatie oproept, gaat het 
om de relatie tussen individuen en de overheid. Dan past het begrip 
burger beter. 
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•	 Gedrag dat de toegang tot gedeelde publieke ruimtes 
beperkt
 - overlast van groepen jongeren
 - dronken mensen op straat
 - drugsoverlast (gebruik en handel).

•	 Verloedering gaat over de waardering van de staat van de 
fysieke leefomgeving van burgers. Voorbeelden hiervan 
zijn:
 - hondenpoep
 - bekladding van muren of gebouwen
 - achterstallig onderhoud van straatmeubilair en/of 

gebouwen.

Verantwoording en keuzes literatuur
Situaties van overlast en verloedering operationalise-
ren wij op basis van de Integrale Veiligheidsmonitor 
(2010) en de British Crime Survey (2010). Voor de 
operationalisering van overlast en verloedering is een 
vergelijking gemaakt met Nederlandse en Britse 
literatuur. Er is gekozen om de definitie van het CBS te 
volgen, vanwege het onderscheid dat wordt gemaakt 
tussen sociale en fysieke overlast (zie bijlage 1). 

1.4 Overlast en verloedering: objectief of 
subjectief?

In onderzoeksrapporten, beleidsnotities of andere 
documenten wordt het onderscheid gemaakt tussen 
objectieve en subjectieve overlast en verloedering of 
feitelijke en beleefde overlast en verloedering. Objectieve of 
feitelijke overlast wordt vaak gedefinieerd aan de hand van 
meldingen of klachten burgers, bedrijven of overheidsorga-
nisaties. Of de melding van de burger overlast of verloede-
ring is, hangt af van hoe een gemeente overlast of verloede-
ring definieert. 

Voorbeeld
Een burger maakt bijvoorbeeld melding van 
kauwgom op de stoep. De gemeente stelt dat bij 
meer dan zes stukjes kauwgom op een vierkante 
meter er sprake is van verloedering. Zolang er niet 
meer dan zes stukjes kauwgom liggen, is er voor de 
gemeente geen sprake van verloedering en gaat zij 
ook niet de stoep schoonmaken. 

Dat betekent niet dat burgers geen verloedering beleven. 
Subjectieve of beleefde overlast en verloedering gaat vaak 
ook over gevoelens van overlast en verloedering van 
burgers. Door enquêtes als de Integrale Veiligheidsmonitor 
wordt daarvan een beeld verkregen. In dit rapport stellen we 
het denken in objectieve (feitelijke) en subjectieve(beleefde) 
overlast en verloedering ter discussie. 

We sluiten aan bij het denken van Innes (2005)die stelt dat 
overlast en verloedering voor burgers en de overheid 
inherent subjectief zijn. De overheid probeert door het 
definiëren van overlast en verloedering haar beleving te 
objectiveren. Het resultaat is een normenkader voor 
overlast en verloedering. Deze objectivering komt echter 
vaak tot stand op basis van andere argumenten, bijvoor-
beeld om de ‘objectieve’ overlast en verloedering te kunnen 
monitoren of op basis van financieel-economische 
mogelijkheden. Het budget dat beschikbaar is voor een 
reinigingsdienst van een gemeente is bijvoorbeeld vaak 
leidend voor welke normen worden gehanteerd voor de 
dienstverlening, zonder te weten of en wat de overlast en 
verloederingsproblematiek is. Immers, er is pas sprake van 
overlast en verloedering als deze ook daadwerkelijk wordt 
beleefd (Eysink Smeets et. al. 2010). In dit rapport is 
betoogd dat een norm voor overlast en verloedering altijd 
subjectief is bepaald. Overlast en verloedering zijn inherent 
subjectief. 

Verantwoording en keuzes literatuur
Voor de operationalisering van de objectieve situatie 
van overlast of verloedering is de definitie van het 
COT gevolgd (zie bijlage 1). Het COT koppelt namelijk 
meetinstrumenten aan feitelijke en beleefde overlast 
en verloedering. Met het oog op de pilots kan dat 
van meerwaarde zijn. Aanvullend daarop is gebruik 
gemaakt van de studies van Eysink Smeets et al. 
(2010, 2011) en Innes (2005). Zij definiëren overlast en 
verloedering inherent subjectief. 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op hoe de 
beleving van overlast en verloedering tot stand komt. 
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1.5 Leeswijzer
Dit document bevat een systematische inventarisatie van 
(inter)nationale literatuur over totstandkoming van 
beleefde overlast en verloedering.6 Het begint met een 
afbakening van de belangrijkste begrippen (zie bovenstaan-
de paragrafen), vervolgens is beschreven hoe burgers 
waarnemen, hoe daar betekenis aan wordt gegeven, wat dit 
betekent voor overlastbeleving en de aanpak daarvan. Gelet 
op het karakter van de studie wordt er niet een bepaalde 
literatuurstroming geprevaleerd voor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van beleid.

Voor de beschrijving hebben we gebruik gemaakt van 
bestaand wetenschappelijk onderzoek en bijeenkomsten 
met (inter)nationale experts op dit onderwerp. We bouwen 
daarbij voort op de recente onderzoeksrapporten van Eysink 
Smeets et al. (2010, 2011). In deze tekst zijn verwijzingen 
opgenomen en is op een aantal plekken aangegeven 
waarom voor welke literatuur is gekozen.

6 Beleefde overlast en verloedering wordt hierna geduid als 
overlastbeleving. 
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2 Totstandkoming van 
overlastbeleving

2.1 Inleiding
Eysink Smeets et al. (2010, 2011) hebben in eerder onderzoek 
vier volgtijdelijke processtappen benoemd die relevant zijn 
bij de totstandkoming van overlastbeleving: verschijnsel – 
waarneming – betekenisgeving – gevolg. Voortbouwend op 
hun werk en op basis van de resultaten van onze studie 
geven we deze stappen als volgt weer:

Waarneming

Nee
 

Ja

Effect

Nee
 

Ja

Beoordeling

+ / +
 

+ / -
 

- / -

Situatie

De vier stappen; situatie, waarnemen, beoordelen en effect 
volgen elkaar op. Het kan zo zijn dat het proces na een 
bepaalde stap stopt of onderbroken wordt. Dan begint het 
proces opnieuw. De pijlen aan de linkerkant van de figuur 
illustreren dit. De afzonderlijke stappen zijn in dit hoofd-
stuk verder uitgewerkt. Eerst is ingegaan op een aantal 
basale theoretische uitgangspunten. 

2.2 Uitgangspunten stappen
Als mensen worden geconfronteerd met een situatie 
(bijvoorbeeld zwerfvuil op straat of rondhangende 
jongeren), vindt een aantal complexe processen plaats 
tussen het moment dat deze situatie plaatsvindt, wordt 
waargenomen, beoordeeld en het effect hiervan op het 
gedrag. Uit die subjectieve gedachten en beleving vloeien 

vervolgens gevoelens en gedragingen voort.7 Dit wordt ook 
wel het ABC-schema genoemd: 

A Activerende gebeurtenis (situatie, informatie – via krant 
of gesprek met buren) 

B Betekenisgeving (cognities, percepties)
C Consequenties (gevolg, emotie en gedrag).

Hoewel de gebeurtenis zelf vaak de veroorzaker lijkt te zijn, 
is B de fundamentele verbinding met C.8 Deze processen 
zijn erg van elkaar afhankelijk. Veranderingen in de 
betekenisgeving leiden vaak tot veranderingen in conse-
quenties. Als mensen een gebeurtenis anders beleven, 
zullen ook zeer waarschijnlijk hun gevoelens daarover 
veranderen wat kan leiden tot andere gedragingen.9

Deze procesgang is opgebouwd uit diverse afzonderlijke 
processen die zich hoofdzakelijk in het hoofd van een 
burger afspelen. Iemand neemt pas waar als hij of zij ook 
zijn aandacht erop vestigt. Aandacht is een selectief 
fenomeen en verschilt van persoon tot persoon. Burgers 
besteden bijvoorbeeld meer aandacht aan dingen uit hun 
omgeving die aansluiten bij hun ideeën of gevoelens. 
Eerdere persoonlijke ervaringen kunnen dit waarnemings-
proces beïnvloeden, maar ook spelen geleerde patronen, 
overtuigingen en leefregels een belangrijke rol. Dit verklaart 
voor een deel waarom burgers een verschillende beleving 
kunnen hebben over eenzelfde situatie.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat persoonlijke 
ervaringen, ideeën en gevoelens, leefregels en overtuigin-
gen een belangrijke rol spelen bij overlastbeleving. Dezelfde 
redenering gaat op voor de overheid. De ene ambtenaar 
heeft andere ervaringen, overtuigingen en leefregels dan de 
andere. Daarnaast zijn aan de functie van ambtenaar – we 
beschouwen een ambtenaar even niet als een burger – ook 
bepaalde regels verbonden. Dat betekent dat zij andere 
situaties waarnemen en een andere betekenis kunnen geven 
aan een bepaalde situatie. De stappen van hoe beleving bij 
een burger of de overheid tot stand komt zijn hetzelfde. De 
context waarbinnen dit gebeurt – zoals hier beschreven – 
kan echter verschillen met als mogelijk resultaat ook een 
andere overlastbeleving.

7 C. R. Brewin, Understanding cognitive behaviour therapy: A retrieval 
competition account, 2006

8 A. Ellis, R.A. Harper, Gevoel en Verstand, 1991
9 S. Walen, R. DiGiuseppe, W. Dryden, Theorie en praktijk van de 

Rationeel-Emotieve Therapie, 2001
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Waarnemen kan bewust gebeuren, maar meestal gebeurt dit 
onbewust.10 Dat geldt overigens niet alleen voor het 
waarnemen van een situatie, maar voor het proces van 
totstandkoming van overlastbeleving in zijn geheel. In de 
volgende paragrafen is het proces van totstandkoming 
verder ontleed. Het proces van totstandkoming voor een 
burger en de overheid is afzonderlijk beschreven. De manier 
waarop het proces is beschreven, kan suggereren dat er 
wordt uitgegaan van een rationele burger, die tijdens het 
proces bewuste keuzen en afwegingen maakt. Zo werkt het 
echter niet. In de praktijk worden deze afwegingen vaak 
onbewust gemaakt al dan niet ingegeven door emoties.

2.3 Overlastbeleving van burgers

2.3.1 Stap 1 - Situatie
Een eerste aanzet voor de operationalisering van deze stap is 
gedaan in paragraaf 2.2. Een ‘situatie’ doet zich wel of niet 
voor. Als een situatie zich voordoet, start het proces van 
totstandkoming. Voorbeelden van situaties zijn:
•	 een toestand van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld 

kapotte straatverlichting of lege blikjes op de stoep, of 
gedrag(ingen) van personen in de sociale leefomgeving, 
bijvoorbeeld jongeren die in een portiek rondhangen

•	 bepaalde kenmerken van de eigen buurt, zoals de 
bevolkingssamenstelling

•	 informatie over de eigen leefomgeving die burgers 
bijvoorbeeld krijgen van hun buren of de lokale media

•	 bepaalde handelingen van de overheid, bijvoorbeeld het 
wel of niet repareren van het straatmeubilair.

Het bovenstaande is samengevat in onderstaand figuur. De 
pijl onder aan de figuur geeft aan dat als zich een situatie 
heeft voorgedaan stap 2 volgt.

2.3.2 Stap 2 - Waarneming

Waarnemen: veraf en dichtbij
Basale uitgangspunten over waarnemen zijn in paragraaf 2.2 
genoemd. Aanvullend maken Eysink Smeets et al. (2011) 
onderscheid tussen waarnemen van situaties veraf of 
dichtbij.11 

10 M. Eysink Smeets et al., Schaken op verschillende borden, 2011
11 M. Eysink Smeets et al. (2011)

Dit onderscheid is relevant omdat het proces van hoe 
overlastbeleving tot stand komt, verschillend is voor een 
situatie dichtbij (concreet) of veraf (diffuus). In dit docu-
ment is het dichtbij waarnemen als uitgangspunt genomen, 
omdat de focus van dit onderzoek ligt op overlastbeleving 
in de directe omgeving van burgers. In onderstaand 
tekstblok is het waarnemen ‘veraf ’ kort beschreven. 

Waarnemen ‘veraf’
Naast het proces van totstandkoming van overlast 
en verloedering in de directe leefomgeving van 
burgers, verloopt eenzelfde proces bij situaties die 
niet in de directe leefomgeving voorkomen (‘veraf’). 
Bijvoorbeeld een situatie van berichtgeving over een 
toename van het aantal hanggroep jongeren in 
Nederland. 

Eysink Smeets et al. (2010) stellen dat bij het 
waarnemen van situaties dichtbij, burgers putten uit 
hun eigen perceptie van de werkelijkheid, terwijl bij 
het waarnemen van een situatie ‘veraf’ burgers zich 
vooral laten leiden door de perceptie van anderen. 
Met als gevolg dat de bundeling van ieders dichtbij-
percepties (totaal) niet overeenkomt met de 
veraf-percepties. Zo kunnen tien burgers in hun wijk 
geen last hebben van hangjongeren (waarneming 
dichtbij), terwijl ze door landelijke berichtgeving 
(waarneming veraf) bij een onderzoek aangeven dit 
wel een probleem te vinden. 

We merken op dat een waarneming dichtbij vaak 
positiever wordt beoordeeld dan een waarneming 
veraf. Burgers zullen gemiddeld genomen positie-
vere antwoorden geven bij vragen over hun 
veiligheidsbeleving in hun eigen buurt, dan bij 
vragen over hun veiligheidsbeleving in het algemeen 
(Eysink Smeets et al. (2010). Zo zijn bijvoorbeeld ook 
in de Integrale Veiligheidsmonitor de onveiligheids-
gevoelens in de directe omgeving lager dan de 
algemene onveiligheidsgevoelens.

Situatie

Fysieke 
leefomgeving

 

Gedragingen van 
personen in de 
directe leefomgeving

 

Kenmerken  
van/informatie  
over de buurt

 

Handelen van  
de overheid

Figuur 2: stap 1 – Voorbeelden van situaties burgers
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Waarnemen: direct en indirect
Een tweede onderscheid dat we maken is dat tussen direct 
en indirect waarnemen. 
•	 Directe waarneming: het gaat om concrete vormen van 

overlast en verloedering in de omgeving van een burger. 
Bijvoorbeeld een uitgebrande prullenbak in de straat of 
een groep met hangjongeren op de hoek van de straat. 
Een ander voorbeeld is de toename van politieagenten in 
de buurt (zie ook paragraaf 3.2).

•	 Indirecte waarneming: het gaat om berichtgeving in de 
media of via familie of vrienden over overlast en 
verloedering in de directe leefomgeving. 

Waarnemen, wel of niet, bewust of onbewust
De voorbeelden die genoemd zijn in deze paragraaf gaan 
over de burger. Wat de ene burger waarneemt, hoeft een 
andere burger of de overheid niet waar te nemen en vice 
versa.Dat kan zijn omdat de ene burger een situatie niet 
waarneemt (ziet, hoort of voelt), of dat een burger een 
situatie onbewust waarneemt. 

Voorbeeld
Een burger krijgt de opdracht een rondje door zijn 
buurt te lopen. Na afloop wordt hem gevraagd om 
te vertellen wat hij heeft gezien. De burger zal 
dingen noemen die hij bewust heeft waargenomen. 
Als de burger vragen krijgt over dingen die hij niet 
heeft genoemd, maar wel aanwezig waren - bijvoor-
beeld een groep jongeren op straat - dan kan het 
zijn dat de burger bevestigt of ontkent dit gezien te 
hebben. Een bevestigend antwoord van de burger 
duidt op een onbewuste waarneming. Een ontken-
nend antwoord duidt op het ontbreken van een 
waarneming.

Om meer inzicht te krijgen op de vraag waarom burgers of 
de overheid bepaalde situaties al dan niet bewust waarne-
men zijn de volgende factoren beschreven12:
•	 Aandacht: alle informatie die een burger binnen krijgt 

wordt – bewust of onbewust – gefilterd op relevantie. 
Sommige informatie neemt een burger echter bewuster 
waar dan andere informatie. Dat komt doordat de 
aandacht van een burger daar op is gevestigd. Dat kan 
bijvoorbeeld komen doordat de overheid campagnes 
voert met het motto ‘Uw straat kauwgomvrij’. De burger 
zal dan een kauwgomvrije straat verwachten. 

•	 Confirmatiebias: Burgers hebben de neiging vooral 
informatie toe te laten die bestaande opvattingen 
bevestigt en informatie die daarmee strijdig is, negeert. 

12 M. Eysink Smeets, et al., Omgaan met de perceptie van overlast en 
verloedering, Een beknopt advies voor de bestuurspraktijk, 2010

Neem bijvoorbeeld de kauwgomstukjes: als een burger 
vindt dat er teveel kauwgomstukjes zijn, maar de 
gemeente daar geen oog voor heeft, zal elk extra 
kauwgomstukje op straat als een bevestiging worden 
gezien. Ondanks het feit dat wellicht het daadwerkelijke 
aantal kauwgomstukjes minder is geworden. 

•	 Adaptatie: wanneer burgers voortdurend worden blootge-
steld aan dezelfde stimulus, treedt gewenning op. Als de 
toename van kauwgomstukje op de straat met 1 per week 
toeneemt, zal een burger op een gegeven moment de 
toename van kauwgomstukjes niet bewust meer 
waarnemen. Als op een dag de stoep weer schoon is – of 
juist helemaal vol – zal de burger dit wel bewust 
waarnemen. 

•	 Proxies: dit zijn bepaalde beelden die burgers hebben, los 
van het feit of deze daadwerkelijk juist zijn. Een burger 
kan bijvoorbeeld denken dat alle mensen die kauwgom 
eten, milieuvervuilers zijn, omdat ze hun kauwgom op de 
grond gooien. 

Als een situatie dichtbij (directe leefomgeving) wordt 
waargenomen door een burger (uitkomst ‘Ja’ in stap 2 van 
het model) dan komt stap 3 – Beoordeling – in beeld. Als de 
situatie niet wordt waargenomen (uitkomst ‘Nee’) begint 
het proces opnieuw. Deze stap is samengevat in onderstaan-
de figuur. 

Figuur 3: stap 2 - wel of niet een situatie waarnemen 
door burgers in de directe leefomgeving

Waarneming

Dichtbij

Nee
 

Ja
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2.3.3 Stap 3 - Beoordeling
Van den Herrewegen (2011) stelt: ‘Wat burgers waarnemen 
dicteert niet hoe ze over die wereld moeten denken of 
spreken’. De centrale vraag is: hoe komen mensen tot een 
beleving van een waarneming? Dit doen zij door betekenis te 
geven aan wat ze waarnemen op een bepaalde tijd en plaats. 
Die betekenis wordt vervolgens gekoppeld aan een waarde-
oordeel.13 Die beoordeling is nodig om te beslissen of de 
gebeurtenis gevolgen kan hebben voor het persoonlijke 
welzijn en zo ja, welke.14 Door een negatief waardeoordeel te 
geven kan bijvoorbeeld overlast of verloedering ‘ontstaan’. 

Hoe werkt beoordeling?
Het proces van beoordeling is complex. Wellicht is dat de 
reden dat veel auteurs dit proces impliciet laten of als ‘black 
box’ beschouwen. De literatuur over het proces van 
betekenisgeving bevat nog een groot aantal witte vlekken. 
De hier gepresenteerde uiteenzetting is dan ook niet meer 
dan een verkenning. 

Wij definiëren beoordeling als het proces waarbij burgers 
waarde/een oordeel toekennen aan een waarneming. Het is 
de duiding van wat er wordt waargenomen. Beoordeling 
vindt in twee stappen plaats. Wanneer iemand een situatie 
beoordeelt, vindt eerst een inschatting plaats van hoe de 
situatie iemands welzijn beïnvloedt, positief of negatief. 
Wanneer dit laatste het geval is, wordt een inschatting 
gemaakt van de ernst van de situatie. Dan vindt een tweede 
beoordeling plaats. Hierbij wordt ingeschat of iemand zelf 
in staat is om, om te gaan met de gevolgen van de situatie 
(ook wel coping mechanismen genoemd). Ten grondslag 
aan de beoordeling liggen bepaalde bronnen. We hebben 
daarom betekenisgeving in twee onderdelen opgesplitst: de 
concrete bronnen (‘drivers’) van beleving/perceptie 
enerzijds en de waardeoordelen waarin de beoordeling tot 
uiting komt anderzijds (mede gebaseerd op Eysink Smeets 
et al. 2010 en 2011).

Bronnen van perceptie
Hieronder hebben we een beknopt overzicht gegeven van 
factoren die de beleving kunnen beïnvloeden. Er is 
onderscheid gemaakt naar individuele en collectieve 
beoordeling. Individuele beoordeling gebeurt door de 
burger, los van sociale verbindingen, terwijl collectieve 
beoordeling tot stand komt in relatie met andere burgers. 
Van Stokkum merkt daarbij op dat de collectieve factoren 
veel belangrijker zijn dan de individuele factoren, als het 
gaat om beoordeling.15

13 Beide processen zijn alleen analytisch (niet in tijd) te scheiden.
14 M. Brysbaert, Psychologie, 2006
15 B. van Stokkum bij Expertmeeting 3 november 2011 

Individuele factoren 
•	 Mate van invloed op het eigen leven en de leefomgeving: ook 

welanomie genoemd16. Mackenzie en Bannister (2010) 
noemen indicatoren voor de mate van invloed op het 
eigen leven ‘achtergrondfactoren’17:
 - Persoonlijke kenmerken: leeftijd (jong en bejaard), 

geslacht (vrouw), etnische minderheid en geen baan 
hebben, correleert met een hogere overlastbeleving. 
Tevens kunnen deze zaken worden gezien als indicato-
ren voor een verminderde invloed op het eigen leven 
en de leefomgeving.

 - Kenmerken van het huishouden: één ouder gezinnen 
en mensen die huren via woningbouwcorporaties 
hebben over het algemeen meer last van overlast en 
verloedering. Ook dit zijn indicatoren voor vermin-
derde invloed op het eigen leven en de leefomgeving.

•	 Ervaring: eerdere directe en indirecte confrontaties met 
criminaliteit, overlast en verloedering zijn triggers om bij 
het zien van feitelijke overlast en verloedering ook 
overlast en verloedering te ervaren.18

•	 Relatie met de veroorzaker van de overlast en verloedering.19 
Dit kan samenhangen met de mate van (gepercipieerde) 
kwade intentie achter het verschijnsel.20

•	 Sociaal kapitaal: het aantal en soort verbindingen dat met 
anderen wordt aangegaan: Putnam (2000) maakt in dit 
verband het onderscheid tussen bridging en bonding sociaal 
kapitaal, waarbij bridging sociaal kapitaal bevorderlijk is 
voor de sociale cohesie. Mackenzie en Bannister (2010) 
wijzen ook op het belang van maatschappelijke cohesie 
in de buurt als indicator voor de overlastbeleving. 

•	 Bejegening door mensen met publiek gezag, in het bijzonder de 
politie: Stanko (2007) heeft het vooral over het belang 
van informatiedeling. Innes (2005, 2008) benadrukt het 
belang van soorten incidenten waarop de politie ageert 
en de zichtbaarheid die de politie daarbij heeft. Soenen 
(2006) legt bovendien de link tussen ‘sociale cohesie’ en 
het belang van bejegening door mensen met publiek 
gezag.

Collectieve factoren 
•	 Stereotypen: stereotypen, bijvoorbeeld dat etnische 

minderheden vaker betrokken zijn bij criminaliteit, 
kunnen leiden tot een verhoogde overlastbeleving.21

•	 Metaforen: Mackenzie en Bannister (2010) geven aan dat 
burgers overlast en verloedering kunnen zien als een 
symbool voor andere (diepere) maatschappelijke 
problemen zoals maatschappelijke versplintering en 
morele teloorgang. Op een vergelijkbare manier 

16 M. Eysink Smeets, et.al., Mackenzie, et. al. (2010), Elchardus, et. al., 
Onveiligheidsgevoelens, 2003

17 Elchardus, et. al. (2003)
18 S. Mackenzie, et. al. (2010)
19 M. Eysink Smeets, et.al. (2010)
20 M. Eysink Smeets, et.al. (2010)
21 S. Mackenzie, et. al. (2010)
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redeneert Eysink Smeets et al. (2010) bij indirecte 
waarneming dat burgers de overlastbeleving in hun 
betekenisgeving op een hoop kunnen vegen met 
gepercipieerde radicalisering en extremisme. 
Vergelijk het met het idee van een spons die bredere 
maatschappelijke onzekerheden en gevoelens van 
onbehagen ‘absorbeert’ wat vervolgens gekanaliseerd 
wordt door bijvoorbeeld vragen over overlast en 
verloedering en leefbaarheid op te nemen in de onder-
zoeken, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor. 

•	 Berichtgeving overheid en media: een belangrijke cultuurdra-
ger bestaat uit de verschillende (massa) media.22 Het gaat 
bijvoorbeeld om uitspraken door publieke/politie 
machtsdragers. Zoals Millie (2011) aangeeft, bepaalt 
degene aan wie iemand de meeste macht toekent wat 
sociaal geaccepteerd gedrag is. 

Het aantal factoren dat door de overheid beïnvloed kan 
worden is beperkt. De grootste mate van beïnvloedbaarheid 
is de factor bejegening door het publiek gezag. 
Berichtgeving door overheid en media en sociaal kapitaal 
zijn slechts voor een deel beïnvloedbaar. De overige 
factoren niet. Dit laat zien hoe complex beleving is.

Waardeoordelen
De beleving van een situatie komt tot stand door soorten 
waardeoordelen. Millie (2011) onderscheidt vier waardeoor-
delen die van invloed zijn op de beleving:
•	 Verstandelijk (individueel): kwaliteit van het leven
•	 Moreel: de vraag of iets overeenkomt met iemands 

overtuigingen over goed en kwaad in  
het leven

•	 Economisch: doel rationele afweging over opbrengsten en 
kosten van gedrag

•	 Esthetisch: iemands smaak, subjectieve en emotieve 
gevoelens over hoe iets er uit ziet. 

De bronnen van perceptie en waardeoordelen vormen een 
filter waarmee een burger een bepaalde situatie beoordeeld. 
Deze beoordelingen zijn echter niet waardevrij. Deze 
kunnen positief, negatief of neutraal zijn.

Een voorbeeld
Als iemand verf op een muur waarneemt kan hij/zij 
dit onder meer zien als graffiti of kunst. Het label 
‘graffiti’, respectievelijk ‘kunst’, draagt een waarde-
oordeel in zich. Graffiti moet worden bestreden en 
kunst is iets waar je van geniet. 

22 S. Pleysier en Deklerck, Over hondenpoep en hangjongeren, 2006.  
M. Innes, C. Roberts, Reassurance Policing,Community Intelligence and the 
Co-production of Neighbourhood Order, 2007. Mackenzie, et. al. (2010)

Mogelijke uitkomsten van deze beoordeling van de burger 
zijn in onderstaande figuur als een stoplicht weergegeven:
•	 rood: de situatie wordt negatief ervaren - er is sprake van 

overlastbeleving;
•	 oranje: de situatie roept geen sterke gevoelens op of men 

weet niet wat men van de situatie moet vinden of het 
maakt hem of haar niet uit. 

•	 groen: de situatie wordt positief ervaren - er is geen 
sprake van overlastbeleving.

Wanneer een bepaalde situatie positief (groen) wordt 
beoordeeld door een burger zal de kans kleiner zijn dat hij 
of zij een concrete handeling of gedraging koppelt aan zijn 
of haar oordeel over een situatie (= effect zie stap 4), dan bij 
een situatie die negatief (rood) wordt beoordeeld door een 
burger. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in enquêtes over 
overlastbeleving. In het geval van een positieve beoordeling 
kan het zijn dat stap 4 wordt overgeslagen en het proces van 
totstandkoming opnieuw begint. Hetzelfde kan op 
voorhand gedacht worden van een burger die een situatie 
neutraal beoordeelt. Van burgers die een situatie neutraal 
beoordelen is moeilijk in te schatten hoe ze zullen reageren 
als de overheid bijvoorbeeld besluit over te gaan tot een 
interventie. 

Een voorbeeld
Stel een burger stoort zich aan een groep jongeren 
op straat (-), maar beoordeelt deze situatie neutraal 
‘het maakt hem niet uit’. De burger verwacht niet 
direct een interventie van de overheid. Toch besluit 
de overheid om een interventie te doen. Er worden 
straatcoaches ingezet. De burger neemt de straat-
coaches waar en vraagt zich af waarom deze nodig 
zijn. Hij kan tot de conclusie komen dat als de 
overheid een interventie pleegt, er wel iets (nega-
tiefs) aan de hand moet zijn. Als gevolg van de 
interventie van de overheid, kan de beleving van een 
burger van ‘neutraal’ verandering in ‘negatief’.

Overigens spelen naast het oordeel van een burger ook 
overtuigingen een rol in de afweging waarom burgers 
bepaald gedrag gaan vertonen. 

Dit wordt toegelicht in de volgende paragraaf. Stap 3 is in 
het figuur op de volgende bladzijde samengevat. 
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Figuur 4: stap 3 beoordeling door de burger
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Achter de begrippen negatief, neutraal en positief staat (-/-), 
(+/-) en (+/+). De (+/-) bij neutraal betekent - zoals in het 
voorbeeld is genoemd –dat een burger een situatie wel als 
storend kan ervaren, weergegeven door de (-), maar dat het 
niet voldoende sterke gevoelens oproept om de situatie als 
negatief te beoordelen. Een soortgelijke redenering gaat op 
voor de (+).

2.3.4 Stap 4 - Effect
In de vorige paragraaf is beschreven hoe een burger tot een 
oordeel komt over een situatie. Het oordeel kan er toe 
bijdragen dat de burger bepaald gedrag gaat vertonen of/en 
dat de burger zijn of haar denk- en of waardenpatroon 
waarmee zij een situatie beoordeelt, bijstelt (het beoorde-
lingskader). Denk bijvoorbeeld aan het melden van kapotte 
straatverlichting of klagen over de aanwezigheid van 
groepen jongeren. Of een bepaald oordeel leidt tot een 
aanpassing van denk- of waardenpatroon of leidt tot 
bepaald gedrag, hangt mede af van de bestaande overtuigin-
gen van burgers. Bij stap 4 – effect maken we een driedeling 
naar het beoordelingskader, gedrag en overtuigingen. 

Overtuigingen 
Innes (2005, 2008) benadrukt dat wanneer er sprake is van 
overlastbeleving, dat effect heeft op het denken/overtuigin-
gen en mogelijk gedrag van burgers. Burgers besluiten al 
dan niet in gezamenlijkheid iets te doen aan de overlast die 
zij beleven. Aan dit besluit om bepaald gedrag te vertonen, 
kunnen verschillende overtuigingen ten grondslag liggen 
zoals angst voor repercussies van de groep hangjongeren of 
een inschatting van hoe succesvol men denkt te zijn. Bij 

deze laatste overtuiging spelen eerdere ervaringen met de 
overheid een rol.23

Een voorbeeld
Stel dat een burger al eens eerder melding heeft 
gemaakt van overlast en verloedering bij de 
overheid en dat de overheid de burger niet geïnfor-
meerd heeft wat zij met de melding heeft gedaan. 
Dan zal het vertrouwen van de burger in de overheid 
niet hoog zijn. Dat kan de burger er van weerhouden 
om een tweede keer weer melding te maken van zijn 
of haar beleefde overlast.

Dit voorbeeld verklaart ten dele waarom de uitkomsten van 
veiligheids- en/of leefbaarheidsmonitoren naar overlastbe-
leving vaak verschillen van de overlastbeleving van de 
overheid. Als burgers zich niet serieus genomen voelen 
door de overheid, zullen zij minder snel geneigd zijn er 
melding van te maken. 

De beoordeling van de situatie door een burger samen met 
zijn of haar overtuigingen leidt tot wel of geen effect. De 
belangrijkste wijze waarop het effect zich kan manifesteren 
is in het gedrag van burgers en/of in het beoordelingskader 
van burgers. 

Gedrag
Met gedrag wordt hier bedoeld het overgaan tot wel of niet 
handelen. Dat kan zijn het doen van aangifte, het doorge-
ven van een melding door burgers of zelf mensen aanspre-
ken op straat. 

Een voorbeeld
Een groep jongeren die een keer per week op een 
grasveld komt voetballen. Een burger beoordeelt de 
situatie ‘negatief’, maar besluit geen melding te 
maken (gedrag te vertonen), omdat hij of zij de kans 
op succes nihil acht. 

Beoordelingskader
Het effect kan zich naast gedrag op een andere manier 
manifesteren doordat burgers al dan niet bewust hun 
denk- en waardenpatroon bijstellen. De bijstelling van dit 
patroon kan bijvoorbeeld leiden tot grote gevoelens van 
overlastbeleving of een aanpassing van de overtuigingen 
van de burger.

23 Doordat deze afwegingen expliciet zijn gemaakt, lijkt de afweging 
van de burger een bewust en rationeel proces. In paragraaf 2.2 is 
aangegeven dat dergelijke afwegingen vaak onbewust plaatsvinden. 
Dat geldt hier ook.
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Een voorbeeld
Hetzelfde voorbeeld als bij gedrag. Een groep 
jongeren die een keer per week op een grasveld 
komt voetballen. Een burger beoordeelt de situatie 
‘negatief’, maar besluit geen melding te maken 
(gedrag te vertonen), omdat hij of zij de kans op 
succes nihil acht. In de termen van gedrag is er geen 
effect opgetreden, maar in termen in het waarden-
patroon wel. De burger zal in een toekomstige 
situatie eenzelfde situatie sneller negatief beoorde-
len. Met andere woorden; de confirmatiebias wordt 
versterkt (zie 2.3.2) wat leidt tot (kleine) verandering 
in het beoordelingskader van de burger. 

De pijl onder de figuur geeft aan dat het proces na deze stap 
4 eindigt en opnieuw begint. 

Figuur 5: stap 4 - effect burger
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Verantwoording en keuzes literatuur
Bij het identificeren van concrete bronnen van 
perceptie is het werk van Mackenzie en Bannister 
(2010) richtinggevend. Om oordelen te onderschei-
den hebben we primair het werk van Millie (2011) 
gebruikt.

2.3.5 Samenvattende figuur
In onderstaand figuur zijn de besproken stappen vereenvou-
digd weergegeven. De pijlen aan de linkerkant geven aan 
dat het proces halverwege afgebroken kan worden. Het 
proces kan vervolgens weer opnieuw starten.

Figuur 6: Samenvattende figuur totstandkoming van 
overlastbeleving en gevolg burger
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2.3.6 Casus verloedering en overlast
Aan de hand van de 4 hierboven beschreven stappen, is 
hieronder een casus voor de beleving van verloedering en 
een casus voor de beleving van overlast uitgewerkt. 

1. Situatie: in de fysieke leefomgeving
In een straat van buurt X is een aantal lantaarnpalen 
kapot.

2. Waarneming
Een aantal buurtbewoners neemt waar (direct) dat 
er kapotte lantaarnpalen zijn. 

3. Beoordelen van de situatie
Buurtbewoner A moest vroeger vaak uit school door 
een niet verlichte straatfietsen. Is daar zelfs een keer 
lastig gevallen. Als hij nu op straat loopt bekruipt 
hem dat zelfde gevoel weer. De kapotte straatver-
lichting heeft een negatief effect op zijn kwaliteit 
van leven. Zijn oordeel over de situatie is negatief.

Buurtbewoner B heeft ook gezien dat de verlichting 
kapot is. Voordat hij in de stad kwam wonen, 
woonde hij in een klein dorp. Daar was minder 
straatverlichting. Hij stoort zich niet aan de kapotte 
lantaarnpalen en beschouwt de situatie als neutraal. 

4. Effect
Buurtbewoner A voelt zich ’s avonds onveilig.  
Hij twijfelt erg of hij melding moet maken van de 
kapotte straatverlichting bij de Dienst Stadsbeheer. 
De buurtbewoner heeft al eens eerder melding 
gemaakt van een kapotte bank in de straat. De 
Dienst Stadsbeheer heeft toen gezegd dat de bank 
gemaakt zou worden. Dat is niet gebeurd. Ondanks 
deze overtuiging is effect van zijn gedrag dat hij 
overgaat tot een handeling. Hij belt de Dienst 
Stadsbeheer. 

Het resultaat van het gedrag van buurtbewoner B is 
dat hij niets doet. 

1.  Situatie: gedragingen van personen in de  
sociale omgeving

Op de hoek van de straat komt om de twee dagen 
een groep jongeren bij elkaar. 

2. Waarneming
Een aantal buurtbewoners hoort (indirect) dit 
verhaal op de buurtvergadering.

3. Beoordeling van de situatie 
Buurtbewoner A is niet vaak thuis. Hij heeft een 
drukke baan en is vaak van huis. Dit bericht over 
deze groep jongeren maakt hem zorgen. In het 
nieuws verschijnen de laatste tijd veel berichten 
over hangjongeren die het criminele pad opgaan. 
Zijn oordeel over de situatie is negatief. 

Buurtbewoner B heeft het bericht ook gehoord.  
Bij het bericht denkt hij terug aan zijn eigen jeugd, 
waarbij hij zelf ook regelmatig op pleintjes rondhing 
met vrienden of voetbalde. Ondanks dat hij liever 
niet wil dat de groep jongeren in zijn straat rond-
hangt, beoordeelt hij de situatie neutraal.

4. Effect
Buurtbewoner A besluit handelend op te treden.  
Hij neemt contact op met de buurtregisseur en 
besluit om extra sloten aan te brengen op zijn 
deuren en ramen. Twee weken later neemt de 
buurtregisseur contact op met buurtbewoner A en 
informeert hem over de situatie. 

Het resultaat van het gedrag van buurtbewoner B is 
dat hij niets doet. 
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2.4 Overlastbeleving bij de overheid
In de vorige paragraaf is beschreven hoe overlastbeleving 
tot stand komt bij burgers. In deze paragraaf beschrijven 
hoe overlastbeleving bij de overheid tot stand komt. 
Voordat we ingaan op de overlastbeleving door de overheid, 
lichten we kort toe wat we verstaan onder de overheid. De 
(semi-)overheid kent vele verschijningsvormen, zoals 
politie, justitie, gemeenten, gemeentelijke diensten, et 
cetera, die tot nu zijn aangeduid met de term overheid. 
Kenmerkend voor de overheid is dat zij het bijzondere 
vermogen heeft om eenzijdige verplichtingen op te leggen 
en te handhaven. Het is juist dit vermogen wat de overheid 
legitimeert om subjectieve beleving te normeren (zie 
paragraaf 1.4). Dit kenmerk heeft alle verschijningsvormen 
van de overheid, vooralsnog maken we daarom nog geen 
onderscheid naar de verschillende verschijningsvormen. De 
beschrijving hoe overlastbeleving bij de overheid tot stand 
komt is beknopt omschreven, omdat een groot aantal 
uitgangspunten al in de vorige paragraaf (2.3) aan de orde is 
gekomen. 

2.4.1 Stap 1 - Situatie
Deze stap is in paragraaf 2.2 en 2.3.1 geoperationaliseerd. 
Voorbeelden van situaties die de overheid mogelijk tot 
overlastbeleving kunnen leiden zijn:
•	 Incidenten ten aanzien van overlast en verloedering bij 

andere overhedenwaardoor men met andere ogen naar 
de problematiek gaat kijken, dan wel berichtgeving 
hierover.

•	 Een nieuw lokaal college met andere beleidsvoornemens 
of bezuinigingen.

•	 Uitkomsten van leefbaarheidsmonitoren.
•	 Klachten van burgers.

Ook hier geldt het uitgangspunt: een situatie doet zich wel 
of niet voor. Als een situatie zich voordoet, start het proces 
van totstandkoming van overlastbeleving. Deze stap is 
samengevat in onderstaande figuur. De pijl onder aan de 
figuur geeft aan dat als zich een situatie heeft voorgedaan 
stap 2 volgt.

2.4.2 Stap 2 - Waarneming
In paragraaf 2.3.2. is weergegeven waarom burgers en 
overheid bepaalde situaties wel of niet waarnemen. Een van 
de genoemde factoren is aandacht. Burgers ervaren hun 
buurt op een andere manier dan de overheid. De aandacht 
van overheid ten aanzien van een buurt is bijvoorbeeld niet 
gebaseerd op eigen woonervaring – die de burger wel heeft 
– maar op basis van meldingen/klachten van professionals 
(politie, toezicht- en handhaving) of burgers zelf. 

Een voorbeeld
Een medewerker van de reinigingsdienst let in een 
wijk op zwerfvuil, graffiti, clandestien afval, etc.  
Een straatcoach richt zich met name op de jongeren, 
mensen op de straat. De aandacht van burgers 
(bewoners) is gericht op het geheel. 

Kortom, burgers en overheid zien dus niet altijd dezelfde 
situaties, omdat ze met andere ogen naar dezelfde situatie 
kijken. Het voorbeeld maakt ook duidelijk dat tussen de 
verschillende verschijningsvormen van overheid verschillen 
kunnen optreden. 

Als een situatie dichtbij (directe leefomgeving) wordt 
waargenomen door de overheid(‘Ja’ in het schema) dan komt 
stap 3 – Beoordeling – in beeld. Als de situatie niet wordt 
waargenomen (‘Nee’ in het schema) begint het proces 
opnieuw. Deze stap is samengevat in onderstaand figuur. 

Figuur 8: stap 2 - wel of niet een situatie waarnemen 
door de overheid in de directe leefomgeving
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Figuur 7: stap 1 – mogelijke situaties overheid
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2.4.3 Stap 3 - Beoordeling
Het totstandkomingsproces van overlastbeleving verloopt 
voor de burger en de overheid langs dezelfde stappen. Zoals 
blijkt uit de uitwerking van de eerste twee stappen is de 
context waarbinnen deze stappen plaatsvinden voor de 
burger en de overheid echter verschillend. Dat geldt ook 
voor de bronnen op basis waarvan de overheid tot een 
beoordeling komt van een situatie. Voorbeelden hiervan 
zijn wet- en regelgeving, normenkaders en/of professioneel 
inzicht. Denk bijvoorbeeld aan een Algemeen Plaatselijke 
verordening ten aanzien van hondenpoep.24 Naast wet- en 
regelgeving maken ook beleidsplannen en lokale collegeak-
koorden onderdeel uit van dit kader. Merk op dat deze 
gedachtenlijn op basis van literatuur niet onderbouwd is. 
Wel heeft de redenering de toets doorstaan bij een aantal 
wetenschappers die ook in dit rapport zijn aangehaald. 

Mogelijke uitkomsten van deze beoordeling van de 
overheid zijn:
•	 Rood: de situatie wordt negatief ervaren: er is sprake van 

overlastbeleving;
•	 Oranje: de situatie roept geen sterke gevoelens op of de 

overheid weet niet wat zij van de situatie moet vinden.
•	 Groen: de situatie wordt positief ervaren: er is geen 

sprake van overlastbeleving.

In bijgaand figuur zijn de uitkomsten als een stoplicht 
weergegeven. 

Figuur 9: stap 3 - beoordeling door de overheid
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24 Zoals in paragraaf 1.4 is betoogd, is wet- en regelgeving een 
objectivering van de beleving van de overheid. De overheid 
objectiveert haar beleving om bijvoorbeeld budgettaire keuzes te 
kunnen maken, maar ook om ontwikkeling te kunnen monitoren.

Ook hier staat achter de begrippen negatief, neutraal en 
positief (-/-), (+/-) en (+/+).De (+/-) bij neutraal betekent dat 
de overheid een situatie wel als storend kan ervaren, 
weergegeven door de (-), maar dat het niet voldoende sterke 
gevoelens oproept om de situatie als negatief te beoorde-
len. Een soortgelijke redenering gaat op voor de (+).

Het oordeel over een situatie door de overheid heeft invloed 
op het uiteindelijke effect (stap 4). Daarin wordt beschreven 
of de overheid wel of niet bepaald gedrag gaat vertonen. Bij 
de beschrijving van stap 3 voor de burger is verondersteld 
(zie 2.3.3) dat een positieve beoordeling waarschijnlijk 
minder snel leidt tot bepaald gedrag dan een negatieve 
beoordeling van een bepaalde situatie. Deze veronderstel-
ling lijkt voor de overheid niet op te gaan. De overheid kan 
namelijk positieve situaties ook stimuleren.

2.4.4 Stap 4 - Effect
Als de overheid een bepaalde situatie heeft beoordeeld, kan 
dat leiden tot een effect. Evenals bij de burger kan het effect 
zich manifesteren in het gedrag van de overheid, maar ook 
in een wijziging van de beoordelingskaders die de overheid 
hanteert, bijvoorbeeld wet-en regelgeving of beleidsmaatre-
gelen. Welk effect de beoordeling van de waargenomen 
situatie heeft, hangt mede af van de overtuigingen van de 
overheid. Bij stap 4 – effect maken we een driedeling naar 
het beoordelingskader, gedrag en overtuigingen.

Overtuigingen
Voorbeelden van overtuigingen die invloed hebben op wel 
of geen effect, zijn vragen als in hoeverre de overheid vindt 
dat het haar taak is om het probleem op te lossen of dat de 
problematiek valt onder de zelfredzaamheid van burgers. 
Haar visie op de maakbaarheid van de samenleving speelt 
daarin een rol. Hoe daar invulling aan wordt gegeven is ook 
afhankelijk van het maatschappelijke debat op dat moment 
en de politieke prioriteiten. 

Gedrag 
De beoordeling van een situatie en de overtuigingen van de 
overheid leiden uiteindelijk tot wel of geen gedrag van de 
overheid. We onderscheiden drie typen gedrag waartoe de 
overheid over kan gaan; verbieden/handhaven, gedogen/
niets doen, of stimuleren/subsidiëren.25

25 Deze indeling is geïnspireerd door de publicaties van A. Millie,  
Value Judgment and Criminalization, 2011. A. Millie, Anti-Social Behaviour 
Expectations and an Urban Aesthetic, 2008.)
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Een voorbeeld
Er doet zich een situatie voor waarin sprake is van 
kapot straatmeubilair. De overheid beoordeelt deze 
situatie negatief en vanuit haar overtuigingen vindt 
zij dat hier een taak ligt voor de overheid. Ze besluit 
ertoe om het straatmeubilair te repareren. Dit 
gedrag valt onder het verbieden/handhaven.

Beoordelingskader
Het effect kan zich naast gedrag op een andere manier 
manifesteren, namelijk doordat de overheid haar beoorde-
lingskader bijstelt. De bijstelling van dit kader kan bijvoor-
beeld het opstellen van een APV zijn (verbieden) of een 
bijstelling van het budget van de reinigingsdienst.

De pijl onder de figuur geeft aan dat het proces na deze stap 
eindigt en opnieuw begint. 

Figuur 10: stap 4 - effect overheid
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2.4.5 Samenvattende figuur
In onderstaande figuur zijn de besproken stappen van 
totstandkoming van overlastbeleving voor de overheid in 
een figuur weergegeven. De pijlen aan de linkerkant geven 
waar dat het proces halverwege afgebroken kan worden. Het 
proces kan vervolgens weer opnieuw starten.

Figuur 11: Samenvattende figuur totstandkoming 
overlastbeleving en gevolg overheid
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2.4.6 Casus overheid

1. Situatie: een klacht van een burger
Een gemeente ontvangt een klacht van een burger over 
een groep jongeren die rondhangt in een speeltuin.

2. Waarneming
Een medewerker van de afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid ziet de klacht per mail verschijnen. 

3. Beoordeling van de situatie
De medewerker belt de burger op met het verzoek 
een toelichting te geven op het verhaal. Ook gaat de 
medewerker op een zeker moment de situatie zelf 
bekijken. 
De indruk van de medewerker van de gemeente was, 
dat de aanwezigheid van de groep jongeren niet 
storend was. Hij komt tot het oordeel op basis van de 
interne beleidsregel dat er minimaal 5 buurtbewoners 
onafhankelijk van elkaar een klacht ingediend 
moeten hebben, om tot actie over te gaan. De 
medewerker beoordeelt de situatie dus positief.

4. Effect
De overheid besluit de groep jongeren niet aan te 
pakken, wat betekent dat de overheid niet is doet.
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2.5 Confrontatie beleving burger en overheid
In bovenstaande paragrafen is het totstandkomingsproces 
van overlastbeleving voor de burger en de overheid 
beschreven. Op basis van deze beschrijvingen concluderen 
wij het volgende:
•	 Het proces van hoe overlastbeleving tot stand komt, 

bestaat voor burgers en overheid uit dezelfde stappen. De 
stappen voor burgers en overheid vinden echter wel 
plaats in een verschillende context.

•	 Burger en overheid kennen verschillende verschijnings-
vormen. Dé burger en dé overheid bestaan in de praktijk 
niet. Er zijn verschillende (type) burgers en er zijn diverse 
verschijningsvormen van de overheid, bijvoorbeeld een 
handhaver van de gemeente, een medewerker van de 
gemeentelijke reinigingsdienst, een politieagent of een 
jongerenwerker.

•	 Doordat de context waarin burgers en overheid het 
proces van overlastbeleving doorlopen verschillend is en 
doordat er verschillende type burgers en verschijnings-
vormen van de overheid zijn, kunnen burgers en 
overheid(sonderdelen) eenzelfde feitelijke situatie anders 
waarnemen en/of beoordelen. 

In onderstaand figuur is een en ander samengevat. 

Het vierkant midden in de figuur laat de feitelijke ‘situatie’ 
zien, in dit geval een straat in een bepaalde stad. De foto’s 
laten een aantal deelaspecten van deze ‘situatie’/straat zien: 
vuilcontainers, een grasveldje met rondhangende jongeren 
en een boom met vuilniszakken en plastic zakken erom-
heen. De linkerkant van de figuur laat zien wat een aantal 
burgers en wat de overheid waarnemen van deze situatie. 
Deze waarneming is selectief. In dit fictieve voorbeeld 
nemen de burgers met name de vuilcontainers en de 
hangjongeren waar en de overheid vooral de hangjongeren 
en de boom met de vuilniszakken er omheen. 
Bij de confrontatie van de waarneming van burgers met de 
waarneming van de overheid kunnen vier uitkomsten 
onderscheiden worden, die zich in een concreet geval 
overigens allemaal tegelijk kunnen voordoen:26 

1. een deel van de situatie wordt zowel door burgers als de 
overheid waargenomen;

2. een deel van de situatie wordt wel door burgers maar niet 
door de overheid opgemerkt;

3. een deel van de situatie wordt wel door de overheid maar 
niet door burgers gezien;

4. een deel van de situatie wordt zowel door overheid als 
door burgers niet waargenomen.

26 De nummers in de opsomming corresponderen met die in de figuur.
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De rechterkant van de figuur laat zien dat burgers en 
overheid(sonderdelen) een waargenomen (deel van een) 
situatie vervolgens negatief (rood), neutraal (oranje) of 
positief (groen) kunnen beoordelen. Confrontatie van beide 
beoordelingen van dezelfde situatie kunnen vervolgens dus 
tot een gelijkluidende of verschillende beoordeling leiden. 
Waar bijvoorbeeld de ene burger het groepje hangjongeren 
als overlast ervaart, kan de andere burger dit vanuit het 
oogpunt van levendigheid in de wijk juist als positief 
beoordelen. 

Over het algemeen hebben overheid en burger een 
verschillend referentiekader. Zo kunnen 2 stukjes kauwgom 
op een vierkante meter straat als verloedering ervaren op 
basis van hun persoonlijke mening over wat vuil en schoon 
is, terwijl de reinigingsdienst op basis van een schoonheids-
gradensysteem pas een situatie van 6 stukjes kauwgom per 
vierkante meter straat als negatief beoordeelt en als 
verloedering betitelt. In dit rapport is toegelicht waardoor 
het referentiekader van burgers en overheden gevormd 
wordt. 

Daarnaast is het zo dat de overheid de positie en middelen 
heeft om te bepalen of een interventie (mogelijk effect van 
een negatieve beoordeling) nodig is, bijvoorbeeld: het 
vervangen van kapotte straatverlichting. Deze positie 
hebben burgers niet: zij kunnen geen lampen van de 
lantaarnpalen vervangen, wel zouden zij een melding van 
een kapot straatlicht kunnen maken (als effect van hun 
negatieve beoordeling). Door de ongelijkwaardige relatie 
tussen burgers en overheid kan er spanning optreden tussen 
burgers en overheid als burgers een interventie verwachten, 
maar de overheid deze niet uitvoert.

Gezamenlijke probleemdefinitie
Doordat burgers en overheden dezelfde waargenomen 
situatie verschillend kunnen beoordelen, is het noodzake-
lijk om bij de aanpak van overlastbeleving te begrijpen 
waarom burgers of overheid (in welke verschijningsvorm 
dan ook) een situatie wel of niet als overlastgevend 
beoordelen. Dat vraagt om inlevingsvermogen van burgers 
en overheid. Het uitwisselen van elkaars beoordeling draagt 
bij aan een gezamenlijke probleemdefinitie. De gezamen-
lijke probleemdefinitie moet recht doen aan de verschei-
denheid van opvattingen van burger(s) en overheid/
overheden over de feitelijke situatie, de waarneming, de 
beoordeling en het effect. Dit betekent niet automatisch dat 
iedereen hetzelfde als problematisch hoeft te ervaren. Het 
kan ook zo zijn dat sprake is van verschillen in de beleving 
van overlast en verloedering, maar burgers en overheden 
deze verschillen erkennen. Kortom, ook als er consensus 
bestaat over verschillen in de beleving van overlast en 
verloedering, is sprake van een gezamenlijke 
probleemdefinitie.
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3 Uitgangspunten aanpak
Op basis van de voorgaande hoofdstukken willen we komen 
tot een algemene aanpak voor overlastbeleving die 
(voornamelijk)gemeenten kunnen toepassen. Deze aanpak 
zal later in een aantal pilots worden getoetst.27 In dit 
hoofdstuk zijn op basis van voorgaande theorie condities en 
uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn bij het 
formuleren/opstellen van een aanpak. Het zijn algemene 
uitgangspunten die in expertmeetings bevestigd zijn.28 Een 
concretisering van de uitgangspunten heeft nog niet 
plaatsgevonden omdat de context of situatie bepalend is. In 
de pilots zal deze concretiseringsslag worden gemaakt. Wel 
maken we onderscheid tussen algemene condities die 
kennis en inzichten geven, en randvoorwaarden voor de 
uitvoering van een aanpak.

3.1 Algemene aandachtspunten
Wees ervan bewust dat niet alle persoonskenmerken veranderbaar zijn
•	 Bij de bespreking van de betekenisgeving zijn we 

ingegaan op bronnen van perceptie en waardeoordelen. 
Bij de bronnen van perceptie is onderscheid gemaakt naar 
individueel en collectief en de mate waarin deze factoren 
beïnvloedbaar zijn. De beschrijving laat zien dat een 
aantal persoonskenmerken onveranderbaar is. Om tot 
een effectieve aanpak te komen is het van belang daar 
rekening mee te houden. 

Maak onderscheid naar individuele en collectieve betekenisgeving
•	 Ook een tweede aspect kan benoemd worden op basis 

van de bronnen van perceptie. Het gaat om het verschil 
tussen collectieve en individuele beleving. In deze notitie 
is de beschrijving van totstandkoming van een bepaalde 
beleving gebaseerd op een individuele ontwikkeling. Die 
ontwikkeling kan bij verschillende mensen tegelijkertijd 
plaatsvinden ten aanzien van hetzelfde fenomeen. De 
mate van verbondenheid op individueel niveau met 
anderen (een collectief ) is zeer bepalend voor de wijze 
waarop individuen waarnemingen beoordelen.29 
Individuen conformeren zich naar opvattingen/gedrag 
van een collectief waar men onderdeel van uitmaakt of 
van wil uitmaken. In een aanpak om de beleving te 
verbeteren, is het van belang om bewust te zijn van dit 
verschil en om de balans te vinden tussen een aanpak 
gericht op het individu en een aanpak gericht op het 
collectief. 

27 De pilots starten begin 2012. 
28 Zie bijlage 3 voor de data en locaties van de expertmeetings
29 M. Eysink Smeets et al. (2011)

Instrumenten zijn onderdeel van een aanpak
•	 De beschrijving over hoe beleving tot stand komt, maakt 

inzichtelijk dat er veel (on)bewuste processen en 
afwegingen plaatsvinden voordat een burger bepaald 
gedrag vertoont. Een instrument inzetten zonder dat er 
voldoende verklaringen zijn voor het gedrag, maakt de 
kans op succes beperkt. Dat betekent dat de focus bij de 
aanpak niet alleen op de inzet van instrumenten moet 
liggen, maar op de kenmerken van een totale aanpak. 

Nodig is een dynamische en reflexieve overheid 
•	 Om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen, 

moet de overheid zich er van bewust zijn dat zij haar 
oordeel bepaalt op basis van bestaande normen (een 
objectivering van haar subjectieve beleving). Normen zijn 
vaak algemeen, niet toegespitst op een bepaalde situatie 
of context, terwijl dat in relatie tot overlastbeleving soms 
wel nodig is. Het is dan ook de vraag of het normenkader 
voor iedere buurt of straat gelijk moet zijn. De overheid 
kan ook accepteren dat er ‘slechtere straten’ (in ogen van 
bestuurders of beleidsmakers) zijn naast ‘betere straten’ 
die volgens dezelfde bestuurders of beleidsmakers wel 
aan de juiste normen voldoen. Los van deze keuze vindt 
dezelfde overheid het vaak lastig om niet vanuit alge-
mene normenkaders te redeneren en om per situatie 
rekening te houden met de beleving van burgers. Niet 
alleen het algemene normenkader van de overheid moet 
het uitgangspunt zijn, maar ook de beleving van 
bewoners in een straat of buurt. Dat vraagt een om 
dynamische en reflexieve overheid. Reflexief ten aanzien 
van haar normenkader, dynamisch, omdat zij zich in 
vergelijkbare situaties soms anders moet verhouden tot 
de gesitueerde context(zie paragraaf 3.2).

Daadkrachtig normeren betekent ook daadkrachtig handhaven
•	 Overlast en verloedering worden door de overheid vaak 

aangepakt door daadkrachtig normen te formuleren. 
Denk bijvoorbeeld aan een samenscholingsverbod bij de 
ingang van een winkelcentrum. Daadkrachtig normeren 
schept ook verwachtingen van burgers met betrekking tot 
handhaving. Deze verwachting kan de overheid niet altijd 
waarmaken. Daarmee neemt het vertrouwen van burgers 
in de overheid af. Voordat de overheid met nieuwe 
normen komt, moet zij ook afwegen of daadkrachtig 
handhaven ook binnen de mogelijkheden ligt.30

30 Zie ook ‘Broken windows theory’ in K. Keizer, S. Lindenberg, L. Steg,  
The Spreading of Disorder, in: Science, Vol.322, no.5908 (12 December 
2008), p.1681-1685
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Houd rekening met onbedoelde gevolgen van overheidshandelen
•	 Aansluitend op het vorige punt moet de overheid zich 

realiseren wat het effect kan zijn als zij besluit om overlast 
en verloedering aan te pakken.  

Een voorbeeld
Een gemeente besluit om camera’s op te hangen 
op een winkelplein. Mensen die al jaren op het 
plein komen zien opeens camera’s hangen. Zij 
kunnen denken: ‘wat goed dat hier camera’s 
worden opgehangen’. Zij krijgen bevestigd dat de 
door hun beleefde onveiligheid, overlast of 
verloedering terecht is. Anderzijds kunnen 
mensen die deze gevoelens nog niet hadden, deze 
nu wel krijgen. De overheid kan met een interven-
tie ook onbedoeld de overlastbeleving vergroten, 
in plaats van verminderen. 

Een instrument dat hierbij kan helpen zijn beleidsframes. 
Beleidsframes zijn hetzelfde als burgerframes, maar bij 
beleidsframes staat het perspectief van de overheid 
centraal. Een toelichting op de meerwaarde van dit 
instrument wordt in de volgende paragraaf gegeven. 

3.2 Randvoorwaarden voor een aanpak
Ga altijd uit van de concrete situatie en specifieke omstandigheden
•	 In het voorgaande is onder meer het voorbeeld van de 

stukjes kauwgom genoemd. Dit voorbeeld laat zien dat 
verloedering (hetzelfde geldt overigens voor overlast) zich 
op een heel specifieke situatie kan voordoen. Je zou 
kunnen zeggen dat normen en waarden per portiek 
kunnen verschillen. Ook laat het zien dat de ene persoon 
de kauwgom als verloedering bestempelt en een andere 
niet. Bij het opstellen van een aanpak of maatregelen is 
het dus van belang om een actie goed af te stemmen op 
de situatie. Dat vraagt dat je een goed beeld hebt van de 
situatie en context. Denk aan vragen als: wat zijn de 
fysieke kenmerken van de situatie, (leef )omgeving, hoe 
kunnen we de mensen typeren die daar wonen en die 
verloedering en overlast ervaren? Dit type vragen vatten 
we samen in het begrip ‘de gesitueerde context’.

Ga systematisch te werk
•	 Het proces van hoe overlastbeleving tot stand komt, laat 

zien dat een burger en de overheid eenzelfde situatie 
anders kunnen beleven. Ook is inzichtelijk gemaakt dat er 
veel factoren zijn die dit verschil in beleving kunnen 
verklaren. Bij het ontwikkelen van een aanpak om 
gevoelens van overlast en verloedering zo veel mogelijk te 
beperken, is het nodig inzicht te krijgen in deze mogelijke 
verklaringen, zodat een interventie daarop aansluit. Een 
model dat helpt bij het in kaart brengen van de situatie, 
de context en de beleving van de burger en de overheid is 
het informatie-analyse-actiemodel (paragraaf 3.4). Het 

informatie-analyse-actiemodel bestaat uit drie fasen: 
informatie, analyse en actie. In de informatiefase wordt 
op basis van beschikbare informatie de gesitueerde 
context en de beleving van de burger en de overheid in 
kaart gebracht. Op basis van deze informatie wordt een 
analyse uitgevoerd. Als uit de analyse blijkt dat beleving 
van de overheid en de burger niet overeenkomen begint 
de informatie- en analysefase opnieuw. Uiteindelijk moet 
de informatie- en analysefase een door de burger en de 
overheid gedeelde probleemdefinitie opleveren. De 
probleemdefinitie is het vertrekpunt voor het ontwerp 
van mogelijke interventies. 

Betrek burgers actief
•	 We hebben geconstateerd dat overlast en verloedering 

voor de overheid en de burger subjectief zijn, en dat de 
overheid haar beleving meestal objectiveert met als 
gevolg bepaald gedrag dat daaruit volgt. Als burgers 
verwachten dat de overheid handelend optreedt, maar de 
overheid doet dat - om welke reden dan ook - niet, 
ontstaat er spanning. De opgave is om de spanning te 
minimaliseren. Dat vraagt van de overheid en burgers dat 
zij een gezamenlijke probleemdefinitie formuleren voor 
overlast en verloedering. Daardoor objectiveren zij 
gezamenlijk hun subjectieve beleving. Dat vraagt om een 
bewust bijdrage van burgers. Bij een aanpak voor overlast 
en verloedering is actief burgerschap dus gewenst. 
 
Overigens is het aan de overheid om per situatie af te 
wegen of er handelend optreden van de overheid gewenst 
is. Het kan zijn dat juist door overheidsoptreden een 
negatief resultaat wordt gerealiseerd. In dat geval kan de 
situatie beter overgelaten worden aan burgers zelf 
(paragraaf 3.2).

Stem interventies af op burgerbelanghebbenden, burgerframes of 
leerbaarheidsstijlen
•	 Het in kaart brengen van verschillende leefbaarheidsstij-

len of burgerframes (= hierna leefbaarheidsstijlen) kan 
zinvol zijn. De leefbaarheidsstijlen zijn een product van 
de individualisering. De individualisering heeft namelijk 
een grote diversiteit aan verschillende leefstijlen 
opgeleverd. Als de overheid met een communicatiestrate-
gie gedrag van burgers wil beïnvloeden, vraagt dat om 
aansluiting bij de belevingswereld van de burger. Om 
inzicht te krijgen in de belevingswereld van burgers, zijn 
er verschillende leefstijlen of burgerframes ontwikkeld 
die een typering geven van groepen burgers. Deze 
leefbaarheidsstijlen kunnen inzicht geven in de opinies 
die burgers hebben, vanuit welke waarden burgers 
worden gedreven of welke betekenissen zij toekennen 
aan de wereld om hen heen. Dit zijn kenmerken die in 
paragraaf 2.3 als individuele factoren benoemd zijn. 
Op basis hiervan zouden profielen van burgerbelangheb-
benden opgesteld kunnen worden. Dit zijn groepen van  
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burgers waarvoor gerichte interventies ontworpen 
kunnen worden in samenhang met de aanpak van het 
verschijnsel van overlast en verloedering en degene die 
dit veroorzaakt. Daarbij wordt gekeken naar persoons-
kenmerken als achtergrond, sociale status en afkomst in 
hun relatie tot gesitueerde context. Door in de communi-
catie en beleidsvorming rekening te houden met deze 
verschillende profielen van burgerbelanghebbende, kan 
de eventuele beïnvloeding gerichter plaatsvinden. Dat zal 
vaak leiden tot een gedifferentieerde aanpak. 

Werk samen, werk integraal
•	 Ook deze randwoorden wordt afgeleid uit de hiervoor 

aangehaalde beschrijving. We illustreren aan de hand van 
dit voorbeeld. Een van de eerder genoemde factoren die 
beïnvloedbaar is door de overheid, is de bejegening door 
publieke gezagsdragers. Dat kunnen politieagenten, 
toezichthouders of medewerkers van de gemeenten zijn. 
Stel dat alleen toezichthouders bij een aanpak worden 
betrokken en zich daardoor meer bewust zijn van hun 
bejegening ten aanzien van burgers. Een burger maakt 
vervolgens melding van overlast of verloedering bij de 
politie of gemeente maar wordt daar niet serieus 
genomen. Het effect van de aanpak zal daardoor beperkt 
zijn. Het bovenstaande schetst de noodzaak voor een 
integrale aanpak van overlastbeleving.

Evalueer tussentijds en integraal
•	 Als een instrument is ingezet, is het van belang om het 

effect van het instrument meer dan een keer te evalueren. 
Dat maakt bijsturing tijdens de aanpak mogelijk. Naast 
het effect van de inzet van een instrument moet achteraf 
geëvalueerd worden of de aanpak heeft geleid tot het 
beoogde effect. Op verschillende niveaus en momenten 
in de tijd is het uitvoeren van evaluaties van belang. 

Neemburgers en communicatie serieus en wees betrouwbaar
•	 Bij de aanpak van overlastbeleving speelt de overheid een 

belangrijke rol. In paragraaf 2.3 is het vertrouwen in de 
overheid genoemd als een aandachtspunt. Vertrouwen 
van de burgers in de overheid is namelijk een belangrijke 
voorwaarde om overlastbeleving aan te pakken.31 
Daarvoor moet de overheid burgers serieus nemen. Dit 
vraagt een overheid die betrokken, zorgzaam en 
rechtvaardig is. Het serieus nemen van de burger betekent 
overigens niet dat de overheid de burger altijd gelijk moet 
geven.32 Het kan zijn dat de overheid besluit om na een 
melding van overlastbeleving geen actie te ondernemen. 
Het feit dat er geen actie wordt ondernomen is ook een 
besluit, wat betekent dat het belangrijk is dat de overheid 
daarover communiceert en toelicht. Ook moeten 

31 H. Boutellier, De improvisatiemaatschappij, 2011
32 E. van Herrewegen, ‘Constructies en bronnen van veiligheidsbeleving bij 

burgers. Naar een andere benadering van een relatief fenomeen’, 2011

toegezegde acties op de afgesproken tijd worden 
uitgevoerd of moet er gecommuniceerd worden als een 
actie wordt uitgesteld. Als zij dat niet doet, zal de burger 
zich niet gehoord voelen, met als resultaat daling van het 
vertrouwen in de overheid. 

Communiceer een consistent verhaal
•	 Aansluitend op het vorige punt, is het van belang dat de 

communicatie van de verschillende betrokken partijen op 
elkaar wordt afgestemd. Dit is van belang voor het 
vertrouwen van burgers in de overheid. Bij een aanpak 
voor overlastbeleving zullen meer dan één (overheids)
organisaties betrokken zijn, denk aan politie, gemeente, 
stadstoezicht, woningcorporaties, et cetera. Als commu-
nicatie onvoldoende wordt afgestemd, kan het zo zijn dat 
organisaties tegenstrijdige verwachtingen communiceren 
richting burgers. Dat kan funest zijn voor het vertrouwen 
van de burger in de overheid. In het onderzoek ‘Schaken 
op verschillende borden’ is beschreven in hoeverre 
communicatie een bijdrage kan leveren – en onder welke 
voorwaarden – aan de aanpak van overlastbeleving.33 
 
In bovenstaande paragrafen zijn condities geformuleerd 
voor een aanpak. De aanpak is in het volgende hoofdstuk 
beschreven. 

3.3 Inzichten voor een aanpak
Bovenstaande bevindingen zijn naast een literatuuronder-
zoek ook tot stand gekomen door verschillende expertmee-
tings. In de expertmeetings zijn deze bevindingen bespro-
ken. Daarnaast zijn verschillende perspectieven genoemd 
voor de aanpak van overlastbeleving. In deze paragraaf zijn 
verschillende mogelijkheden voor een aanpak beschreven. 
Merk op dat er allerminst consensus bestaat over hoe een 
aanpak er uit zou kunnen zien.

The Signal Theory van Martin Innes gaat ervanuit dat (crimi-
nele) incidenten een verandering in het gedrag van burgers 
en/of hun opvattingen over veiligheid veroorzaken.34 De 
verandering in gedrag kan de burger uiten in bezorgdheid, 
boosheid of angst. Volgens Innes zou de aanpak van de 
overheid erop gefocust moeten zijn om signalen af te geven 
die de bezorgdheid, boosheid of angst wegnemen. In deze 
aanpak, die ‘reassuring policing’ wordt genoemd, geeft de 
overheid signalen af die de overlastbeleving moeten 
verminderen. De signalen zijn daarbij nauw gerelateerd aan 
de problematiek. Als burgers bijvoorbeeld vinden dat het 
straatmeubilair verloedert, dan zal de gemeente met de 
dienst reiniging zichtbaar deze verloedering aanpakken. 
Kenmerkend van deze aanpak is dat het signaal expliciet 

33 M. Eysink Smeets et. al (2011)
34 M. Innes, What’s Your Problem? Signal Crimes and Citizen-Focused Problem 

Solving, 2005
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gericht is op de burger. Almere is een gemeente die deze 
aanpak heeft toegepast.

Van der Brink e.a. (2008) stellen dat een aanpak van 
(beleefde) overlast en verloedering zich moet concentreren 
op het onder meer faciliteren van ‘best persons’. Best 
persons zijn die bewoners, bestuurders en professionals 
waarvan gebleken is dat zij in een concrete context, (een 
wijk, buurt, situatie) slagvaardig kunnen optreden.35 Er 
wordt niet gewerkt vanuit een idee van een best practice, 
maar er wordt ruimte gegeven aan en gebruik gemaakt van 
deze ‘best persons’ die best practice als het ware zelf zijn. 
Karakteristieken van best persons zijn betrokkenheid en 
ondernemerschap. Nadat best persons zijn geïdentificeerd, 
moeten ze worden gefaciliteerd en beschermd worden. 

Daarnaast zijn er voorstanders van een systematische en 
evidence-based aanpak. Een dergelijke aanpak kan bijvoor-
beeld bestaan uit veldexperimenten. De meerwaarde van 
een veldexperiment is, zo stellen Dur en Vollaard, om vooraf 
te bedenken hoe achteraf te concluderen is welke aanpak 
het beste werkt en om dit structureel te doen.36In het 
rapport ‘Voorbij Bijplaatsingen’ dat in opdracht van 
Stichting Nederland Schoon en Agentschap NL is uitge-
voerd, is een veldexperiment opgenomen.37 Zes interventies 
zijn ingezet om bijplaatsingen van afval naast en rondom 
afvalcontainers tegen te gaan:

1 Zelfcorrectie door zelfreflectie: plaatsen van een spiegel
2 Normgedrag: de injunctieve norm (hoe anderen vinden 

dat het niet moet)
3 Normgedrag: de descriptieve norm in combinatie met 

appelleren aan het groepsgevoel (hoe andere uit hun 
buurt het doen)

4 Handhaven en straffen (controleren en beboeten)
5 Commitment en consistentie: ‘foot in the door’ (klein 

verzoek gevolgd door groter verzoek)
6 De juiste norm stellen: ‘schoon houdt schoon’. 
 Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat het expliciteren 

van de gewenste norm effect heeft op het gedrag van 
mensen. In dit onderzoek betekende het een afname van 
het aantal bijplaatsingen, Voorde interventies 3 tot en 
met6 waren de uitkomsten significant. 

De interventies en mogelijke aanpakken zijn genoemd om 
een idee te geven hoe overlastbeleving beïnvloed kan 
worden. 

35 G.A. Van der Brink, De beste krachten zoeken, vinden en ook inzetten, 2008
36 R. Dur, B. Vollaard, Leren door experimenteren, 2011
37 Agentschap NL, Nederland Schoon, Voorbij Bijplaatsingen, gedragsinter-

venties voor het effectief terugdringen van bijplaatsingen bij afvalcontainers, 
2010

Samengevat
Algemene aandachtspunten:
•	 	Wees	ervan	bewust	dat	niet	alle	persoonskenmer-

ken veranderbaar zijn
•	 	Maak	onderscheid	naar	individuele	en	collectieve	

betekenisgeving
•	 	Instrumenten	zijn	onderdeel	van	een	aanpak
•	 	Nodig	is	een	dynamische	en	reflexieve	overheid	
•	 	Daadkrachtig	normeren	betekent	ook	daadkrach-

tig handhaven
•	 	Houd	rekening	met	onbedoelde	gevolgen	van	

overheidshandelen

Randvoorwaarden voor een aanpak:
•	 	Ga	altijd	uit	van	de	concrete	situatie	en	specifieke	

omstandigheden
•	 	Ga	systematisch	te	werk
•	 	Betrek	burgers	actief
•	 	Stem	interventies	af	op	burgerbelanghebbenden,	

burgerframes of leerbaarheidsstijlen
•	 	Werk	samen,	werk	integraal
•	 	Evalueer	tussentijds	en	integraal
•	 	Neem	burgers	en	communicatie	serieus	en	wees	

betrouwbaar
•	 	Communiceer	een	consistent	verhaal

3.4 Naar de praktijk
Op basis van de resultaten uit dit rapport kan worden 
geconcludeerd dat een systematische analyse van de 
situatie, waarneming, beoordeling en effecten van zowel 
burgers als overheden, bijdraagt aan het definiëren van 
effectieve acties om beleefde overlast en verloedering aan te 
pakken. De hypothese is dat de systematische aanpak van 
deze vier stappen tezamen met het formuleren van een 
gezamenlijke probleemdefinitie ook daadwerkelijk het 
effect van een aanpak vergroot. Doelstelling van het 
onderzoek is om in 2012-2013 door middel van pilots deze 
hypothese te toetsen. 

De algemene hypothesen die we in de pilots willen 
toetsten, zijn:
1. Het systematisch hanteren van de vier elementen van 

overlastbeleving – situatie, waarneming, beoordeling en 
effect – in elke fase van het IAA-model vergroot het effect 
van de aanpak van beleefde overlast en verloedering. 

2. Het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie 
door burgers en overheden vergroot het effect van de 
aanpak van beleefde overlast en verloedering. 

Naast de algemene hypothesen wordt in de pilots een aantal 
specifieke hypothesen gedefinieerd. Deze zijn afhankelijk 
van de lokale situatie en problematiek op het gebied van 
overlast en verloedering. 
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Het informatie-analyse-actiemodel
Om deze hypothesen te toetsten is een model ontworpen 
waarin een systematische werkwijze centraal staat: het 
informatie-analyse-actiemodel (IAA-model). Het model 
helpt bij het in systematisch in kaart brengen van de 
overlastbeleving van burgers en overheid aan de hand van 
de vier stappen: situatie, waarneming, beoordeling en 
effect. Zowel de kenmerken van de fysieke en sociale 
leefomgeving worden inzichtelijk gemaakt als ook welke 
burgers overlast of verloedering beleven. Bovendien 
kunnen indien nuttig leefbaarheids- of burgerschapsstijlen 
en motieven voor de beleving onderzocht worden. 

Het informatie-analyse-actiemodel sluit aan op de Integrale 
Veiligheidsaanpak die in de jaren 90 is ontwikkeld. De 
Integrale Veiligheidsaanpak beoogt de verschillende 
organisaties in de veiligheidsketen onder één bestuurlijke 
regie bij elkaar te smeden. Het model dat voor de pilots 
gebruikt wordt, is daarvan afgeleid en kan schematisch als 
volgt worden weergegeven. De afkorting O&V staat voor 
overlast en verloedering. 

Het IAA-model kent verschillende fasen: (1) voorbereiding 
(2) informatie, (3) analyse en (4) actie en (5) evaluatie. De 
verschillende fasen worden hieronder kort toegelicht. 

•	 Voorbereiding: als een gemeente besluit deze aanpak te 
willen inzetten, wordt er een (lokaal) projectteam 
geformeerd. Dit projectteam bestaat uit beleidsmedewer-
kers van de politie, de gemeente en woningcorporatie(s).
Het projectteam stelt een projectplan en doelstellingen 
op en maakt afspraken over de inzet van middelen en 
capaciteit tijdens het project

•	 Informatiefase: in de informatiefase wordt de gesitueerde 
context in kaart gebracht en de beleving van burgers en 
overheid daarvan. Daarvoor verzamelt het projectteam 
een aantal basale informatiegegevens. Er wordt informa-
tie verzameld over zowel de situatie, de waarneming 
ervan door burgers en overheden, de beoordeling van de 
waargenomen situatie door burgers en overheden en de 
mate waarin op basis hiervan door burgers en overheden 
effect wordt gegeven. 
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Ontwerp: 
doelstelling, keuze actie

Uitvoering: 
werkt de actie? 
Afstemming en bijsturen

Situatie O&V

Leidt de analyse tot een 
gezamelijke probleemdefinitie?

Waarneming Waarneming

Beoordeling Beoordeling
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•	 Analysefase: de verzamelde informatie wordt in de 
analysefase bij elkaar gebracht en vastgelegd in een 
rapportage. De rapportage bevat een beschrijving en 
analyse van de feitelijke situatie, de waarneming en 
beoordeling ervan en de effecten bij zowel burgers als de 
overheid(sonderdelen). Het doel van deze analysefase is 
om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen. 
Mocht blijken dat er nog onvoldoende inzicht is in de 
beleving van de burgers of overheid om tot een gezamen-
lijke probleemdefinitie te komen, dan begint er een 
tweede informatiefase gevolgd door een tweede 
analysefase.

•	 Actiefase: op basis van de gezamenlijke probleemdefinitie 
wordt gestart met het ontwerpen en uitvoeren van een 
aanpak of een of meer acties. Deze acties kunnen onder 
meer ingrijpen op de feitelijke situatie, de waarneming 
ervan, de beoordeling ervan en/of op de effecten. 
Tussentijds wordt geëvalueerd of de actie het juiste effect 
heeft. Is dat niet het geval, dan wordt de actie aangepast 
of wordt een tweede actie toegevoegd. 

•	 Evaluatie: tot slot wordt de pilot geëvalueerd, zowel 
inhoudelijk als procesmatig. Met de evaluatie wordt 
onder andere antwoord gegeven op de vraag in hoeverre 
de geformuleerde doelstellingen zijn behaald.

In het rapport Overlastbeleving begrijpen en aanpakken – onder-
zoeksopzet pilots is de aanpak van de pilots volgens het 
IAA-model verder uitgewerkt. 
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COT (2011) Meetinstrumenten feitelijke overlast

Onderscheid feitelijke en subjectieve meetinstrumenten

Relevant
•	 Onderscheid tussen feitelijke en subjectieve overlast en 

verloedering, gekoppeld aan meetinstrumenten.

Bijlage 1 - Literatuurstudie
Toelichting literatuurstudie
Het CCV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zoeken 
naar effectieve manieren op de overlastbeleving te 
beïnvloeden. Daartoe worden een aantal pilots uitgevoerd. 
Het ontwerp van deze pilots moet zo veel mogelijk zijn 
gestoeld in evidence based kennis. Op basis van bestaand 
onderzoek heeft een rapport opgesteld waarin wat de 
totstandkoming van overlastbeleving is beschreven. 

In deze bijlage is een overzicht gegeven van het onderzoeks-
materiaal waarvan gebruikt is gemaakt. Staccato zijn de 
belangrijkste auteurs en hun gedachtegoed op het gebied 
van overlastbeleving weergegeven. 

Centraal Bureau voor de Statistiek  
(Integrale Veiligheidsmonitor) (2010)
•	 Operationalisering fysieke verloedering (CBS, 2010):

 - hondenpoep
 - rommel op straat
 - vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes
 - bekladding van muren en/of gebouwen

•	 Operationalisering sociale overlast (CBS, 2010):
 - overlast van groepen jongeren
 - dronken mensen op straat
 - drugsoverlast

 - vrouwen en meisjes die op straat ongewenste aandacht 
krijgen

 - bedreiging en intimidatie
 - mensen die op straat worden lastig gevallen

Relevant
•	 Onderscheid tussen fysiek (verloedering) en sociaal 

(overlast)
•	 Operationalisering van overlast en verloedering

British Crime Survey
•	 Operationalisering fysieke verloedering(BCS, 2009):

 - achtergelaten en uitgebrande auto’s
 - luidruchtige buren en feesten
 - afval op straat
 - vandalisme en graffiti 

•	 Operationalisering sociale overlast(BCS, 2009):
 - openbaar dronkenschap
 - gebruik van en handel in drugs
 - jongeren die rondhangen op straat

Relevant
•	 Vergelijking tussen Nederlandse en Britse operationalise-

ring van overlast en verloedering

Feitelijk  Subjectief

Meten van het Waarneming van Meten van de 
verschijnsel het verschijnsel betekenisgeving

Objectieve 
metingen

•	 	Elektronische 
neuzen

 

Gestructureerde 
observaties

•	 	Veiligheidsschouw 
in kleur

 

Beoordeling door 
professionals

•	 	Beke 
shortlistmethodiek

•	 	Gebiedsscan	 
criminaliteit en overlast

 

Meldingen en 
enquêtes

•	 	IVM
•	 	Politiemeldingen
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Millie (2011) Value Judgment and Criminalization38

Kern
•	 Aanleiding: meerderheid in de samenleving roept op om 

‘hun waarden’ na te leven en beschouwen ander gedrag al 
snel als storend of zelfs crimineel. Er is echter weinig 
aandacht voor de waardeoordelen die achter de processen 
van criminalisering liggen.

•	 Doel: inzichtelijk maken hoe waardeoordelen zijn opge-
bouwd, gebruikmakend van de morele filosofie. 

•	 Belangrijke complementen theorie: 
 - gedrag wordt toegejuicht, getolereerd of gecensureerd, 

afhankelijk van de context en macht
 - model van waardeoordelen en criminalisering is 

gebaseerd op vier typen oordelen: moreel, prudentieel, 
economisch en esthetisch.

 - waardeoordelen liggen niet vast. Er is sprake van 
voortdurende machtsstrijd, waarbij politiek kapitaal de 
doorslag geeft. 

Conceptueel model

38 Artikel “ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR, BEHAVIOURAL EXPECTATIONS, 
AND AN URBAN AESTHETIC” (2008) is het voorwerk op het artikel uit 
2011.

Toelichting bij model
Waardeoordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van overlast en 
verloedering, zijn opgebouwd uit verschillende sub-oordelen 
/ typen oordelen. Millie onderscheidt morele, prudentiële, 
economische en esthetische oordelen. Het daaruit resulte-
rende oordeel zal bepalen of ervaren of feitelijke schade of 
overtredingen veroorzaakt dan wel de kans hiervoor 
verhoogd wordt. Het resultaat van deze beoordeling bepaalt 
of het gedrag wordt toegejuicht, getolereerd of gecensureerd 
(en gecriminaliseerd). Het is geen eenvoudig proces. Maar 
door te kijken naar de waardeoordelen die ten grondslag 
liggen aan de criminalisering kunnen we beginnen te 
begrijpen waarom sommige mensen en gebruiken/
handelingen gecriminaliseerd worden en anderen niet. Wat 
wenselijk gedrag is, wordt uiteindelijk bepaald door degene 
met het grootste politieke kapitaal/agendazettingsmacht. 

Relevant
•	 Blootleggen componenten waaruit perceptie bestaat: Millie is het 

meest systematisch en gaat het diepste bij de ontleding 
van de componenten waaruit perceptie zijn opgebouwd. 
Merk op dat hij niet beschrijft hoe perceptie tot stand 
komt. Hij zegt alleen uit welke onderdelen het bestaat 
(moreel, economisch, etc.). Waarom heeft iemand een 
bepaald moreel oordeel? Er zijn variabelen, zoals leeftijd 
en sociaaleconomische achtergrond, die een voorspel-
lende waarde hebben ten aanzien van het morele oordeel, 
maar ze zeggen niet waarom iemand een dergelijk oordeel 
heeft. Het zijn geen key drivers van perceptie.

•	 Actie koppelen aan perceptie (celebrate, tolerate or censure). 

Behaviour Place / time
context
(situation)

Behavioural
expectations

Value 
Judgements

Extrinsic valueIntrinsic value

Perception of 
harm and offence

Actual 
harm and offence

Tolerate

Celebrate

Censure

Moral 
judgment

Prudential 
judgment

Economic 
judgment

Aesthetic 
judgment
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Mackenzie, Bannister, Flint, Parr, Millie and 
Fleetwood (2010) The drivers of perceptions of 
anti-social behaviour

Centraleconcepten
•	 Definitie Anti-SocialBehaviour (ASB): in Engeland en Wales 

wordt een persoon beschouwd als antisociaal gedragend 
als ze hebben gehandeld “… op een wijze die intimidatie, 
alarm of leed voor één of meerdere personen niet uit 
dezelfde huishouden [als de dader] heeft veroorzaakt dan 
wel waarschijnlijk heeft veroorzaakt.”

•	 Drie soorten ASB
1 Interpersoonlijke/kwaadaardig ASB (bijv. dreigtele-

foontjes, vormen van intimidatie)
2 Milieu gerelateerd ASB (bijv. zwerfvuil, graffiti)
3 ASB dat de toegang tot gedeelte publieke ruimtes 

beperkt (bv. intimiderend gedrag van groepen 
jongeren, luidruchtig drinken op straat). 

•	 Mismatch van objectief en subjectief ASB: twee processen die 
hiertoe leiden:
 - Ten eerste: mensen maken gebruik van de waarneming 

van een bepaald fenomeen (bijv. hangjongeren) als een 
‘afkorting’ om het niveau van overlast in een gebied te 
beoordelen. Mensen hebben dus geen volledig beeld, 
maar slechts indicaties.

 - Ten tweede is ervaren ASB gekoppeld aan dieper 
liggende angsten over de staat van de samenleving in 
het algemeen en de eigenschappen/kwaliteiten van de 
wijk in het bijzonder. Observatie wordt dus ‘gekleurd’ 
door wat men denkt/gelooft.

•	 Demografische en ‘achtergrond’ factoren die de ervaring van ASB 
beïnvloeden/voorspellen
 - Persoonlijk: jongere respondenten, vrouwen, etnische 

minderheden, werklozen, mensen die ziek zijn
 - Huishoudelijk: alleenstaande volwassenen met 

kind(eren), sociale huurwoningen
 - Gebied/locatie: hoge niveaus van armoede
 - Ervaring: (in)directe persoonlijke ervaring met ASB

Het onderzoek suggereert dat de perceptie van ASB sterk 
wordt beïnvloed door maatschappelijke dynamieken en 
gemeenschaps/wijkrelaties en dat die niet volledig kunnen 
worden toegeschreven aan het sociaal-demografische 
profiel van een buurt.

Relevant
•	 Definitie ASB
•	 Verschil tussen objectieve en subjectieve ASB
•	 Persoonlijke en omgevingsfactoren als voorspeller van 

een bepaalde perceptie van overlast en verloedering

Innes (2005) What’s Your Problem? Signal Crimes and 
Citizen-Focused Problem Solving39

Centrale concepten
•	 Signal Crime: Een ‘signal crime’ is een crimineel incident 

dat verandering in het gedrag van het publiek en/of hun 
opvattingen over veiligheid veroorzaakt. 

•	 Signal Disorder: Een ‘signal disorder’ is een handeling die 
duidt op gesitueerde conventies van sociale orde en op de 
aanwezigheid van andere risico’s. Ze kunnen van sociale 
en fysieke aard zijn.

•	 ‘Signals’ bestaan uit drie delen:
1. De uiting van het incident dat de focus is van de 

bezorgdheid van een burger.
2. De inhoud verwijst naar de betekenis die de uiting 

heeft voor de persoon.
3. Het effect is de verandering die veroorzaakt wordt door 

de uitingen de inhoud ervan.
•	 Problem-oriented policing: Wie definieert het probleem? 

Beleidsmakers? De politie? Vaak niet de burger.
•	 Reassuring policing:‘Reassuring policing’ is gericht op het 

verstrekken van signalen die zowel de objectieve als ook de 
subjectieve oorzaken van risicopercepties over criminaliteit 
en overlast verminderen. Signalen en problemen zijn dus 
nauw gerelateerd, maar het cruciaal verschil is dat het 
concept van ‘signaal’ inherent burgergericht is.

Relevant
•	 Introductie van het concept signal crime: hiermee 

benadruk hij a) dat overlast en verloedering inherent 
subjectief is en b) dat je in de aanpak ook echt aandacht 
moet hebben voor de perceptie van burgers

•	 Aandacht voor de effecten van overlast en verloedering
•	 Een eerste aanzet voor het definiëren van key drivers, 

vanuit het perspectief van ervaren risico. Dit zou je 
kunnen zien als de eerste, meest oppervlakkige laag van 
key drivers. Daaronder zitten mogelijk weer zaken als je 
opvoeding, nationale cultuur, geloofsovertuiging, etc.

Smeets et al. / IVA (2010, 2011)

Belangrijke concepten
•	 Verschil dichtbij en veraf: Het gaat om de distinctie die burgers 

kunnen maken tussen feitelijke uitingen van overlast en 
verloedering in hun leefomgeving enerzijds en criminali-
teit of andere uitingen van onrust en angst anderzijds. 
Innes en Weston (2010) vonden dat ongeveer 30% van de 
door hun onderzochte burgers zich wel zorgen maken 
over overlaste en verloedering, terwijl ze daar nauwelijks 
mee worden geconfronteerd. Een verklaring die zij 
aandragen is dat de zorgen van deze burgers symbool 
staan voor diepgaandere zorgen over de samenleving, 
criminaliteit en radicalisering. (IVA, 2011: 19) Anders 

39 Aangevuld met The Signal Crimes Perspective (2008).
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gezegd, hoe abstracter, minder persoonlijk en/of verder 
weg het onderwerp is waarover het gaat, hoe meer men 
waarschijnlijk af zal gaan op indirecte vormen van 
waarneming, zoals de media. (Smeets, 2010: 15)

•	 Psychologische processen van perceptie: Psychologische 
verklaringen voor de manier waarop perceptie plaats-
vindt. Het gaat om processen van perceptie die geacht 
worden op iedereen van toepassing te zijn. Denk aan de 
confirmatiebias (mensen hebben de neiging vooral 
informatie toe te laten die bestaande opvattingen 
bevestigen) of adaptatie (wanneer mensen voortdurend 
worden blootgesteld aan dezelfde stimulus treedt er 
gewenning op) (Smeets et al., 2010)

•	 Waarneming als schakel: Dat overlast feitelijk bestaat, 
betekent nog niet dat ze worden waargenomen. Pas als 
iemand het ziet kan het als overlast en verloedering 
worden ervaren. (Smeets, 2010)

Conceptueel model perceptie

Interventiematrix

Zichtbaarheid van de aanpak

Laag Hoog

Probleembesef  
onder het publiek

Laag Geen probleem Kans op toename van 
gepercipeerde overlast  
of verloedering 

Hoog Aantasting vertrouwen  
in overheid: heeft  
geen aandacht voor  
ons probleem

Geen probleem

Relevant
•	 Lijkt die feitelijke en gepercipieerde overlast en verloede-

ring conceptueel aan elkaar te kunnen koppelen. 
Belangrijkste manco is dat het proces van perceptievor-
ming een black box blijft.

•	 Het effect van dichtbij en veraf op de beeldvorming
•	 Een interventiematrix, waarbij naast feitelijke overlast en 

verloedering ook naar overlastbeleving wordt gekeken.

1. Verschijnsel

2. Waarneming

1. Verschijnselen

2. Beeldvorming

3. Betekenisgeving 3. Betekenisgeving

4. Gevolg

Dichtbij 
Concreet

nee ja

nee ja

niet aanstootgevend

Stressreductie- 
afhankelijk van 

copingvermogens

aanstootgevend

METING?

ja nee

ja nee

aanstootgevend niet aanstootgevend

Veraf 
Algemeen
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Bannister (2010) RealisingTolerance

Kern
Ondanks (en paradoxaal genoeg ook als gevolg van) de 
interventies om anti-sociaal gedrag te bestrijden, zijn de 
percepties van dit soort gedrag niet verbeterd. Bannister 
onderzoekt een groeiende sociale discohesie en laat zien dat 
jonge mensen vaak als problematisch worden beschouwd 
en als een metafoor voor sociale malaise worden gezien. 
Door het niet waarderen van krachten die invloed hebben 
op sociale cohesie heeft het beleid tegen overlast en 
verloedering geleid tot heftige toename van een cyclus van 
intolerantie onder jongeren. Met het oog op het overwin-
nen van deze manco’s, moet beleid helpen om meer begrip 
en tolerantie te ontwikkelen, in plaats van intolerantie te 
proclameren. Het moet betrokkenheid tussen verschillende 
sociale groepen bevorderen en faciliteren.

Relevant
•	 Vicieuze cirkel van hardere aanpak jongeren naar meer 

overlast en verloedering

Van den Herrewegen (2011) Help! Burgers voelen zich 
onveilig!

Belangrijke concepten
•	 De rol van burgerparticipatie is om dichter bij de 

subjectieve beleving van burgers te komen
•	 Gap tussen objectieve veiligheid en subjectieve perceptie 

gekoppeld aan Fear of Crime paradox: i.e. de vaststelling 
dat burgers met objectief gezien een klein risico op 
crimineel slachtofferschap zich zeer onveilig voelen 
(vrouwen en ouderen) en dat burgers met een hoog 
slachtofferschapsrisico zich veilig voelen (mannen en 
jongeren).

•	 Bestaande literatuur koppelt de subjectieve beleving van 
overlast en verloedering aan feitelijke overlast en 
verloedering. Er is overeenstemming tussen beiden of die 
moet er komen. Burgerparticipatie wordt vaak voor dat 
doel ingezet.

•	 Burgerparticipatie als instrument om de perceptie van 
overlast en verloedering te beïnvloeden kan effect 
hebben, maar het gehanteerde burgerperspectief is 
daarbij erg belangrijk. Van Herrewegen pleit ervoor om 
burgers serieus te nemen en niet te zien als onwetend 
individu dat gestuurd moet worden. 

Relevant
•	 Verdere verdieping van hoe overlast en verloedering 

inherent subjectief is.
•	 Blootlegging van het (conventionele gebruik van het) 

instrument ’burgerparticipatie’ om de perceptie te 
beïnvloeden. 

Elchardus, De Groof en Smits (2003) 
Onveiligheidsgevoelens

Beschrijving van factoren die de perceptie van overlast en 
verloedering verklaren 

Door middel van systematisch literatuuronderzoek de 
voorspellende waarden te achterhalen van variabelen die 
van invloed zijn op de perceptie van overlast en verloede-
ring. Variabelen die aan bod komen zijn40:
•	 Eerdere blootstelling aan risico / slachtofferschap
•	 Vrouw zijn
•	 Hogere leeftijd
•	 Lage socio-economische positie
•	 Etnische minderheid zijn
•	 In een buurt leven met relatief lage inkomens en veel 

etnische heterogeniteit
•	 Relatief veel residentiële mobiliteit
•	 Relatief veel eenoudergezinnen
•	 Weinig sociale cohesie

Relevant
•	 Aan de hand van de variabelen de doelgroep van beleid 

selecteren en bijvoorbeeld welke wijken interessant zijn. 
Het is eigenlijk een beter onderbouwde lijst van variabe-
len dan die Mackenzie et al. aanlevert.

40 Bij bijna iedere variabele blijkt dat de invloed op de perceptie niet 
onomstotelijk is bewezen.
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