
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stappenplan Veiligheidsbeleving: Op het 
niveau van de buurt 

Er zijn signalen dat de veiligheidsbeleving op een specifieke plek 
onder druk staat. Dat vraagt om nader onderzoek. Wat zijn die 
signalen? Om welk gebied gaat het? Wie ervaart wat? Het is dan 
zaak om systematisch en probleemgericht te werk te gaan. Dit 
stappenplan helpt daarbij. 

STAP 1: BEPAAL HET SCHAALNIVEAU 
Zoek altijd naar het laagst mogelijke schaalniveau. Dus een plein, straat, 
winkelgebied, park of andere specifieke plek: zoek de ‘hot spot’. De uiteindelijke 
maatregelen zijn dan vaak het meest succesvol. Tenminste, als het om zichtbare, en 
door betrokkenen gedragen, maatregelen gaat. Maar hoe doe je dat? Door die 
informatie op te halen die leidt naar een goede én gedeelde analyse. Dat klinkt als 
een open deur, maar gaat in de praktijk nogal eens mis: “We verven zonder te 
schuren”. 

STAP 2: HAAL INFORMATIE OP 
In deze stap gaat het erom de situatie en de context in kaart te brengen én daarbij 
na te gaan wat de beleving daarvan is van bewoners en professionals. Als het om een 
winkelgebied gaat, betrekt je natuurlijk ook ondernemers en het winkelend publiek. 
De vraag is nu: welke informatie is al beschikbaar en welke niet? Kijk binnen de eigen 
organisatie wat er voorhanden is. Denk aan: sociaal-demografische gegevens, fysieke 
kenmerken, meldingen, sfeerverhalen, bewonersenquêtes, de veiligheidsmonitor, 
e.d. Maar ga ook na welke informatie bekend is bij partners zoals de politie en de 
woningcorporatie. Maak verder onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie en bepaal welke informatie ontbreekt. Kwalitatieve informatie is 
essentieel om je een goed beeld te vormen. Denk aan: interviews met sleutelfiguren, 

korte straatgesprekken, gesprekken bij mensen thuis, schouwen, maar ervaar ook 
zelf de situatie waar het om gaat.  

STAP 3: MAAK DE ANALYSE 
Heb je alle gegevens verzameld? Dan is het tijd om de informatie uit de verschillende 
bronnen te analyseren en te duiden. Vragen waar je in ieder geval antwoord op wilt 
hebben zijn de wie-, waar-, wanneer-, waarom- en waarvoor-vragen, zoals: 
 
· In welke mate voelen (welke) mensen zich nu daadwerkelijk veilig of onveilig?  
· Welke gevolgen heeft dat? 
· In hoeverre kan de veiligheidsbeleving ook als problematisch worden beschouwd 

en lijkt actie dus nodig?  
· Wat zijn vervolgens de factoren die de (on)veiligheidsbeleving vooral 

beïnvloeden? 
 
Gebruik bij stap 2 en 3 de Tafel van 12 als ordeningskader om de juiste gegevens te 
verzamelen en de analyse te richten. Zet de 3 tot 5 belangrijkste factoren uit de 
Tafel van 12 op een rij die in jouw situatie de veiligheidsbeleving beïnvloeden. Dat 
maakt het daarna makkelijker om de stap naar actie te zetten. Want ook hiervoor 
biedt de Tafel van 12 handige aanknopingspunten. Deze fase rondt je af met een 
rapportage van de uitkomsten uit de analyse.  
 
Veiligheidsbeleving en communicatie 
Communiceren over veiligheid is impliciet dan wel expliciet ook communiceren over 
onveiligheid. Je kunt dus ook een tegenovergesteld effect bereiken dan wat je voor ogen hebt: 

dat mensen zich door de ingezette communicatie juist onveiliger gaan voelen. De stelregel is 
dat bij problemen waarvan mensen 'buikpijn' hebben het meestal raadzaam is expliciet te 
communiceren. Bij verschijnselen waar geen sprake is van 'buikpijn', is meer terughoudendheid 
geboden. Bekijk dan ook in de analysefase in hoeverre de huidige manier van communiceren 
doorwerkt op de veiligheidsbeleving: krijgen mensen daar ‘buikpijn’ van? 
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http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/landelijk-beeld/hotspots
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse/de-cijfers/bestaande-monitoren-en-indexen
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse/de-cijfers/bestaande-monitoren-en-indexen
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse/leg-je-oor-te-luisteren
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse/leg-je-oor-te-luisteren/korte-straatgesprekken
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/analyse/ervaar-ook-zelf-de-situatie-waar-het-om-gaat
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/landelijk-beeld/wanneer-is-on-veiligheidsbeleving-problematisch
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/de-tafel-van-12
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STAP 4: TIJD VOOR ACTIE! 
De voornaamste vraag bij het ontwerpen van acties is: ‘wat wil ik bereiken?’ Het 
benoemen van welk doel je wilt bereiken bepaalt de uiteindelijke acties. In een 
gesprek tussen gemeente, (wijk)professionals en bewoners kun je, op basis van de 
uitkomsten uit de analysefase, deze vraag beantwoorden. Na het bepalen van het 
doel geef je de acties verder vorm.   
  
Gebruik de Tafel van 12 als richtinggevend kader 
Door in de analysefase gebruik te maken van de Tafel van 12 is zichtbaar geworden 
binnen welke factoren de pijnpunten zitten. De stelregel is: neem actie op de 3 tot 5 
belangrijkste factoren. Zo kun je gerichter werken aan het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving. Maar let goed op de volgorde van je maatregelen! Bekijk goed 
welke interventie als ‘voorwaarde’ geldt voor andere interventies. Zeker als er 
sprake is van wat heftiger situaties, is het vaak verstandig om bijvoorbeeld éérst als 
organisatie te laten zien dat het je nu menens is, voordat je ook acties van burgers 
vraagt.  
 
“Maar zo werken wij toch al?” 
Neem niet te snel aan dat iets ‘wel zal werken’ op de veiligheidsbeleving (‘want dat deed het 
elders ook’). Of dat je eigenlijk al optimaal aan de Tafel van 12 voldoet, omdat je af hebt 
zitten vinken en tevreden kon constateren dat ‘we echt wel wat aan signaalcriminaliteit doen 
en op onze inspreekavonden kunnen mensen echt hun invloed laten gelden’. Het gaat er niet 
om wat jij – als professional - vindt, het gaat erom of het in de ervaring van de burgers werkt. 
Zien burgers inderdaad een verbetering op het gebied van signaalcriminaliteit? Ervaren zij ook 

echt zelf invloed? Vergeet burgers dus niet te betrekken. 
 
Succes zit in de details 
Keer op keer blijkt in de praktijk dat het succes van een aanpak in de details zit. De 
aanpak sloeg aan omdat er bijvoorbeeld net een paar professionals aan de slag gingen 
die preciés de juiste toon in de buurt wisten te raken. Of omdat precies op het goede 
moment de goede problemen zijn aangepakt op een manier die aansprak en 
geloofwaardig was. Hoe meer professionals en bestuurders werken vanuit eenzelfde, 
gedragen en eigen gemaakte, visie op wat nodig is om de veiligheidsbeleving te 
verbeteren, hoe groter de kans dat ook de details kloppen. Want dan weet namelijk 
iedereen waar hij op moet letten én hoe hij moet handelen als het om de aanpak van 
veiligheidsbeleving gaat. Investeer dus in het laten groeien van zo’n gezamenlijk 
beeld. 

Bovendien: als organisatie kun je het niet alleen. Ook hier heb je uiteenlopende 
partners nodig bij de uitvoering en er moeten voldoende middelen (geld en 
capaciteit) beschikbaar zijn. Bekijk per actie wie wat kan of moet doen. Niet alleen 
de gemeente is aan zet; ook bewoners, maatschappelijke organisaties en de politie 
kunnen hun bijdrage leveren.  

STAP 5: EVALUEER! 
Nadenken over de evaluatie doe je al in de vorige fase. In het plan van aanpak zijn 
de evaluatiemomenten vastgelegd. Bekijk dus periodiek of de doorgevoerde 
maatregelen ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Je zou het namelijk wel 
héél goed voor elkaar hebben als de genomen maatregelen meteen al succesvol zijn. 
Vaker is bijsturen nodig om te zorgen dat de maatregelen optimaal aanslaan. Bouw 
dus in je aanpak de rust en de ruimte in voor evaluatie. 
 
Idealiter richt een evaluatie zich op drie aspecten van de aanpak: inhoud, effect en 
proces.  
 
· Inhoud: zijn de geplande interventies in het veld werkelijk van de grond 

gekomen? In welke mate? En is dat ook op de manier zoals ze oorspronkelijk 
bedoeld waren? 

· Effect: gesprekken én enquêtes met bewoners, medewerkers van de gemeente, 
(wijk)professionals geven een beeld van de resultaten van de acties. Kortom: 
analyseer wat er is veranderd, ook de eventuele neveneffecten. Tijdens deze 
evaluatie kijk je terug op de resultaten uit de nulmeting uit de 
voorbereidingsfase. 

· Proces: zoals bij elke aanpak; houd oog voor de kwaliteit van het proces. Stuur 
bij als die kwaliteit gevolgen heeft voor de inhoud en het effect van de aanpak. 

VRAGEN? 
Heb je een (specifieke) vraag? Neem contact op met Sten Meijer, CCV-adviseur 
Veiligheidsbeleving: sten.meijer@hetccv.nl of op 06 133 04 813.  
 

http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/de-tafel-van-12
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/let-goed-op-de-volgorde-van-je-maatregelen
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/burgerparticipatie
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/succes-zit-m-in-de-details
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/actoren
http://ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/evaluatie
http://www.hetccv.nl/diversen/contact/sten_meijer

