
Den Haag ontwikkelt 
grootschalig veilig-
heidscongres voor 
senioren

Den Haag zet met zijn veiligheidsbeleid flink in op 55-plussers. 
In het Veiligheidsplan van de gemeente is vastgelegd dat er 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar kwetsbare doelgroepen. 
“Ouderen zijn daarbinnen een specifieke doelgroep,” vertelt 
Ouwehand. “Landelijke cijfers wijzen uit dat ouderen steeds 
vaker slachtoffer worden van criminaliteit. Omdat het aantal 
senioren de komende decennia zal blijven stijgen, kun je erop 
rekenen dat dat aantal slachtoffers alleen maar zal toenemen.”

Age-Friendly City
Den Haag wil volgens Ouwehand een gemeente zijn waar 
ouderen prettig en waardig oud kunnen worden en waarin 
zij actief en bij de tijd blijven. Den Haag is in 2015 als eerste 
stad van Nederland toegetreden tot het netwerk van Age-
Friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  
“Veiligheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het 
terugdringen en voorkómen van criminaliteit en overlast blijft 
dan ook topprioriteit.”

In één keer een heel grote groep senioren informeren over veiligheid, dat stelde de gemeente Den Haag zichzelf begin dit 
jaar ten doel. Het mondde uit in het Veilig Vitaal-congres, een congres, waar de gemeentelijke diensten Veiligheid en Welzijn 
gezamenlijk de schouders onder zetten. Arjen Ouwehand, bestuurlijk beleidsadviseur Veiligheid van de gemeente Den Haag, 
noemt het een gouden greep.  “Door veiligheid te koppelen aan vitaliteit, maak je zo’n bijeenkomst veel interessanter en 
toegankelijker.”

‘Veilig Vitaal-congres is voor iedere gemeente interessant en te kopiëren’

‘We wilden kijken of we een bijeenkomst konden 

organiseren echt alléén gericht op ouderen’

De Hofstad is continu op zoek naar geschikte manieren om 
veiligheid onder de aandacht te brengen van 55-plussers. 
“Er gebeurt al veel om de veiligheid van onze inwoners 
te verbeteren, maar meestal niet specifiek voor ouderen. 
Hagenaars kunnen bijvoorbeeld op aanvraag advies aan huis 
krijgen en deurspionnen en kierstandhouders laten installeren. 
Daarnaast geven we veel voorlichting over babbeltrucs. Het zijn 
acties waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. We wilden 
kijken of we een bijeenkomst konden organiseren echt alléén 
gericht op ouderen.” 

Roadshows
Enigszins bij toeval liep de gemeente tegen een geschikte 
vorm aan. “In 2016 hoorden we van de roadshows Senioren en 
Veiligheid die op vijf plekken in het land werden gehouden. Een 
van de bijeenkomsten was in Den Haag. Met een aantal mensen 
van de gemeente zijn we gaan kijken hoe dit werd aangepakt en 
of wij ook iets dergelijks zouden kunnen doen.”

De roadshow, een initiatief van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, bracht verschillende partijen bijeen om ouderen 
te informeren over veiligheid. “Dan moet je denken aan 
organisaties zoals de ouderenbonden, banken en het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De bijeenkomst 
trok alleen in Den Haag al ruim 200 bezoekers, dus dat was 
interessant. Zelf verzorgden we al kleinschalige bijeenkomsten 
over veiligheid, maar we wilden kijken of het ook op een grotere 
schaal zou kunnen.” 

‘OCW weet hoe je ouderen voor een bijeenkomst kan 

benaderen, wat een geschikte vorm is en welke partners je 

kunt betrekken’ 



Het project werd ambitieus aangepakt. Al snel ontstond het 
idee om een bijeenkomst te verzorgen voor zo’n 800 personen 
in het Haagse World Forum. Ouwehand begon de organisatie 
met het inrichten van een projectteam met interne en externe 
specialisten. Aangezien de afdeling Veiligheid nog niet veel 
ervaring had met het benaderen van de doelgroep ouderen, 
zocht hij contact met medewerkers van de Dienst Onderwijs, 
Cultuur en Welzijn (OCW). “De activiteiten die we als gemeente 
voor ouderen organiseren, worden vooral opgepakt door OCW. 
Zij weten hoe je ouderen voor een bijeenkomst kan benaderen, 
wat een geschikte vorm is en welke partners je kunt betrekken. 
Het leek me zonde om die expertise niet te benutten.” 
Ook de combinatie van beide beleidsterreinen bleek een sleutel 
tot succes. “De onderwerpen van OCW, zoals weerbaarheid 
en vitaliteit, hebben een positieve klank. Doordat te linken 
aan de wat zwaardere veiligheidsthema’s bleken we een heel 
uitgebalanceerd programma te kunnen samenstellen. Veiligheid 
heeft toch vaak een negatieve lading. Ik denk dat een congres 
enkele gericht op veiligheid niet zoveel mensen zou trekken. 
Door mee te liften op de positieve activiteiten van OCW 
ontstaat een win-winsituatie. De kracht van die combinatie was 
echt een eyeopener voor ons.”

‘Het enorme netwerk van de Haagse welzijnsorganisaties 

heeft een cruciale rol gespeeld’ 

Voor het benaderen van de doelgroep werd de samenwerking 
gezocht met Haagse welzijnsorganisaties. Deze organisaties 
hebben volgens Ouwehand een cruciale rol gespeeld. “De 
welzijnsorganisaties hebben veel energie gestoken in het onder 
de aandacht brengen van ons congres. Ze hebben een enorm 
netwerk. Ook regelden ze dat de deelnemers met bussen naar 
het World Forum werden gebracht.” Naast de directe benadering 
via de welzijnsorganisaties werden advertenties in huis-aan-
huisbladen gezet. “Vergis je niet: deze doelgroep kun je op die 
manier heel goed bereiken. We hoorden van veel aanmeldingen 
dat ze het ‘in de krant hadden gelezen’. We hadden ingezet op 
800 personen, maar dat zijn er uiteindelijk 900 geworden.”

Drie sporen
De bijeenkomst was opgezet volgens drie sporen: VeiligVitaal 
online, VeiligVitaal ouder worden en VeiligVitaal in huis. Het 
eerste spoor stelde veiligheidsthema’s als de gevaren van online 
bankieren en het gebruik van smartphones aan de orde. Bij het
 spoor ‘in huis’ ging onder andere aandacht uit naar inbraak, 
babbeltrucs en brandveiligheid. Medewerkers van de politie,
brandweer, het Rode Kruis, ouderenbonden, welzijnsorgani-
saties, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
banken en Samsung verzorgden onder meer workshops en 
namen deel aan een informatiemarkt.

‘Je moet bij deze doelgroep iets meer tijd nemen. Zorg voor 

veel vrijwilligers. Persoonlijke aandacht vindt deze doelgroep 

erg belangrijk’

Bovendien brachten deze organisaties tal van vrijwilligers mee
die de bezoekers een-op-een voorlichting konden geven. “In 
de workshops was bewust gekozen om alleen te zenden”, 
licht Ouwehand toe. “We wilden voorkomen dat er een stort-
vloed van vragen zou ontstaan, waardoor het verhaal in het 
water zou vallen. Voor meer informatie konden bezoekers 
na afloop makkelijk iemand aanspreken. Zeker een tip die ik 
andere gemeenten kan meegeven: zorg voor veel vrijwilligers. 
Persoonlijke aandacht vindt deze doelgroep erg belangrijk. Wij 
hadden één vrijwilliger op twaalf bezoekers, ik denk dat één 
op acht nog beter is. Je moet bij deze doelgroep iets meer tijd 
nemen om verhalen te doorgronden en zo gerichte informatie 
te kunnen bieden.” 

Specifieke kenmerken
Ouwehand ziet ook andere specifieke kenmerken van de 
doelgroep 55plus. “Als de bijeenkomst gratis toegankelijk 
is, dan komen mensen eerder. Je moet dan wel echt iets te 
bieden hebben. Je hebt - om het plat te zeggen - ‘lokkertjes’ 
nodig die het de moeite waard maken. Wij hadden de minister 
op het programma staan en dat vonden de bezoekers erg 
interessant. Ook de aankondiging dat er tijdens de bijeenkomst 
een goody-bag werd uitgereikt, hielp enorm. Die hadden we 
gevuld met onder andere tijdklokschakelaars en rookmelders. 
Dat soort dingen worden erg gewaardeerd. Zeker omdat de 
Brandwondenstichting bij de rookmelders ook het aanbod deed 
om ze thuis te komen ophangen. Veel van de bezoekers kunnen 
dat zelf niet.”
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Ook na afloop van het congres blijft de gemeente in contact 
met bezoekers. Iedereen heeft per mail nog extra informatie 
ontvangen. “Voor toekomstige uitingen willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven en netwerken. Ik 
vind het zonde om daarnaast dan weer iets nieuws te lanceren. 
We hebben besloten om bij bestaande initiatieven aan te 
sluiten, bijvoorbeeld door mee te liften met de mailing van de 
Senior Vriendelijke Stad.” 

Enorme impact
Een ander communicatiekanaal is de lokale zender Omroep 
West, die door ouderen veel bekeken wordt. De dienst OCW van 
de gemeente heeft een samenwerkingsverband met de zender. 
Ze hebben een serie ‘Nog lang niet versleten’, die in de levens 
van Haagse senioren duikt. Ouwehand: “In samenspraak met 
OCW is afgesproken dat wij een van de afleveringen mochten 
invullen op het thema veiligheid. Zo zoeken we steeds de 
samenwerking met partijen die al een ingang hebben bij onze 
senioren.”

‘Het congres was zeker niet bedoeld om de thuisgesprekken 

te vervangen. Maar je kunt natuurlijk niet bij iedereen 

langsgaan’

Hij is overtuigd van de kracht van de filmpjes. “Die manier 
van storytelling blijkt erg effectief om de bewustwording te 
vergroten. Voor het congres liet de gemeente ook zes filmpjes 
ontwikkelen. Het congres begon met een mevrouw bij wie was 
ingebroken. Dat filmpje liet de enorme impact van een inbraak 
zien en dat hakt er bij de kijker wel even in. Mensen blijken 
toch vrij laconiek als het om inbraakpreventie gaat. Totdat ze 
zelf of hun buren slachtoffer worden of ze zien wat het met 
een slachtoffer doet. De films zijn we na het congres blijven 
gebruiken. Het blijkt een prima begin om het gesprek mee aan 
te gaan.”

Een belangrijk onderdeel van het Veilig Vitaal-congres was 
de informatiemarkt. Marjoke Korff de Gidts bemande een 
stand namens het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). Volgens haar was het congres een heel 
effectieve manier om de doelgroep 55plus te bereiken. “Ik 
ben benieuwd welke gemeente volgt om onze ouderen 
weerbaarder te maken.”

Het CCV was zeker niet de enige organisatie die van de 
gelegenheid gebruik maakte om het thema veiligheid bij 
senioren over het voetlicht te brengen. Ook de politie, 
brandweer, GHOR , burgernet, het Rode Kruis, ouderenbon-
den, welzijnsorganisaties en de bankensector waren op de 
informatiemarkt vertegenwoordigd. Korff de Gidts merkte 
dat de behoefte aan informatie bij bezoekers groot was. 
“Dat zie je aan het aantal vragen dat gesteld werd – en 
vooral aan de diversiteit ervan.” 

Een groot deel van de CCV-kraam werd in beslaggenomen 
door gadgets, waaronder lampjes, vergrootglazen, winkel-
wagenmuntjes en Harm Alarm-items. De gadget vormen 
volgens Korff de Gidts vaak de eerste aanzet voor een 
gesprek. Veel vragen gingen over het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. “Bijvoorbeeld waarom het de kans op een inbraak 
zo enorm verkleint en wat je moet doen als het PKVW cer-
tificaat bijna verlopen is.” Daarnaast waren er veel vragen 
over kierstandhouders, camerabewaking en babbeltrucs. 
Over dat laatste onderwerp heeft het CCV samen met de 
ouderenbond KBO-PCOB een 360 graden film gemaakt 
die bezoekers met speciale Virtual Reality-brillen konden 
bekijken. “Dat riep aanvankelijk reacties op als ‘wat is dat 
voor een rare bril’ en ‘worden hier de ogen getest?’. Maar 
bezoekers die de film bekeken, waren erg onder de indruk. 
Ik denk omdat de film goed laat zien hoe geraffineerd een 
babbeltruc werkt.”

Alle bezoekers van de kraam ontvingen van het CCV een 
kaartspel met allerhande veiligheidstips. Maar niet voordat 
ze gevraagd was om de gouden tip te gegeven waarmee 
hun eigen buurt beter zou kunnen worden beschermd. 
“Zo’n vraag laat mensen toch even dieper nadenken over 
veiligheid. Dat vergroot de bewustwording. Bovendien 
geeft het ons als veiligheidsprofessionals ook inzichten en 
invalshoeken waar we zelf misschien niet een-twee-drie 
aan zouden denken. Het werkt dus mooi twee kanten op.”

‘HET THEMA VEILIGHEID LEEFT ENORM’
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Het congres was zeker niet bedoeld om de thuisgesprekken te 
vervangen. De gemeente blijft deze gewoon voortzetten. Maar 
je kunt natuurlijk niet bij iedereen langsgaan. Het congres was 
een ideale manier om in één keer een grote groep ouderen te 
informeren. Volgens Ouwehand is het Haagse concept ook goed 
bruikbaar voor andere gemeenten. Misschien dat de schaal 
anders zal zijn, maar de opzet is uitstekend over te nemen. 
Collega’s mogen gerust contact opnemen voor extra informatie 
of advies.”

900 Haagse veiligheidsambassadeurs
De gemeente zal het concept zeker nog vaker gaan gebruiken. 
“We hebben nu de ervaring en gezien dat het werkt. Daarnaast 
staan we nog steeds in nauw contact met alle partners. We 
zullen wel wat meer voorbereidingstijd nemen. We hebben 
het congres nu in een kleine vier maanden uit de grond 
gestampt. Dat is niet echt gezond voor de organisatoren”, 
lacht Ouwehand. “Ik denk dat een langere voorbereiding niet 
alleen minder stressvol is, maar dat we dan ook een nog beter 
programma kunnen neerzetten. Dan heeft iedereen wat meer 
tijd om zich voor te bereiden en zaken in gang te zetten.”

‘We hebben een heel grote groep mensen een leuke

 én vooral leerzame dag bezorgd’

Terugkijkend op het hele congres bekruipt Ouwehand vooral 
een gevoel van trots. “Van het congres is na afloop een 
compilatiefilm gemaakt. Toen ik die bekeek, kwam pas echt 
het besef van hetgeen we in een relatief korte tijd hebben 
opgetuigd. We hebben een heel grote groep mensen een leuke 
én vooral leerzame dag bezorgd. En die uiteindelijke groep is 
veel groter dan alleen de 900 bezoekers van het congres. Want 
de hoop en ervaring is dat al deze mensen in hun omgeving 
de informatie verder verspreiden. Dat ze hun buurman of 
buurvrouw ook gaan wijzen op een slecht slot of de gevaren 
van een babbeltruc. Zoals de toenmalige minister Blok al in 
zijn speech zei: we hebben er door dit congres 900 Haagse 
veiligheidsambassadeurs bijgekregen.”


