
Veelzijdig Veilig: Kwaliteit in gemeentelijke veiligheid!
‘Wat in Capelle aan den IJssel werkt, werkt ook in andere ge-
meenten en vice versa. Met dit in het achterhoofd is Veelzijdig 
Veilig ontstaan in 2014. Sinds de oprichting ontzorgen wij een 
aantal gemeenten bij de aanpak van veiligheidsproblemen in 
de buurt’, zo licht Steven Wierckx, medeoprichter van Veelzijdig 
Veilig, toe. Naast zelfstandig ondernemer is hij ook stadsmari-
nier bij de gemeente Capelle aan den IJssel. ‘Als stadsmarinier 
pak ik de regierol van verschillende regionale veiligheidsvraag-
stukken op in tegenstelling tot mijn functie bij Veelzijdig Veilig, 
waar ik ook bij andere gemeenten kom. Ik merkte als stadsma-
rinier dat er ook in andere gemeenten behoefte is aan voorlich-
ting en expertise. In overleg met de gemeente Capelle aan den 
IJssel is besloten dat ik dit vanuit een eigen bedrijf kon doen’. 

Hoe gaat Veelzijdig Veilig te werk? 
‘Wij bieden maatwerk aan gemeenten, nemen de touwtjes in 
handen en voeren, samen met veiligheidspartners, interventies 
in de wijk uit’, aldus Wierckx. ‘Bij een gemeente kijk, denk en 
evalueer ik bijvoorbeeld mee over de toename van woningin-
braak. Ik breng een advies uit op basis van de Modus Operandi 
(MO) en combineer alles met elkaar. Is er bijvoorbeeld veel 
inbraak in een bepaalde wijk, dan bied ik oplossingen op maat 
aan en denk daarbij niet in algemeenheden. Bewoners hebben 
bijvoorbeeld niets aan een deurspion als er al een raam in de 
deur zit waar men doorheen kan kijken. Wanneer ik naar een 
veiligheidsvraagstuk kijk, werk ik vanuit mijn kennis over de ge-
dragswetenschap. Waarom leven sommige mensen regels wel 
of niet na en doen zij bepaalde gedragingen wel of juist niet? 
Zo lijkt voor ons als veiligheidsmensen gewoon om je voordeur 
op het nachtslot te draaien als je weg gaat. Tòch vinden nog 
veel ‘flipperinbraken’ plaats en blijkt dat dit afsluitgedrag niet 
zo ‘gewoon’ is. Normaal worden flyers met inbraakpreventie-
tips rondgebracht, maar wij gaan langs de deuren, zetten onze 
voet tussen de deur als de bewoner opendoet en laten – via een 
aantal ‘omsingelende vragen’ – de bewoner zelf zeggen dat hij 
het belangrijk vindt om zijn deur voortaan op het nachtslot te 
draaien. Dat bevestigen we door een sticker aan de binnenkant 
van zijn voordeur (op ooghoogte) aan te brengen, waarop de 
tekst staat “IK (met hoofdletters) vind het belangrijk mijn deur 
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op nachtslot te doen. Zo committeren mensen zich aan hun 
eigen afspraak”.

Veiligheidsparty 
Een aanpak die goed werkt volgens Wierckx is investeren in pri-
maire groepen. ‘Dit zijn mensen die een persoonlijke en duurza-
me relatie hebben met dezelfde waarden en gedragspatronen. 
Daar investeer je in en maak je gebruik van. In Capelle aan den 
IJssel starten wij met preventievoorlichtingen. Je zoekt ‘best 
persons’ in de wijk op. Een bewoner, de ‘best person’, ontvangt 
bekenden bij hem thuis, zoals buren of familieleden, en daar 
houden we een preventievoorlichting. Je kunt het vergelijken 
met een ‘Tupperware party’ alleen dan met als thema veilig-
heid. Je verhoogt hiermee de sociale controle en betrokkenheid. 
De gemeente of wijkagent ondersteunt bij de  voorlichting’. 
Een ander voorbeeld van investeren in primaire groepen is ‘Foot 
in the door’. Bewoners, die op basis van burgerparticipatie heb-
ben aangegeven zich in te willen zetten voor de wijk, worden 
getraind om een preventieteam te vormen. Vervolgens gaan 
deze teams langs huizen, gaan een gesprek met bewoners aan 
en vragen of mensen zich prettig en veilig voelen en passen 
daarbij de sticker toe zoals eerder beschreven.

Ontschotten 
Het doel van Veelzijdig Veilig is ontschotten. Systemen, straat-
informatie, meldingen, resultaten en cijfers moeten naast 
elkaar gelegd worden en elkaar versterken. Door de verzamelde 
data te bundelen kom je tot interessante bevindingen die 
verder gaan dan cijfermatige informatie. ‘Zo heb ik onlangs 
een criminoloog ingehuurd die een jeugdgroep in kaart heeft 
gebracht. Hij volgde op social media diverse jongeren, waarvan 
wij dachten dat ze bij dezelfde jeugdgroep hoorden, maar dat 
konden we niet maken. Op basis van deze bevindingen heeft de 
criminoloog een relatieschema gemaakt en uiteindelijk aan de 
politie gegeven. Hiermee versterk je je informatiepositie en kun 
je beter handhaven, ingrijpen en helpen’ aldus Wierckx. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op veelzijdigveilig.nl of neem contact 
via telnr. 06 – 22 98 99 95  of per e-mail info@veelzijdigveilig.nl.

Steven Wierckx is medeoprichter van Veelzijdig Veilig. Hij vertelt hoe ze gemeenten helpen met de aanpak in veiligheid.
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