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veiligheidsbeleving, politiecijfers en lokaal beleid 

hoge 
rapport ciJfers 
vaN maNNeN eN 
75-plussers
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door ruud dorenbos en razia ghauharali 

de auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk platform31 

en het bureau Veiligheidsmonitor.

 d
e media en de politiek hebben het vooral 
over onveiligheid. iedereen kent dan ook 
de steden en wijken waar zich veel proble-
men voordoen. maar hoe zit het met de 

steden waar de bevolking de veiligheid een relatief 
hoog rapportcijfer geeft? en waarom is de subjec-
tieve veiligheid daar hoog?

in dit artikel staan nederlandse steden centraal die 
bewoners als veilig ervaren. op basis van de resulta-
ten uit de integrale Veiligheidsmonitor 2011 is een 
selectie gemaakt van twaalf steden uit de g4 en g32 
waar bewoners de veiligheid in de eigen buurt het 
meest positief beoordelen. het gaat om: zwolle, 
hengelo, amersfoort, leiden, breda, delft, den 
bosch, dordrecht, ede, haarlem, helmond en leeu-
warden. de bewoners van deze steden geven aan 
veiligheid in hun woonbuurt rapportcijfers tussen 
de 6,8 en 7,1. Vervolgens zijn via interviews met politie 
en gemeenten mogelijke verklaringen gevonden 
voor deze relatief hoge scores. natuurlijk kan in één 
onderzoek geen volledige verklaring worden gevon-
den voor positieve veiligheidsbeleving. daarvoor 
zijn er te veel factoren van invloed op de subjectieve 
veiligheid, zoals onderzoek van onder meer het 
sociaal en cultureel planbureau al lang heeft laten 
zien. dit artikel doet verslag van de verklaringen die 
zijn af te leiden uit de visie en meningen van politie 
en gemeenten.

gemeeNtegrootte
de integrale Veiligheidsmonitor is een jaarlijks 
terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap. aan alle respon-

denten van de integrale Veiligheidsmonitor 2011 is 
gevraagd om hun oordeel over de veiligheid in de 
eigen woonbuurt uit te drukken in een rapportcijfer. 
(omdat gemeenten op vrijwillige basis kiezen voor 
deelname aan de Veiligheidsmonitor, waren in 2011 
alle g4 maar slechts 25 van de g32 vertegenwoor-
digd). respondenten uit de g4-steden beoordelen 
de veiligheid in de eigen buurt lager dan de respon-
denten uit de g32-steden (zie tabel 1). de rapportcij-
fers in de g32 zijn juist weer lager dan in de overige 
(kleinere) gemeenten. kortom, bewoners van kleine 
gemeenten beoordelen de veiligheid in de eigen 
buurt met een hoger rapportcijfer dan bewoners van 
grote gemeenten. overigens zijn de verschillen niet 
heel groot.

mannen beoordelen 
de veiligheid in hun 
buurt positiever 
dan vrouwen

onze analyse laat ook zien dat mannen de veilig-
heid in de eigen buurt positiever beoordelen dan 
vrouwen. hoewel de verschillen niet groot zijn, is dit 
patroon ongeacht de grootte van de gemeente waar 
te nemen. leeftijdsverschillen spelen ook een 
beperkte rol bij de beoordeling van de veiligheid in 
de eigen woonbuurt. wel is opvallend dat 75-plus-
sers de veiligheid duidelijk positiever beoordelen 
dan 75-minners. niet-westerse allochtonen geven 
de veiligheid in de eigen woonbuurt een aanzienlijk 
lager rapportcijfer dan autochtonen en westerse 
allochtonen. deze verschillen hangen nauwelijks 
samen met gemeentegrootte.

hoe denken burgers die positief zijn over hun eigen buurt over 
de veiligheid in andere delen van de stad? en over het functioneren 
van de politie en gemeente? Ruud Dorenbos en Razia Ghauharali doen 
verslag van onderzoek in twaalf veilige nederlandse steden.

Wijkagenten kennen 
buurtbewoners en 
kunnen de juiste perso-
nen bij instanties in de 
buurt vinden / foto: 
Liesbeth Dingemans. >>
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in het grootste deel van de twaalf onderzochte 
 steden blijkt niet alleen de subjectieve maar ook 
de objectieve veiligheid in orde. zo staan zeven van 
deze steden ook in de top twaalf van gemeenten met 
het laagste aantal geregistreerde misdrijven per 1000 
inwoners. slechts een van de overige steden scoort 
met een notering op de 21e plaats relatief laag. 

kleiN geBied
in de twaalf steden waar de bewoners de veiligheid 
in de eigen woonbuurt relatief positief beoordelen, 
zijn interviews met vertegenwoordigers van de poli-
tie en de gemeente gehouden. uit deze gesprekken 
komen onderstaande verklaringen naar voren. 

cijfers over de lokale veiligheid ondersteunen een 
goede aanpak. gemeente en politie hechten naar 
eigen zeggen een groot belang aan een zo volledig 
mogelijk beeld van de lokale veiligheidssituatie. 
daarbij kijken ze naar de subjectieve veiligheid 
(zoals die blijkt uit de integrale Veiligheidsmonitor), 
maar ook naar politiecijfers. en naar signalen van 
agenten en ambtenaren die in de wijken aan het 
werk zijn.

de gemeente en politie werken nauw samen, waar-
bij korte lijnen en een oplossingsgerichte aanpak 
centraal staan. daarbij wordt vooral waarde gehecht 
aan snel optreden bij incidenten. deze visie sluit aan 
bij een van de vuistregels van de rotterdamse veilig-
heidsaanpak, die is ontwikkeld met behulp van de 
tafel van twaalf uit de toolkit Veiligheidsbeleving. 
dat principe luidt: ‘treed snel en zichtbaar op tegen 
signaalcriminaliteit en signaaloverlast’. daarnaast 
signaleert de politie dat de gemeente haar regierol 
op het terrein van integrale veiligheid goed heeft 
opgepakt.

politiebikers  
vergroten de 
 zichtbaarheid van  
politieoptreden

Vanwege de teruglopende financiële middelen 
wordt samenwerking met ketenpartners steeds 
belangrijker. het gaat om partijen zoals woning-
corporaties, bureau jeugdzorg, de belastingdienst 
en scholen. Volgens de geïnterviewden wordt per 
thema bekeken welke partners betrokken worden. 
en daarna wordt een gezamenlijke strategie 
 uitgezet. 

naast de ketenaanpak wordt ingezet op een wijk-
gericht veiligheidsbeleid. daarbij spelen wijkambte-
naren en -agenten een belangrijke rol. zij weten wat 
er in de buurt speelt, kennen de buurtbewoners, en 
weten de relevante personen bij de juiste instanties 
in de wijk te vinden. daardoor kunnen ze snel signa-
len oppikken en aanpakken. de wijkgerichte aanpak 
heeft raakvlakken met de tweede vuistregel die in 
rotterdam is opgesteld. die luidt: ‘richt je op een 
klein gebied’. 

parkeerwachteN
de integrale Veiligheidsmonitor biedt ook infor-
matie over de veiligheidsbeleving op een aantal 
specifieke plekken. bijvoorbeeld rondom uitgaans-
gelegenheden en in het centrum van de stad. uit 
de analyse blijkt dat inwoners van de twaalf onder-
zochte steden over het algemeen positief zijn over 
de veiligheid op dit soort locaties. Volgens de politie 
en gemeenten hebben uiteenlopende maatregelen 
hieraan bijgedragen. ze verwijzen bijvoorbeeld naar 
het gebruik van de shortlistmethodiek om jeugd-
groepen in beeld te brengen. en naar de kwaliteits-
meter Veilig uitgaan, een gezamenlijk initiatief 
van horeca, politie en gemeente om de veiligheid in 
uitgaansgebieden te verbeteren. ook het keurmerk 
Veilig ondernemen, dat wordt ingezet om veiligheid 
in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te 
 verbeteren, wordt gezien als onderdeel van een 
effectieve aanpak. daarnaast worden successen 
gerelateerd aan onder andere jeugdboa’s, sus-
teams, de opvang van dak- en thuislozen, en een 
gerichte aanpak van high impact crimes. politie-
bikers vergroten de zichtbaarheid van het politie-
optreden.
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gemeenten komen 
vooral op een  
negatieve manier  
bij burgers in beeld

een hoog rapportcijfer voor veiligheid in de eigen 
buurt is relatief. het betekent niet per definitie dat 
burgers ook positief zijn over het functioneren van 
de gemeente of politie. een mogelijke verklaring, 
volgens een aantal ondervraagde gemeenten, is dat 
gemeenten minder snel geassocieerd worden met 
veiligheid. of dat de gemeenten vooral op een nega-
tieve manier bij burgers in beeld komen. bijvoorbeeld 
waar het gaat om gemeentelijke parkeerwachten of 
handhavingsbeleid. de politie ziet de werkdruk bin-
nen de korpsen als een verklaring voor relatief lage 
rapportcijfers voor het functioneren van de politie. 
Vooral de combinatie van een hoog werkaanbod en 
zware delicten (zoals huiselijk geweld en bedreiging) 
speelt de politie daarbij parten. 

zowel gemeenten als politie zien relatief lage rap-
portcijfers voor hun functioneren ook als het gevolg 
van onvoldoende communicatie met burgers. beide 
organisaties maken hier wel steeds meer werk van. 
bijvoorbeeld door middel van een terugkoppeling 
na aangifte of melding. of via positieve bericht-
geving in de media over de lokale veiligheidssituatie. 
de gedachte is dat burgers die goed geïnformeerd 
worden, meer tevreden zullen zijn over het functio-
neren van de politie en gemeente. en overigens ook 
over de veiligheid in hun eigen buurt. 

politie en gemeenten zijn het dus eens over een 
verklaring voor goede rapportcijfers van bewoners 
over de veiligheid in de buurt. maar die positieve 
veiligheidsbeleving is geen garantie voor een hoge 
waardering voor politie en gemeente. daarvoor is 
extra inzet nodig, met name in de communicatie 
met burgers. <<

Tabel 1 > Rapportcijfers voor veiligheid in de eigen woonbuurt (2011) naar achtergrondkenmerken.

alle gemeenten g4 g32 overig

totaal 6,97 6,55 6,73 7,13

man 7,00 6,58 6,77 7,17

vrouw 6,93 6,51 6,69 7,09

15-35 jaar 6,96 6,54 6,72 7,19

35-55 jaar 6,93 6,50 6,70 7,08

55-75 jaar 6,97 6,57 6,74 7,10

75+ 7,15 6,76 6,93 7,30

autochtoon 7,02 6,68 6,77 7,15

westers allochtoon 6,99 6,79 6,74 7,17

niet-westers allochtoon 6,50 6,20 6,46 6,88

 bron: analyse van de auteurs op basis van de integrale Veiligheidsmonitor 2011
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