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Doel van dit (levende) boek: Van initiatief tot impact
Dit boek helpt een gestandaardiseerde praktijk van participatie ontstaan, met name, maar niet
uitsluitend op het terrein van veiligheid. ‘Mensen met een hart voor de samenleving helpen hun
impact te vergroten,’ is een streven dat welwillenden ruimte geeft en een doel waar we ons achter
kunnen scharen. Dit boek helpt communities vormen die invloed uitoefenen op het
veiligheidsdomein. Het geeft als het ware burgers zelf de middelen waarmee de samenleving
bestuurd wordt. Soms is dat een epische strijd van goed tegen kwaad, zoals bij ondermijnende
criminaliteit, soms is het een lichtvoetige nudge in de goede richting, zoals wanneer bewoners hun
straat verfraaien. Mensen met een hart voor de samenleving helpen hun impact te vergroten is een
permanent streven dat soms meer en soms minder succesvol zal zijn.
Aan veiligheidsinitiatieven, hun partners en begeleiders reiken we nu de antwoorden op een aantal
omstreden vragen:
1. Wat is een veiligheidsinitiatief en hoe verhoudt het zich tot veiligheidspartners politie en
gemeente?
2. Wat maakt een sterk veiligheidsinitiatief en hoe helpen we daar aan bijdragen?
3. Welke componenten heeft een veiligheidsinitiatief en hoe kunnen we die gebruiken voor
fine-tunen?
4. Wat levert een veiligheidsinitiatief op en hoe sturen we op grotere impact?
Dit boek moet bijdragen aan een eerste volledig procesmodel van (de ontwikkeling van) participatie
in de veiligheid. Dat is een beschrijving van de stappen of fases die doorlopen worden om een groep
te vormen, je te begeven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en hoe je je effectiviteit daarin
vergroot.
Dit boek bouwt ook aan kennis, vaardigheden, competenties die nodig zijn voor het opbouwen van
een community, voor de al dan niet gezamenlijke veiligheidsvergroting en het vergroten van de
impact van de activiteiten. Dit handboek geeft een kader voor de vereiste en wenselijke kwaliteiten
van initiatieven en deelnemers. Dit onderdeel is als eerste ontwikkeld in de vorm van een
certificering. Die zal hier toegelicht worden. Maar ook vaardigheden bij het maken van plannen, de
kennis verzamelen die je nodig hebt om je te verbeteren en de competentie om kritisch te
verantwoorden worden besproken in een model dat Veiligheidsinitiatief het Burger veiligheidsplan
noemt.

Opbouw van dit boek
Door de jaren heen hebben we heel veel vragen gekregen over aspecten van een burgerinitiatief in
de veiligheid. Om een overzicht te bieden hebben we de vragen gecategoriseerd en in dit werk gaan
we in op al deze onderdelen. Bij de categorisering hebben we gebruik gemaakt van het Burke-Litwin
model van organisaties. Dit model geeft een vrij uitputtende opsomming van de factoren waar je
rekening mee moet houden als je een organisatie wil versterken.
Deel I gaat over het initiatief en de omgeving. We beginnen met de kern van een veiligheidsinitiatief:
wat maakt een groep tot een gemeenschap? Wat is de relatie van deze groep met veiligheid? Wat
zijn doelen die veiligheidsinitiatieven nastreven en welke middelen gebruiken ze daarvoor? Wat zijn
de kernkwaliteiten van de belangrijkste partners van een veiligheidsinitiatief en de omgeving waarin
initiatieven actief zijn?
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Deel II behandelt de drijvende krachten van veiligheidsinitiatieven, leiders en de cultuur van de
gemeenschap. Wat betekent leiderschap in de context van veiligheidsinitiatieven, wat kenmerkt
hen? Vervolgens gaan we kijken naar de bouwstenen van een sterke groep in de context van een
positieve norm - want maatschappij-gerichte norm is onderdeel van veiligheidsinitiatieven.
Deel III beschrijft de dagelijkse gang van zaken, de dagelijkse activiteiten en hoe deze zijn
georganiseerd. De structuur van de activiteiten en hoe die verhouden in de tijd en met andere
organisaties, systemen en technologische ondersteuning voor specifieke taken, voldoende
vaardigheden voor de taakuitvoering en een werkklimaat dat aansluit bij de individuele behoeftes die
mensen drijft.
Deel IV gaat over het bereiken van impact. Hier kunnen we niet om de complexiteit van de
onderlinge verhoudingen tussen burgers, politie en gemeenten heen. Daarom introduceren we hier
een maatstaf voor het aangeven van impact waarbij politie en gemeente ook aan bij kunnen dragen.
Tot slot kijken we naar manieren waarop we kunnen sturen op zo’n impact.
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Deel I: Veiligheidsinitiatieven en hun positie
Wat is een veiligheidsinitiatief?
Een veiligheidsinitiatief is een groep mensen die elkaar vertrouwen – m.n. door gedeelde
perspectieven op belangrijke zaken – en die zich gedragen volgens waarden die ze hebben over een
veilige en aangename buurt.

Vertrouwen en gedeelde waarden
Veiligheid is een gevoel van op je plek zijn, vertrouwdheid en thuiskomen, zeggen mensen die
bevraagd worden. In 2016 deed ik op verschillende plekken onderzoek en stelde mensen een open
vraag: beschrijf voor mij een plek waar jij je veilig voelt. Daaruit bleek dat mensen grotendeels
dezelfde factoren noemen. De ervaren aanwezigheid (het hoeft niet zichtbaar te zijn, je kan dat zo
ervaren) van vertrouwde mensen is daarin veruit de belangrijkste factor. Vertrouwen is een
sleutelfactor in veiligheid (Stöpler, 2017).
Sociale cohesie is een uitgebreid bestudeerd en beschreven fenomeen, zonder dat er uitsluitsel is
gegeven waar dit door komt of zelfs wat het is. In een verhelderend overzicht geven Schiefer en Van
der Noll (2016) aan dat drie elementen in de zeer uiteenlopende beschrijvingen van sociale cohesie
terugkomen: het bestaan van sociale relaties, een gevoel dat je op je plek bent en een oriëntatie naar
het algemeen belang.
Er zijn onderzoekers die aangeven dat veiligheid onderdeel is van de interactie met de omgeving. Dit
is bekend geraakt als een ecologische benadering: veiligheid als een samenhangend geheel van
mensen in hun omgeving met externe invloeden. Een belangrijke bijdrage aan de ecologische
benadering is Sampson, die samen met onderzoeker Raudenbush in 1999 een baanbrekend
onderzoek deed.
In het artikel Systematisch sociaal toezicht van publieke ruimte (1999) beschrijven zij hoe buurten
verschillen in het omgaan met leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Sommige buurten doen niets
als er vuil wordt gedumpt, wordt rondgehangen of gedeald. In andere buurten bespreken
buurtbewoners wat er gaande is en komen in actie. Waarom? Sampson en Raudenbusch lieten zien
dat mensen die in actie komen, het eens waren over wat er aan de hand was in de wijk en wat ze
belangrijk vonden in een wijk; én de bewoners hadden gedeelde verwachtingen over hoe een fijne
wijk er uit zag en hoe men zich gedroeg om dit te realiseren. Wijken hebben significant minder last
van overlast en misdaad zodra zij een hechte groep vormen die gemeenschappelijke verwachtingen
hebben over de sociale controle van de publieke ruimte. Dit is wat mensen bedoelen als ze zeggen,
“Je moet elkaar aanspreken op het gedrag.” Een bewoner in een wijk in Amsterdam verwoordde het
zo, “We hebben in ons hofje een soort positieve sociale controle. Er is meestal wel iemand aanwezig
en dan valt het direct op als er iemand binnen komt. We kennen elkaar allemaal en er is een goede
sfeer onderling. Als je binnenkomt met goede bedoelingen, is dat een warm bad. Maar als je met
kwade bedoelingen binnenkomt, voel je je direct bekeken.” Gedrag zoals dealen, intimideren en
vervuilen vallen snel op als er mensen aanwezig zijn die bijvoorbeeld met kleine kinderen aan het
spelen zijn. Wat deze mevrouw aangeeft is dat dit soort gedrag bij hen negatief afsteekt tegenover
de norm en dat een vriendelijke groet van de regelmatig aanwezige bewoners genoeg is om mensen
met kwade bedoelingen af te schrikken.
Dit is voor bewoners erg fijn. Het geeft ze terecht het gevoel dat ze elkaar kunnen beschermen. Het
besef dat gezamenlijk optreden leidt tot invloed op de omgeving heet collective efficacy, te vertalen
als collectieve effectiviteit.
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Het vergroten van toezicht is het werkzame bestanddeel van community-gebaseerde aanpakken,
meer dan de (invloed op) de dader of (het verkleinen van) slachtofferschap.

Doel veiligheidsinitiatief en middelen
De kern van dit verhaal bestaat uit twee delen: sociale cohesie en het handelen naar gedeelde
verwachtingen van een wenselijke buurt.
In de missie en strategie is het belangrijk om gezamenlijkheid te benadrukken. Bij de missie gaat dat
om iets dat je als gemeenschap wenst, zoals veiligheid, welzijn, leefbaarheid. “De gemeenschap zorgt
voor elkaar.”
Bij de strategie gaat het over de algemene inzet van de gemeenschap om de missie te bereiken. Ook
al klinkt een strategie bij een klein team misschien wat overdreven, hier worden veel fouten mee
gemaakt.
Bij een strategie richt je op wat je zelf kunt en niet iets waar je geen directe controle over hebt. Dus
richt je op als gemeenschap toezicht houden en niet dat er meer boeven gevangen worden; richt je
op het aanvragen van subsidie, niet op het krijgen ervan. Als je je richt op wat anderen moeten doen,
zorgt dat alleen maar voor frustratie en je benadert je missie er niet mee.
Bij een strategie gebruik je bovendien de middelen die je hebt om je gewenste effecten te bereiken:
het belangrijkste middel is de gemeenschap. Jullie zíjn ‘de burger’. Een strategie moet dus in
belangrijke mate gericht zijn op het behouden en vergroten van een gemeenschap.
Welk doel streeft het veiligheidsinitiatief na? Bij een strategie richt je je op 1 of 2 doelen. Die kun je
weer uitsplitsen in subdoelen maar meer dan 2 doelen is eigenlijk niet mogelijk. De twee doelen die
de meeste veiligheidsinitiatieven nastreven zijn: sociale cohesie en actie voor een veilige en leefbare
woonomgeving.

Een breder perspectief op veiligheidsinitiatieven
Volgens Rogers (1976) wordt een beweging normbepalend als ca. 18% van de mensen er aan
deelneemt, oftewel de norm aanvaardt. Het begint bij een kleine groep mensen (2,5%) die iets
nieuws bedenkt, een innovatie. Een andere, misschien wel betere manier om een bepaald effect te
bereiken. Daarna is er een groep van 13,5% die een perspectief op de wereld hebben waarbij die
nieuwe manier helemaal aansluit. Deze tweede groep adopteren deze innovatie omdat het bij hen
aansluit. Deze twee groepen helpen een idee modieus en aanvaardbaar te maken voor de massa. Die
18% wordt wel kritische massa genoemd, o.a. Rogers spreekt van een tipping point. Wanneer het
tipping point bereikt is, gaat de verspreiding en acceptatie van ideeën razendsnel. Daarmee is niet
een eindoordeel uitgesproken omdat andere, concurrerende ideeën even snel kunnen verspreiden.
Het idee van kritische massa is dat er een substantiële minderheid nodig is om een nieuw idee de
wereld in te helpen en acceptabel te maken.
Een gemeenschap moet zich dus zonder te wachten op een democratisch besluit, zich alvast inzetten
voor veiligheid en leefbaarheid. Als zij zouden wachten op een besluit van een democratisch gekozen
orgaan, zouden zij lang kunnen wachten. Die vertegenwoordigers zouden nooit horen van deze
mensen, ze zouden zich er dus ook niet druk om maken, laat staan hen ondersteunen.
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Een onderdeel van de strategie zal dus ook het verspreiden van ideeën zijn, nog los van of mensen
actief deelnemen aan de gemeenschap, kunnen ze wel het idee actief ondersteunen.
Een herverdeling van de invloed
Ons huidige democratische- en bestuurlijke stelsel is zo ingericht dat de overheidsambtenaren onder
aanvoering van het bestuur bepalen wat het beleid is en hoe de uitvoering er uit ziet en dat burgers
eens in de vier jaar stemmen op een volksvertegenwoordiging om de overheid en het bestuur te
controleren en beperkt te sturen.
Het uitgangspunt van dit boek is dat er een trend is om mensen met initiatief een steeds
belangrijkere rol te laten spelen in de zorg voor de maatschappij. In de afgelopen jaren zie je steeds
meer dat mensen met een passie voor hoe je goed voor elkaar zorgt, zorgvuldig omgaat met
schaarse goederen en een betere onderlinge verhouding kweekt, serieus genomen worden. Dit
verandert de balans tussen ambteloos burgers enerzijds en gekozen volksvertegenwoordigers, hun
afgevaardigde bestuurders en hun ambtenaren, anderzijds. Kijk naar Buurtzorg van Jos de Blok,
wijkgebonden energiecoöperaties en een groeiend bestand van buurtgerichte
vrijwilligersorganisaties, van moestuitverenigingen tot talentontwikkeling. Steeds vaker realiseren
vertegenwoordigers en bestuurders: wij weten niet persé beter wat goed is voor een buurt of
voorziening en het gaat er om dat de buurt of voorziening nut en welzijn brengt aan de doelgroep.
Dus als de doelgroep daar actief mee aan de slag gaat, dan moeten wij dat misschien faciliteren.
Er is sprake van een veranderende houding van burgers: van passief, naar reactief, naar initiatief. En
er is een veranderende rol van de overheid: van bepalend, naar onderhandelend, naar faciliterend.
Initiatiefnemers dragen direct bij aan de vormgeving van hun omgeving en de uitvoering van
activiteiten in hun omgeving. Het is een vorm van kiezen én een vorm van uitvoeren die direct tot
uiting komt. Daarmee is het een belangrijke aanvulling op met name ons kiesstelsel, dat een vorm
van machtsverdeling is waar meer mensen aan meedoen maar waarvan de resultaten niet makkelijk
zichtbaar zijn.
Samenredzaamheid als bestuursvorm
Onze stelling is: veiligheidsinitiatieven krijgen een grotere verantwoordelijkheid in het besturen van
de veiligheidsaanpak. Overheden kúnnen niet meer effectief de veiligheid beïnvloeden en
veiligheidsinitiatieven vragen om samenwerking en invloed. Dit bleek al uit mijn eerder
gepubliceerde Communitymonitor Veiligheid: bijna de helft van de respondenten uit
veiligheidsinitiatieven voorzien dat ze steeds meer volwaardig onderdeel worden van de
veiligheidsketen.
Overigens verzetten politie en gemeenten zich hier tegen, daarvan beaamt slechts 15% deze stelling.
De vraag is of zij het pleit zullen winnen. Het geloof in de overheid is tanende, hoewel dit in de
Verenigde Staten een veel duidelijker trend is dan in Nederland (CBS, 2020). Van een baken van hoop
in de na-oorlogse periode en de vrijwel onbetwiste uitoefenaar van de macht worden bestuurders en
politici nu met meer argwaan bekeken. Ze behartigen niet meer het algemeen belang, maar
versplinterde deelbelangen en hun eigenbelang. Er zijn niet veel burgers meer die onomwonden
vinden dat zij door politici van welke kleur ook vertegenwoordigd worden.
De kritiek op de overheid en politici snijdt hout. Veiligheid, leefbaarheid en welzijn worden
aangestuurd op kengetallen die weinig verband houden met de ervaring van bewoners. Aantallen
inbraken, oplospercentages, aangiftebereidheid: abstracte begrippen die je niet ziet als je in de wijk
woont. Het is een papieren realiteit die de overheid gebruikt om grip te krijgen. De analyse van deze
11
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gegevens is een enorme taak terwijl de overheid daarmee nauwelijks aansluit op wat burgers
ervaren, werkelijk nodig hebben en tevreden van worden. De tevreden burger is daarmee de
samenredzame burger: mensen die problemen in hun omgeving samen oplossen.
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Omgeving van een veiligheidsinitiatief
Veiligheidsinitiatieven zijn een interactie met de omgeving een poging van burgers om meer invloed
te krijgen op hun leefomgeving. Er zijn verschillende krachten die invloed uitoefenen op de veiligheid
en leefbaarheid. Laten we de krachten opsommen in de categorieën: de veiligheid verhogend en de
veiligheid verlagend.
Factoren in de externe omgeving
De veiligheid verhogend

De veiligheid verlagend

Objectief en beleving
Politietoezicht
Gemeentelijke handhaving en toezicht
Burgertoezicht
Goede onderlinge contacten in buurt
Infrastructuur die overzicht biedt en weinig
vluchtroutes
Bouw die beveiligd is tegen criminaliteit (o.a.
goed hang- en sluitwerk)
Onderhoud openbare ruimte

Objectief en beleving
Weinig aandacht van politie en gemeentelijke
handhaving en toezicht.
Gebrek aan georganiseerd burgertoezicht
Geen onderlinge contacten in de buurt
Onbekende anderen die zich ophouden
Infrastructuur die onoverzichtelijk is en veel
vluchtroutes heeft (denk ook aan internet)
Bouw die kwetsbaar is voor criminaliteit (bijv.
hang- en sluitwerk)
Slecht onderhoud openbare ruimte

Je kan veiligheid dus zien als de verhouding tussen verschillende invloeden of krachten in een buurt
of andere externe omgeving. Die externe omgeving is steeds vaker ook het internet, waar
georganiseerd toezicht minimaal is en nauwelijks vormgegeven door de overheid.
De taken van veiligheidsinitiatieven zijn om de risico’s in de externe omgeving te onderkennen en in
te dammen – met name door toezicht en signalering.

Rolverdeling en verbinding: initiatief, gemeente, politie
Veiligheidsinitiatieven zitten net als politie en handhaving en toezicht van de gemeente, in de
openbare ruimte. Of ze samenwerken of niet, de groepen verhouden zich tot elkaar. Ze vinden vaak
ook iets van elkaar.
De crux is, dat burgers, politie en gemeenten allemaal goed zijn in iets waar de anderen juist zwak in
zijn. Wanneer ieder de anderen op die manier aanvult, wordt het werk voor ieder makkelijker.
Hieronder zie je hoe de verhouding is:
Partner
Kracht
Zwakte
Gemeente
Veiligheidsbeleid maken
Dingen doen: Toezicht en
signaleren, opvolgen
Politie en toezicht en
Opvolgen van signalen
Veiligheidsbeleid (geen
handhaving van gemeente
capaciteit voor lange termijn
13
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Burger

Fijnmazig toezicht en
signaleren

acties), fijnmazig toezicht en
signaleren
Veiligheidsbeleid maken (vaak
geen overzicht van groot
gebied), opvolgen signalen

Als de partijen zich aan hun kracht houden dan zie je dat de gezamenlijke uitkomst is: signaleren van
situaties en deze opvolgen op basis van een beleid.
Deze rolverdeling is noodzakelijk om effectief samen te werken. We willen geen ‘2 kapiteins op een
schip’ – of dat nu het schip van de politie, de burgers of de gemeente is. Aan de andere kant kunnen
partijen elkaar helpen. De politie kan beter optreden als ze concrete signalen heeft om op te volgen.
De gemeente kan beter coördineren als zij vanuit burgers en politie duidelijke signalen krijgt over wat
er speelt. En burgers kunnen beter toezicht houden als zij van politie informatie krijgt over situaties
waar ze voor moeten opletten, waarbij de gemeente in de rol is om deze samenwerking te
coördineren.
In de praktijk blijkt dat dit model niet vanzelf komt omdat de partners vooral concentreren op hun
eigen taken zodat de organisatie van het veiligheidsinitiatief zelf achterblijft. Denk aan ledenwerving,
organisatie van activiteiten, organisatie van structurele overleggen met partners en het vergroten
van effectieve acties. Dat ziet er als volgt uit:
Partner
Organisatie ondersteuning

Kracht
Versterken
veiligheidsinitiatieven

Zwakte
Kan zelf geen resultaat halen

De organisatie van veiligheidsinitiatieven is primair ondersteunend aan de initiatieven, maar deze
activiteit is cruciaal om het effect te behalen dat politie en gemeente als belangrijke
veiligheidspartners, verlangen. Het zijn de taken die nodig zijn voor iedere partner om actief te zijn
maar die niet noodzakelijkerwijs tot het takenpakket behoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
Ledenwerving: dit zou je kunnen zien als de taak van burgers, maar eigenlijk is de taak van burgers
om toezicht te houden en te signaleren.
Prestaties meten: iedere partij wil prestaties leveren maar de meting van die prestaties vindt alleen
op de eigen prestaties plaats en dan vaak ook nog alleen die prestaties die nodig zijn om het te
managen. Een veiligheidsinitiatief richt zich dan bijvoorbeeld op hoe vaak ze lopen en met hoeveel
mensen. Aan het eind van een periode kan een veiligheidsinitiatief dan zeggen: we hebben
doorgaans 2 keer in de week een route gelopen, meestal met 4-6 personen. Daar heeft het
veiligheidsinitiatief wat aan, maar gemeente en politie minder. Burgers hebben hier ook niet zo veel
mee.
Training organiseren: Je zou kunnen zeggen dat dit bij de politie hoort, maar die zal zeggen: wij
moeten boeven vangen. De gemeente? Die heeft vaak niet de inhoudelijke kennis die nodig is om
een training te organiseren die aansluit op het niveau en de burgers vooruit helpt in hun
belangrijkste uitdagingen.
Een handleiding: dit is een beschrijving van een beste praktijk om een gewenst effect of resultaat te
bereiken. Ze overstijgen in dit geval de activiteiten van de afzonderlijke partners omdat de effecten
gezamenlijk zijn en ze gaan in op aspecten van een groep opbouwen, samenwerken met partners en
het vergroten van het gewenste effect.
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Dit zijn voorbeelden van taken die randvoorwaardelijk zijn voor het bereiken van een gezamenlijke
impact op de veiligheid en leefbaarheid die nergens zijn belegd. Een partij die de samenwerking
organiseert neemt deze op zich.

Samenvatting en leerdoelen
Een veiligheidsinitiatief is een groep mensen die elkaar vertrouwt omdat ze een zelfde kijk hebben op
voor hen belangrijke zaken en zich gedragen volgens gedeelde verwachtingen die ze hebben bij een
veilige en fijne buurt.
Leerdoelen bij dit onderdeel zijn:






Het opbouwen van vertrouwen door met elkaar te praten over wat jullie belangrijk vinden.
Wanneer daar belangrijke overeenkomsten zijn onderling, kunnen jullie onderling ook
uitspreken welk gedrag je verwacht in een fijne en veilige wijk. Start bij vertrouwen omdat
dit een basis voor samenwerken is, terwijl starten bij gedrag kan leiden tot verwijdering.
Begrijpen wat de rollen van het veiligheidsinitiatief, de politie en de gemeente zijn. Behalve
dat de gemeente beleid maakt en de baas is voor zaken die met openbare orde te maken
hebben, is er geen directe aansturing. De rollen kunnen het beste complementair,
aanvullend worden ingevuld.
Een extra - meestal externe – partij geeft ondersteuning bij organisatietaken die noodzakelijk
voor het voortbestaan van een veiligheidsinitiatief: ledenwerving, organisatie van
activiteiten, systematisch samenwerken met veiligheidspartners en meten en in kaart bregen
van effecten.
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Deel II: Gemeenschapsopbouw en -ontwikkeling
Een groep starten: leiderschap, cultuur en uitnodiging
De doelgroep van dit boek is mensen met hart voor de samenleving. Mensen die iets waardevols
willen bijdragen aan de samenleving en de samenleving te verbeteren. Toch is hart voor de
samenleving niet voldoende om de samenleving te veranderen. Verandering ontstaat doordat een
grote groep iets wil veranderen.
Zelforganisatie in de wijk is geen vanzelfsprekendheid en vraagt dus mensen die de standaard
oplossingen doorzien en een alternatief kunnen bieden. Koplopers die met een idee aan de haal gaan
en verbinders om mensen te koppelen aan een actie.

Leiderschapsvaardigheden: verbinden, gezamenlijke strategie ontwikkelen,
volharden
Een leider kan alleen leiden als het lukt om een groep mensen te verzamelen. Een leider moet
mensen kunnen verbinden rondom wat wij allemaal belangrijk vinden maar niet oppakken. Dat zal
vaak níet veiligheid zijn, of veiligheid is er slechts een onderdeel van. Verbinden begint daarom op
een heel algemeen menselijk niveau. Een gesprek over wonen, relaties, interesses.
De gedeelde interesses kun je omzetten in zaken die je gezamenlijk wil doen, oftewel een
gezamenlijke strategie.
Een strategie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Volharding, de combinatie van passie
doorzetten, zorgt voor de stijgende lijn vanaf het kleine begin.

Verbindend communiceren
Mensen die leiders willen worden moeten autoriteit of gezag opbouwen. Dat kan je proberen te
verdienen door te zorgen dat mensen weten dat hun belangen worden bediend als ze zich bij jou
aansluiten of het kan doordat je mensen duidelijk vertelt wat je wil en hen weinig ruimte laat voor
afwijking. Daar zit bij leiders altijd een spanningsveld omdat je mensen zelf tot hun recht wil laten
komen, maar hen ook meenemen in een eensluidende en onderbouwde visie op de activiteiten.
Een goed gesprek – ook als dat met een groep is – kan je begeleiden door niet te oordelen, maar te
zoeken naar behoeftes en daar op aan te sluiten. Je observeert wat er gebeurt, vraagt je af hoe dat
komt en waar dat eigenlijk toe oproept, wat zouden we eigenlijk moeten doen om in te gaan op deze
observaties? Voor mensen met een organisatiekundige achtergrond herken je hier de Theorie U van
Otto Scharmer. Het is een beproefde uitwerking van de notie dat een leider de belangen behartigt
van de (individuen uit de) groep en tegelijkertijd een eenduidige koers volgt. Frans Wilms geeft op
zijn site leiderschapsdomeinen.nl een mooie illustratie hierbij:
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In een groepsbijeenkomst of een gesprek met een buurtbewoner hoor je kritiek, frustratie, woede of
juist complimenten. Mensen zitten vaak heel direct in hun ervaringen. Daar stel je niet een oordeel
tegenover: ‘Nou, weet je dat wel zeker?’ ‘Zo erg is dat toch niet?’ ‘ik vind dit wel een beetje gezeur.’
‘Je moet gewoon nog een keer gaan!’ En ga zo maar door met opmerkingen die misschien wel een
goede reden hebben, maar geen verbinding maken met de spreker.
De oordelen kun je ombuigen door te vragen. Wat gebeurde er precies? Iemand vertelt bijvoorbeeld
dat zij of hij een melding heeft gedaan van een kapot hek bij de speeltuin dat misschien wel door die
vervelende hangjongeren is gedaan. De gemeente reageerde veel te laat en deed niets!
Vervolgens vraag je naar wat er leeft: verwacht iemand dat de gemeente direct ter plaatse is? Heeft
de spreker het gevoel niet tegen de jongeren te kunnen praten om te vragen of ze iets gezien hebben
van de vernieling? Met andere woorden: waar ligt hun behoefte? Wat is hun gewenste uitkomst en
wat zou helpen die te realiseren?
De antwoorden op die vragen roepen op tot iets en geven ruimte om een gedragen oplossing te
bedenken.
Een leider snapt wat de behoeftes zijn, waar mensen toe oproepen en welke initiatieven ze daartoe
willen en kunnen ontplooien.

Typen leiders
Een leider is iemand die een route vindt door een nieuwe situatie en meerdere mensen helpt die
route te begaan. Elk buurtpreventieteam, WhatsApp groep of andere organisatie van mensen in
veiligheid zoekt zich een weg tussen de gevestigde orde van gemeente en politie en de wensen van
de bewoners. Begrijpen wat mogelijk is, wat daar voor nodig is en dát dan te doen, zijn kwaliteiten
van leiders.
Rotmans (2014) heeft in zijn baanbrekende boek Nederland Kantelt drie typen personen
beschreven, de koploper, de verbinder en de kantelaar. Hij begreep dat een leider soms
17
Van Initiatief tot Impact versie 0.3

tegenstrijdige kwaliteiten had die niet in een persoon zouden zijn, maar in meerdere, die niet eens
altijd tegelijkertijd leiding zouden geven.
De kantelaar bekijkt bestaande systemen vanuit een nieuw perspectief, gebaseerd op waarden die
beter aansluiten bij waarden die toekomstbestendig zijn. Dit is de visionair.
De koploper draagt een fris idee uit, tegen de stroom in, voor de trends uit, waarmee zij of hij een
wegbereider wordt voor anderen. Dit is de volksmennende dromer.
De verbinder helpt nieuwe partijen aan te sluiten om massa te maken voor vernieuwing. De
negatieve connotatie komt van types als jehova getuigen en vakbond organisatoren die werven voor
een droom waar bijna niemand meer in gelooft. Maar in feite worden alle trends ingezet door een
beperkt aantal personen die op een overtuigende en aantrekkelijke manier een mening uitdraagt.
Kleding, dieet, politiek en milieu: alle frisse ideeën hebben ook een persoon nodig die dat nieuwe,
misschien gekke of rare idee kunnen presenteren als iets dat iedereen wil denken of doen.
De kantelaar is de persoon die ziet dat de zorg voor veiligheid – en het bestuur van vele andere zaken
van algemeen belang – nauwkeuriger in samenwerking met burgers gebeurt, de koploper is degene
die dit idee voor het eerst uitwerkt tot een effectief systeem en de verbinder maakt het groot. Voor
elk element van veiligheid kan weer een kantelaar opstaan en deze typen leiders kunnen los van
elkaar opereren. De verschillende functies zijn noodzakelijk voor de evolutie van een transitie.

De praktijk: een coördinator
Het model van Rotmans zoals hierboven beschreven is theorie ten opzichte van de praktijk. In een
burgerinitiatief heeft men het vaak over coördinatoren, zij structureren een redelijk vastomlijnd
proces van bijvoorbeeld buurtpreventie looprondes. Maar dan kan ook een WhatsApp groep of een
burgeronderzoeksgroep zijn.
Een coördinator van een initiatief heeft globaal twee verantwoordelijkheden. Ten eerste, om de
groep hecht te maken en te houden. Ten tweede, om de schakel naar andere initiatieven en
veiligheidspartners te zijn – die veiligheidspartners moeten ook een rol invullen voor het initiatief.
Een coördinator verricht beide taken met hetzelfde doel, namelijk om een maximale gezamenlijke
impact te hebben. De activiteiten overlappen, maar verschillen ook.

Leiders ondersteunen
Succes van een leider is niet makkelijk vast te pinnen, maar in het kader van veiligheidsinitiatieven is
een omvangrijke, stabiele en eensgezinde gemeenschap een essentiële voorwaarde waar een leider
in belangrijke mate aan bijdraagt. Zo’n omvangrijke, stabiele en eensgezinde gemeenschap help je
vormen door gezamenlijke waarden te benadrukken.
Veel veiligheidsinitiatieven bestaan uit gezagsgetrouwe bewoners die hun steentje bij willen dragen.
De steun van organisaties die dit ook uitdragen helpt hen daarom te binden. Het gaat hier met name
om de gemeente en de politie, immers primaire veiligheidspartners.
Afhankelijk van de context zijn andere organisaties eveneens relevant. Scholen, religieuze
instellingen, winkels welzijnsorganisaties en speeltuinbeheerders zijn enkele voorbeelden van
organisaties die veiligheid en leefbaarheid van groot belang vinden.
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Leiders die worden gesteund door organisaties met aanpalende doelen krijgen meer leden. Zolang de
doelen maar gelijksoortig zijn is er geen nadelig effect op de eenduidigheid van de taken en
doelstelling.
In Amsterdam zagen we dat als de gemeente en politie hun logo laten gebruiken, voorlichting geven,
ruimte om bij elkaar te komen aanbieden en een bedankbriefje bij het informatiepakket voegen, de
opkomst hoger was. Als een burgemeester naar een bijeenkomst komt, loopt het storm.
In Roosendaal liep ik een paar jaar geleden met wijkagent Dré. Die organiseerde met zijn
enthousiasme grote bijeenkomsten. Mensen die hielpen, hief hij op het schild, hij praatte net zo lang
op de burgemeester in tot hij kwam. Als je naar Dré kwam, kwam je overladen terug. De teams van
Dré waren de eerste echt grote teams in Nederland.
Gemeenteambtenaren kunnen dit ook. Tilburg en Breda hebben getalenteerde ambtenaren die
groepen helpen tot stand te komen, zich erkend en gesteund te voelen en begeleid naar meer
effectiviteit.
Het is van belang dat zo’n medewerker de resultaten voor deelnemers ondersteunt, niet vooral
politie- of gemeentebelangen pusht. Gebruik netwerk voor training, organisatie. Geef ruimte aan
mensen die het aankunnen.

Leiders kaderen
Een eigenschap van goede leiders is dat ze kunnen volharden voor het goede doel, ze kunnen een tijd
tegen de stroom op roeien. Soms kan een leider het primaire doel uit het oog verliezen en veel
energie steken in kritiek op gemeente en politie of andere zaken die wel in het domein passen, maar
niet de gemeenschap verder helpen.
Leiders hebben een klankbord nodig om koers te houden. Wat is in het belang van de groep? Hoe
krijgen we dat voor elkaar? Een zeker onderscheid kan van belang zijn voor het gevoel van
samenhorigheid van de groep, dus dat kan meewegen.

Een strijd om leiderschap
Gemeente en politie kunnen niet altijd accepteren dat veiligheidsinitiatieven autonome beslissingen
nemen over wat ze doen. Er ontstaat dan spanning over wie het voor het zeggen heeft over de
vrijwillige inzet van burgers.
Veiligheidsinitiatieven zijn vrijwillig en mogen autonoom optreden. Samenwerken vergroot uiteraard
de impact, maar de grens is uiteraard dat de gemeente de leiding gaat nemen over
veiligheidsinitiatieven en het leiderschap van de bewoners zelf ondermijnt.
Een voorbeeld van een kleine gemeente in Noord Brabant waarin de ambtenaar van de gemeente
graag de controle wilde houden over de inzet van bewoners. De gemeente had “zelf allemaal
plannen” en het werkte niet als bewoners “allemaal hun eigen plan trekken”. Het resultaat was dat
de bewoners afhankelijk werden gehouden door de ambtenaar: zij werden geremd in hun
ontwikkeling doordat de ambtenaar geen initiatief toestond en zelf wilde bepalen wat zij op welk
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moment deden. De leider besteedde minder tijd aan de groep door deze opstelling en de ambtenaar
zag haar gelijk bewezen dat zij echt nodig was om bewoners actief te houden.
Een andere gemeente in het midden van het land had ook een dubbele relatie met de leider van de
burgers: enerzijds ondersteunend maar anderzijds ook gespannen omdat de leider soms wel erg veel
initiatief nam. Hoewel de uitvoering goed met het veiligheidsinitiatief kon werken was de
leidinggevende minder enthousiast en zette de uitvoerende ambtenaar onder druk om te voorkomen
dat burgers iets uit eigen initiatief deden maar wel meededen met gezamenlijke acties.
Het is belangrijk om leiders positie te geven die ze nodig hebben om mensen te verenigen. Elkaar
ondersteunen is daarbij een effectievere strategie dan een strijd om wie het voor het zeggen heeft.

Cultuur: vertrouwen en gedeelde verwachtingen
Een doelgerichte gemeenschap zoals een die zich inzet voor leefbaarheid, veiligheid en cohesie, heeft
een gedeeld perspectief en gedeelde verwachtingen om een bepaald effect te bereiken. In dit deel
volgen we los Wenger-Trayner (2020) met hun recente boek Learning to Make a Difference, omdat
het inzicht bood in wat een gemeenschap is en hoe het ontstaat.

Gedeeld perspectief
Een perspectief is de bril waarmee je naar de wereld kijkt. Het gaat in dit geval om wat je belangrijk
vindt aan het domein waar de gemeenschap actief in is: bijvoorbeeld een buurt of online
gemeenschap.
Een gedeeld perspectief is vaak verwant aan identiteit in de zin van ‘zo zijn wij hier’. Een voorbeeld
was in een gesprek waar mensen refereerden aan zichzelf en omwonenden als “Wij van Loosduinen,”
waarbij Loosduinen niet echt onderdeel is van Den Haag maar eigenlijk een apart dorp. Dan weet je
dat Loosduinen onderdeel is van de identiteit. Andere voorbeelden zijn, “Die Rotterdamse directheid:
niet lullen maar poetsen.” Tegelijkertijd weet iedere Rotterdammer dat er in Kralingen soms heel
andere normen gelden. “Brabantse gezelligheid, dat maakt wel dat mensen makkelijk naar elkaar toe
trekken.”
Gemeenschap is het gevoel dat je bij elkaar hoort, elkaar snapt. Dit is – of je nu van de rijke, diverse
of regionale variant bent – ‘ons soort mensen.’ Een diverse wijk met verschillende culturele en
etnische achtergronden ontbreekt het aan dit gevoel van gemeenschap. En dit maakt het voor een
dergelijke wijk moeilijker om gemeenschap te vormen. De etnische groepen blijven liever bij elkaar
en hebben hun gezamenlijke activiteiten – religieus, feestdagen, winkels, evenementen – net als
mensen van allerlei groepen buitenlandse arbeiders bijvoorbeeld. Zo’n culturele achtergrond zorgt
ervoor dat je dezelfde groepen mensen kent, dat je een soortgelijke ervaring hebt met het zijn van
buitenstaander in de dominante cultuur en misschien zelfs discriminatie of juist een soort
ophemeling kent. Dat gevoel van vertrouwdheid is waardevoller voor mensen dan uit de weg gaan
om mensen uit andere culturen of status te leren kennen. Een leider moet in staat zijn om deze
verschillen te overbruggen met een gevoel van saamhorigheid.
Je sociale of economische status is een belangrijk onderdeel van een groep waarmee je je
identificeert en dus je blik op de wereld kleurt. “Wij wonen echt in een volkse wijk, van
hardwerkende, gewone mensen.” Of, “We zijn hier wel nette mensen, hè?” Een onderscheid kan ook
je identiteit bepalen: “De mensen in sociale huurwoningen zijn totaal anders dan degene die in een
koopwoning wonen.”
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De gemeenschap heeft een belangrijke verhouding tot de overheid. Vindt men zichzelf autonoom en
los van de overheid of juist verbonden? Wil men samenwerken en onder welke voorwaarden?
Je wijk is iets waar je letterlijk naar kijkt en waar je een perspectief op hebt. Wat vindt je van de wijk?
Hoe ziet de wijk er uit, hoe ligt de wijk? Wat voor mensen wonen er? Arm, rijk, gebroken gezinnen,
twee verdieners.. Welke etnische groepen? Wat vind jij, en wat vinden de groepen die voor jou
belangrijk zijn?
Dat zie je terug in de apps. Zit er een consistente lijn in waar de chats over gaan, dan hebben de
deelnemers een gedeeld perspectief op wat ze belangrijk vinden, wat hen bindt, hun gezamenlijke
identiteit. Zijn de apps rijp en groen door elkaar, veel onderlinge strijd over de onderwerpen, de
beheerder verzucht, “Het lijkt soms of ik een roerige kleuterklas moet opvoeden” dan heeft de groep
geen gezamenlijk perspectief.
Een gemeenschappelijk perspectief is een antwoord op de vragen, “Wat is hier aan de hand?” en,
“Wat vinden we belangrijk?” Waarover gaat het in gesprekken met mensen? Waarover wordt
geklaagd? Waar de klachten vaak evident zijn, is wat mensen willen vaak minder helder. De
afwezigheid van klachten is namelijk niet iets eenduidig: wat vind je belangrijk als je geen inbraak
meer wil, of overlast?

Gedeelde verwachtingen: normen
Wat in een wijk normaal is, de norm, verschilt afhankelijk van de ongeschreven regels en afspraken.
Wanneer je een interventie pleegt – bijvoorbeeld door aan leefbaarheid te werken en veiligheid te
verhogen – moet je de ongeschreven regels duidelijk maken en vervangen door normen die voor een
actieve gemeenschap haalbaar en aangenaam zijn.
Er zijn verwachtingen in twee soorten: de verwachting van de eigen ervaring en handelen in een
ideale omgeving en de verwachtingen van gedrag en ervaring van anderen in zo’n ideale omgeving.
Deze beide geven al dan niet expliciet richting aan hoe mensen zich opstellen en gedragen wanneer
ze zich met een gemeenschap inzetten.
Gedeelde verwachtingen zijn nodig om activiteiten af te stemmen. Gedeelde verwachtingen vertalen
dan in voornemens tot gedrag.
Een oefening die je hiervoor kan doen maakt duidelijk hoe dit werkt. De vraag die je jezelf en
anderen stelt is: denk aan een openbare ruimte die jou prettig, veilig en ontspannen laat voelen. Het
moet een echt bestaande ervaring zijn, mag in je eigen omgeving zijn, op vakantie, maakt niet uit. Als
je er maar echt geweest bent. Beschrijf wat je ervoer, wat je zag, hoorde en wat er gebeurde. Wat
maakte dat het fijn was: omschrijf concrete omstandigheden en concreet gedrag. Wees
gedetailleerd.
Hoe kunnen deze aspecten worden ingevoerd in de omgeving waar je het beter wil maken? En wat
betekent dat voor jullie gedrag, voor fysieke omstandigheden?
Als je dit op een lijstje hebt, waar moet je dan als buurt mee aan de slag? Wie heeft er – naast jij – zin
om dat te doen?
Die oefening, een variant op Appreciative Enquiry, helpt te verduidelijken wat je verwacht van een
ideale omgeving en welk gedrag je dan verwacht van jezelf en anderen.
Wat voor verwachtingen zijn veel voorkomend? Uit de theorie weten we dat gemeenschappelijk
toezicht belangrijk is om klachten weg te nemen. Maar toezicht houden staat niet hoog op het
wensenlijstje van de meeste bewoners. Wat mensen willen is een gemeenschapsgevoel, een warme
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ploeg mensen die er is wanneer je het nodig hebt en positief maar niet opdringerig bejegend. Goede
buren. Een niet-uitputtend lijstje van gedrag van goede buren:











Groeten
Iets uitlenen
Een praatje maken
Meedenken over een oplossing
Naast je staan als je een initiatief neemt voor de buurt
Tolerant zijn als je een keer lawaai maakt
Helpen als je even omhoog zit
Niets van je eisen
Uitnodigend om iets mee samen te doen
Waarschuwen als er iets niet in de haak is

Goede buren waarderen elkaar, hebben een positieve opstelling naar elkaar toe. Dat omvat
natuurlijk meer dan de lijst hierboven. Toch is het redelijk dit soort gedrag te verwachten van buren
en is gedrag dat in strijd is hiermee ook ongepast.

Een cultuur van veiligheidsinitiatieven
Zoals hieronder ook beschreven zal worden, hebben de regels en systemen van een gemeenschap
niet zozeer betrekking op wetgeving en beleid, maar meer op een gewenste cultuur. Die cultuur
wisselt enigszins van groep naar groep maar er zijn een aantal grootheden die hier moeten worden
genoemd.
Cultuur is een belangrijk voor groepsbinding maar het is ook de belangrijkste scheidslijn tussen
initiatieven. Een voorbeeld van twee culturen die onderling binden en tussen elkaar scheiden zijn die
van moslims en joden. Het werd landelijk nieuws in 2010 toen oud-rabbijn Lody van de Kamp door
Bos en Lommer liep en door een aantal Marokkanen werd verwelkomd met een Hitler groet. De
vechter Saïd Bensellam benaderde Lody met het voorstel om samen de kloof te overbruggen. Dat
doen zij door gezamenlijk scholen en andere groepen bezoeken om het te hebben over verschillen en
overeenkomsten, werkend aan begrip en acceptatie. Zoals het verhaal van Saïd en Lody, is het voor
integratie van belang dat koppels out verschillende groepen zichtbaar met elkaar verbinden. Een
gezonde cultuur van veiligheidsinitiatieven onderkent en ondersteunt de eigen identiteit van een
gemeenschap maar accepteert ook de identiteit van andere gemeenschappen.
Oprechtheid is een groot goed in de cultuur van de groepen. Oprechte zorg om de medemens en hun
veiligheid en welzijn. Er is een grote afkeer van politieke spelletjes, van het niet nakomen van
beloftes en desinteresse in alles wat te maken heeft met het initiatief.
De keerzijde van de oprechte zorg is onvrede over de imperfectie van de huidige vorm van
veiligheidszorg. Wat de veiligheidspartners doen om de veiligheid te borgen is onvoldoende om soms
zichtbare criminaliteit en zichtbaar onrecht een halt toe te roepen. Een onderdeel van de cultuur van
veel gemeenschappen die zicht bewegen in de veiligheidssector is een teleurstelling over wat de
veiligheidspartners bijdragen aan de veiligheid.
Schijnbaar los van de onvrede over de inzet van politie is de waardering - het ontzag – voor de politie
bij veiligheidsinitiatieven – zoals onder de rest van de bevolking - groot. Er zijn vaak één of meerdere
politieagenten die met hun enthousiasme een groep weten mee te nemen en in beweging te krijgen.
Maar aangezien ook bij de politie er bedenkingen zijn over de meerwaarde en wenselijkheid van
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burgerparticipatie in veiligheid, is de waardering altijd wat cynisch. Sommigen ‘begrijpen het’ maar
de meesten toch niet.
Hetzelfde kan worden gezegd voor bestuurders en ambtenaren. Hun invloed is groot terwijl hun
waardering beperkt en wisselend is.
Deze complexe verhouding van het veiligheidsinitiatief tot de externe omgeving maakt het vinden van
eenduidige aanwijzing over waar het veiligheidsinitiatief voor staat, moeilijk.
Een gezonde cultuur van veiligheidsinitiatieven houdt zich vast aan de eigen rol, toezichthoudend op
de eigen buurt, terwijl het informatie en diensten aanbiedt die gemeente en politie kunnen
ondersteunen.

Een gemeenschap leiden: Leden werven en houden
Leiderschap betekent dat er een groep moet zijn om te leiden, een gemeenschap.

Vooraf: verbinden met mensen
Hier onder staat een aantal vragen die je helpen bij het verbinden met mensen.
Stichting Ik Wil spant zich in om in de wijk een proces op gang te brengen van bewustwording,
zingeving en gelijkwaardigheid. Hun activiteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren,
enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent.
Meerdere oprichters van de stichting hebben een multiculturele achtergrond en het is mede hun
bewustwording over de aparte behandeling van mensen met een multiculturele achtergrond die hen
bracht tot hun missie en activiteiten.
Vier thema’s die het gedrag bepalen
1. Waarom ben je eigenlijk lid geworden? Je bent zelf verbonden met buurtpreventie, wat trok
jou zo aan?
Mensen die leiding geven aan veiligheidsinitiatieven, beantwoordden deze vraag met antwoorden in
twee categorieën: ze wilden mensen leren kennen in de wijk en/of er waren urgente
veiligheidsthema’s die hen noopte om zich te willen organiseren. Mensen willen dus graag
uitgenodigd worden bij een groepje en ze willen zich bezig houden met belangrijke, urgente zaken.
Bij het verbinden met mensen wil je daar aan appelleren. Laat zien dat je open bent en dat jullie je
bezig houden met belangrijke, urgente zaken.
Bij verbinden met anderen wil je weten wat mensen bezig houdt. De benadering van andere is open
vragend, onderzoekend. Een voorbeeld van een open vraag is: “Waar ben jij in geïnteresseerd?” Die
nodigen mensen uit om over zichzelf en hun interesses te vertellen en betrekt iemand in een
gesprek. Een gesloten vraag is: “Ben jij geïnteresseerd in veiligheid?” Zo’n gesloten vraag geeft
mensen alleen de optie om ja of nee te antwoorden en als je zo’n vraag stelt aan een onbekende,
komt dat niet over als dat je in de persoon geïnteresseerd bent, alleen maar in wat die voor jouw
initiatief kunt doen.
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Je wil mensen leren kennen uit nieuwsgierigheid, je vraagt van mens tot mens. Dat helpt je in elk
geval te weten of er aanknopingspunten zijn voor later, als je met gerichtere vragen terugkomt over
veiligheidsinitiatieven. Je bent bij het verbinden met elkaar niet gericht aan het werven, maar je leert
mensen kennen en je vormt een beeld van aspecten die je mogelijk met elkaar deelt. Zo van, ‘oh vind
jij dat ook zo leuk?’, ‘ja daar loop ik ook tegenaan’, ‘een vriend van mij zei laatst...’
Een belangrijk startpunt voor veel buurtpreventieteams in gesprekken en het leggen van contact gaat
over het zijn van buurtprevent en het hebben van een bepaalde werkwijze, inclusief apps. Dat is een
beperkt en onpersoonlijk thema waar maar weinig mensen direct een klik mee hebben en dus niet
snel mee verbinden. Verbinden start vanuit een veel basaler gesprek: wat vind je belangrijk, waar
woon je, hoe gaat het daar, wat vind je interessant of leuk om te doen? Dat soort kennismaking helpt
om elkaar te vertrouwen en waarderen. Dat kan een basis zijn om met elkaar te gaan werken, of dat
nu in een loopgroep of app is. Of weer een andere activiteit.

2. Hoe kijk je naar de veranderende samenleving. En verschillende groepen in de samenleving.
Jongeren zijn moeilijk om contact mee te krijgen. Dit is een terugkerend thema, ook in het kader van
diversiteit aangezien de leden van buurttoezicht vaak oud, man en blank is. Zo iemand is de zoveelste
die jongere (en regelmatig vanuit een diverse cultuur) vertelt dat ze het niet goed doen. Om te
verbinden moet je ook jongeren zien te betrekken: scholen, de jongeren zelf en de ouders.
Een positief voorbeeld:
Het begon als kat en muisspel: buurtpreventie wilde wat en jongeren die ontweken hen. Aanspreken
was problematisch. Buurtpreventie was er wel regelmatig en zag zijn poging om contact te leggen,
stranden. Hij gaf aan, “Jullie zien me nu als buurtprevent met zo’n jasje en in deze rol wil ik wel met
je meedenken over hoe we jullie een plek kunnen geven waar jullie je ding kunnen doen. Maar als
jullie mij een grote mond blijven geven kan ik ook mijn jasje uittrekken en dan ben ik gewoon zo’n
burger die jullie irritant vindt en de hele tijd de politie gaat bellen. Als jullie mij aanspreken dan
behandel je mij met hetzelfde respect als jullie onder elkaar en anders niet. Dus zeg maar wat je wil.”
Dit zorgde voor beter contact en zelfs een vertrouwensband. Mike hoorde over problemen die de
jongeren bezig hielden en was in staat om op sommige punten te helpen.
Wat dreef de spreker? “Het zijn misschien vervelende jongeren, maar het zijn ónze jongeren. Zij
hebben net zoveel recht om hun leven te leiden in onze stad als wij. Ik praat daarmee niet goed dat
een enkeling echt rottig of crimineel is, maar de meesten zijn OK.”
De spreker geeft aan dat hij zich verbonden voelt met de jongeren en hij empathie heeft met hun
sores. Hij wil graag iets vóór hen doen zodat zij zich tevreden voelen in hun stad. Het is voor velen van
ons buurtpreventieleden een ongemakkelijk gegeven dat mensen die we bestempelen als
overlastgevend, niet willen betrekken en dat we er ook niets voor willen betekenen omdat we alleen
willen dat de overlast stopt.
3. Wil buurtpreventie wel divers worden? Geloof je in diversiteit als kracht, als voorwaarde?
Het is duidelijk dat sommige wijken grote groepen mensen uit andere culturen hebben die niet
deelnemen aan buurtpreventie. Áls er al buurtpreventie plaatsvindt in deze wijken dan is het van
kleine groepen gelijkgestemde mensen. Uit onderzoek blijkt ook dat zowel laagopgeleide mensen als
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mensen van een diverse cultuur, minder vaak meedoen aan buurtpreventie. De ervaring leert
bovendien dat de culturele achtergrond van de initiators of leiders, bepalend is voor die van de
leden.
Er is wel een zoektocht om mensen meer te binden. Het is niet helder in hoeverre dit streven
gedeeld is binnen de groep. Voor samenwerken is een belangrijke stap dat mensen met een andere
culturele achtergrond zich welkom voelen. Niet dat zij óók iets moeten doen, maar omdat ze welkom
zijn in de buurt en als deelnemer van gezamenlijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan was de
organisatie van een ontbijt voor een bepaalde buurt waar men graag nieuwe mensen wilde leren
kennen die wellicht ook mee wilden helpen in de buurt. Een ander voorbeeld was het bezoeken van
een markt met een aantal leden waarvan bekend was dat mensen van diverse culturele achtergrond
het bezocht. Daar werden mensen bevraagd over activiteiten in hun wijk die ze eens konden
bezoeken.

4. Wat zijn vindplaatsen?
Voor het verbinden met mensen moet je komen waar ze zijn.
Een voorbeeld uit een grote stad laat zien dat, hoewel er straten zijn waar veel Turkse en
Marokkaanse vrouwen actief zijn een mannelijke buurtpreventieleider er vanwege de religie er niet
bij kan zijn terwijl hun vrouwen overdag werken. Dat maakt contact lastig.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat een bewuste inzet nodig is om groepen van andere culturele
achtergrond uit te nodigen en te binden. Je moet er achter komen waar mensen zich in hun vrije tijd
mee bezig houden en waar.

Collectieve effectiviteit
Om een groep hecht te maken moet je het gevoel kweken dat je er toe doet. In het eerste deel over
Veiligheid, leefbaarheid en welzijn, staat de definitie van collectieve effectiviteit: het besef dat je een
groep mensen die elkaar vertrouwt en handelt naar gedeelde verwachtingen, invloed heeft op haar
omgeving zoals zij dat willen.
Schreurs et al. (2020) tonen aan dat de belangrijkste reden dat mensen lid worden van een buurt
WhatsApp groep is omdat ze geloven dat lidmaatschap een effectieve strategie is in verminderen van
criminaliteit en het vergroten van de veiligheid is.
De belangrijkste redenen om lid te blijven zijn een verhoogde perceptie van de risico’s van
criminaliteit, een verminderd gevoel van bij de gemeenschap te horen, een overtuiging dat
lidmaatschap een effectief middel is tegen criminaliteit en eerdere ervaring met participatie aan een
gemeenschap.
Een sterk gevoel van lidmaatschap van de gemeenschap is reden om niet lid te zijn. Dat klinkt
tegenstrijdig maar als je het inleeft is het ook wel weer logisch, gezien de wat formele en erg
gestructureerde aard van WhatsApp buurtpreventiegroepen. Het zou kunnen betekenen dat mensen
met een sterk gemeenschapszin andere, minder formele middelen (zoals buurtapp) gebruiken.
Bovendien is een hoge opleiding geassocieerd met lidmaatschap. Dat zou kunnen betekenen dat
laag opleidingsniveau een belemmering is bij aanmelden. Vragen om mee aan de slag te gaan, dit zijn
immers observaties. We willen weten wat er speelt en waar het toe oproept.
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Contact en uitnodigen
Ledenwerving is een cruciale en niet altijd leuke activiteit. Ledental is een van de belangrijkste
voorspellers van je succes als burgerinitiatief dus de beloning is groot. Maar die beloning komen alle
leden gelijkelijk toe, niet alleen de leider van het intiatief. Ledenwerving is dus ook een manier om je
energie zuinig te gebruiken door andere mensen in te zetten voor het gezamenlijke doel.
Ledenwerving vraagt een vorm van contact en een vastomlijnd proces waar mensen aan kunnen
deelnemen. Hier gaat het om contact, de activiteiten worden verderop behandeld.
Buurtpreventie doet er toe
De belangrijkste reden dat mensen deelnemen aan een gezamenlijke activiteit is de overtuiging dat
deelname invloed op de omgeving vergroot. Wervende acties hebben daarom 2 kenmerken: ze
vergroten invloed op de omgeving en het onderwerp - veiligheid en leefbaarheid - heeft veel
aandacht van burgers. Waar wil je dat mensen hun energie aan besteden? Kies die activiteit die een
groot impact heeft. Benadruk dat je als groep sterk staat met deze gezamenlijke activiteit. Gaf de
politie of gemeente je ooit complimenten, sprak een lid je aan dat zij of hij zo veel meer controle
ervaart over de omgeving? Dat bewijs onderschrijft jouw oproep, dus dat wil je delen!
Een andere manier om de effectiviteit te onderstrepen is om mensen te vertellen dat ze zijn
geselecteerd vanwege een relevante kwaliteit. Dat kan zijn: de ligging van het huis voor het
signaleren van criminaliteit, de activiteit van de bewoner (als je een bestand gebruikt van mensen die
actief zijn in ander verband) of de ligging van het huis bij een kwetsbare locatie.
Wat kun je versterken?
De beste bescherming tegen risico’s is om de activiteit van welwillenden in dit gebied uit te breiden.
Jij bent welwillend, dus wat wil jij vergroten? Wat zet jou in beweging? Kan je anderen daar in
meenemen?
Ook voor de buurt geldt: wat is al sterk dat je gezamenlijk kan uitbouwen om meer alerte ogen en
oren te organiseren? Is er een actieve sportersgroep die in hun rondes mee willen kijken, een groep
trotse huisbewoners die graag wat doen om hun buurt te verfraaien of een groep die een andere
activiteit zoekt? Zo kunnen clubjes, trapveldjes en verveelde mensen opeens een nieuwe
maatschappelijke waarde krijgen.
Breed en aan bekenden verspreiden
Groepen komen uit zichzelf niet snel in beweging. Slechts een paar procent van de bewoners in je
omgeving zullen ooit voorstellen om iets met de buurt te doen, laat staan dat ze het dan ook gaan
organiseren. Maar dit type persoon is wel wat je nodig hebt om te beginnen. Iemand die de waarde
inziet van over de drempel te stappen, mensen uit te nodigen en een tijdje (bijna) alleen ervoor
staan.
Je vergroot op twee manieren de kans dat je actieve en volhardende deelnemers uitnodigt: door je
uitnodiging breed te verspreiden en door mensen uit te nodigen die je kent als doortastend.
Vaak zijn er in een wijk bestaande structuren. Wijkverenigingen, bewonersvereniging,
carnavalsvereniging, winkeliersvereniging, groepen ouders die elkaar kennen van school en
sportclubs, zijn allemaal structuren waarin mensen al vertrouwd zijn met participatie en waar bekend
is dat eigen inzet het verschil maakt. Als je mensen aan je kan binden die in netwerken zitten, maakt
het de opbouw van een netwerk voor leefbaarheid en veiligheid stukken gemakkelijker.
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Uitnodiging
Wanneer je weet waartoe je wil uitnodigen, besteed aandacht aan een uitnodiging die blijft haken.
Het roept op tot iets dat mensen herkennen en willen.
De uitnodiging voor deelname aan een initiatief moet laagdrempelig genoeg zijn dat je veilig in kunt
stappen zonder dat er zaken van je gevraagd worden die je niet kunt, niet wil of überhaupt niet
verwacht had. Tegelijkertijd moet er een perspectief zijn dat als je volop participeert, dat je dan het
verschil kan maken. Van anoniem lid tot prominent leider.
Stelregel bij een uitnodiging is: vrijwillig maar niet vrijblijvend. Nodig mensen uit die de handen uit de
mouwen willen steken, maak in je brief duidelijk welke inzet je verwacht. “We informeren elkaar
bij..” “Ieder lid loopt wekelijks ten minste één ronde van…” “Je wordt regelmatig gevraagd om…” enz.
Laat er geen twijfel over bestaan dat betrokkenheid betekent dat je erbij hoort, maar dat bij het
‘team’ horen dat je ook meedoet. Op die manier hebben deelnemers duidelijkheid en hoef je hen
niet telkens te motiveren. In de praktijk betekent dat dat je directief uitnodigt. Er is een urgent en
belangrijk probleem dat je doelgroep kan helpen oplossen op een effectieve manier. “Doe mee en
maak de buurt veiliger!” “Meld je aan voor een veilige en leefbare buurt!”
Geen inzet zonder beloning, dus geef ook een doorkijkje naar wat mensen kunnen verwachten.
Gevoel van saamhorigheid, gezelligheid, vertrouwdheid en positiviteit in de buurt zijn alle bekende
en te verwachten uitkomsten van stabiele burgerinitiatieven die zich bezig houden met veiligheid en
leefbaarheid. In Schreurs (2019) staat helder beschreven welke motieven zij hebben om deel te
nemen en lid te blijven van WhatsApp groepen. Daar uit blijkt dat mensen die in hun buurt minder
gemeenschap ervaren, juist wel lid worden van vrijwilligersorganisaties zoals buurt WhatsApp
groepen, maar ook andere participatieprojecten. Dat moet dan wel als zinvol beschouwd worden:
dus er moet voldoende dreiging zijn en een appgroep moet gezien worden als een goed
verdedigingsmechanisme.

Samenvatting en leerdoelen
De leden van veiligheidsinitiatieven zijn verbonden met een band van vertrouwen en gedeelde
verwachtingen. Een groep ontstaat door het initiatief van een of meer leiders.
Leiders
Leiders onderscheiden zich in te zetten voor het belang van een groep. Leiders zoeken daarom naar
wat leden belangrijk vinden en ondersteunen de communicatie daar over. Leiders helpen een groep
op die manier handelen naar hun belangrijke waarden door belangrijke gesprekken om te zetten in
concrete activiteiten die mensen verwachten van mensen in een aangename en veilige buurt.
Trainingsdoelen leiders:
Werven van leiders op kwaliteiten (die verder getraind worden): contact leggen, praten over wat
jullie als buurtbewoners belangrijk vinden, een netwerker, kan aansluiten op evenementen van
anderen en verzint ze zelf. Werven van coördinator die de organisatie van lopers op zich neemt,
regels van appgroepen introduceert en handhaaft. Ook deze vaardigheden worden verder getraind.
Cultuur
Leiders helpen een cultuur te vormen waarin mensen zich thuis voelen en gedrag vertonen dat
geaccepteerd is binnen de groep.
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Die cultuur kan gesloten zijn richting andere groepen en ook richting overheden. Een gezonde cultuur
onderkent de eigen identiteit maar accepteert dat andere gemeenschappen eveneens waardevol
kunnen zijn om mee te contacten en samen te werken. Bruggen bouwen is echter een activiteit die
niet noodzakelijkerwijs vanuit de groep zelf komt.
Trainingsdoelen cultuur:
Veiligheidsinitiatieven gedijen bij een ‘wij samen’ cultuur. Leden dragen bij aan een gezamenlijk
belang. Het is dus niet vrijblijvend. We moeten wel oppassen dat mensen die lid worden de
activiteiten als zinvol blijven beschouwen, niet als verplichting zonder meer.
Veiligheidsinitiatieven kunnen hun eigen groep als groep die meer bijdraagt of zijn best doet dan
andere veiligheidsinitiatieven en veiligheidspartners zoals politie en gemeente. Dit is een uitvloeisel
van het feit dat je in een stevige groep zit, maar juist bruggen slaan maakt de groep op termijn
sterker.
Ledenwerving
Ledenwerwerving bouwt voort op het gezamenlijke perspectief en vertrouwen, en zet de gedeelde
verwachtingen om in concreet gedrag. Het begint met de notie dat je beiden ‘goed volk’ bent. Dat
komt vóór een specifieke interesse in veiligheid of buurtactiviteit. Het gevoel dat je elkaar snapt en
van elkaar op aan kan op een heel basale manier is de voorbereiding voor ledenwerving.
Mensen die we op die basale manier vertrouwen, krijgen een uitnodiging gericht op gemeenschap en
de verwachtingen van hun woonomgeving. Mensen nemen deel als ze verwachten dat het zin heeft
(collectieve effectiviteit) en lidmaatschap is verbonden met het doen van andere vormen van
vrijwilligerswerk maar ook dat er niet zo’n stevig gevoel van gemeenschap in de buurt is. Dit zijn
punten om in de uitnodiging mee te nemen.
Trainingsdoelen ledenwerving:
Ga gesprekken aan met mensen die focussen op hoe jullie in het leven staan, wat jullie belangrijk
vinden in de buurt, hoe jullie in de praktijk omgaan met kansen en ongemakken in de omgeving. Leer
krachten in de buurt te herkennen en ondersteunen.
Neem initiatief op basis van je gesprekken. Wat zijn de kansen, hoe kan een groep die oppakken?
Formuleer op basis van je gesprekken met mensen uitnodigingen die aansluiten op gedeelde
perspectieven en verwachtingen. Spreek mensen aan op wie zij zijn, niet op of ze wel of niet
meedoen aan je initiatief, hoe verleidelijk dat ook is.
Activiteiten
Activiteiten voor de organisatie van veiligheidsinitiatieven, zoals ledenwerving en het organiseren
van activiteiten, zijn vaak een grote belasting voor veiligheidsinitiatieven. De beste praktijken wijzen
uit dat een organisatie die dit proces ondersteunt zonder het over te nemen, voor goede resultaten
zorgt.
Trainingsdoelen:
Leer na te gaan welke activiteiten in je omgeving relevant zijn. Leer activiteiten te verzinnen en daar
aandacht en ondersteuning voor te vragen.
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Deel III: dagelijkse activiteit in veiligheidsinitiatieven
In de dagelijkse praktijk van veiligheidsinitiatieven zijn er regels, systemen, structuren en werkwijzen.
Wat is het beeld van de effectiviteit van de verschillen? Dit hoofdstuk bied je voorbeelden en
afwegingen waarmee groepen effectief werken.

Regels en systemen
Regels en systemen zijn gestolde afspraken. Ze geven de ruimte aan van wat mag en de grenzen
waarbuiten het verboden is. Je moet een aantal dingen weten over regels.
Ten eerste, regels en systemen maken dat je over een aantal heel basale dingen niet meer hoeft na
te denken. Ze zorgen voor een efficiënte operatie binnen welbekende context. Buiten welbekende en
duidelijke situaties werken regels niet versnellend maar moeten ze geïnterpreteerd worden.
Ten tweede, regels bieden mogelijkheden, maar ze bieden geen structuur en ook geen richting. Zie
regels als een sleutelgat: zelf doet het niets maar als je de juiste sleutelvorm hebt én je draait die de
juiste kant op, opent de deur, maar dan heb je nog niets, dan heb je alleen een mogelijkheid. Als
regels centraal staan heeft het werk dus eigenlijk nauwelijks betekenis, in elk geval gaat het niet in op
de zaken die gewenst zijn.
De hierboven beschreven bescheiden aanwijzingen die regels bieden voor succesvolle
veiligheidsinitiatieven staan in groot contrast met het belang dat aan regels wordt toegekend en het
gemis aan uniforme en dwingende richtlijnen voor handelen door politie, gemeente en burgers.
Harde regels?
Kort gezegd heeft een burger het recht om gedrag dat zich in het publieke domein afspeelt te
observeren en met behulp van audiovisuele opnames vast te leggen. Daarin kan een burger ook vaak
verder gaan dan een opsporingsambtenaar. Waar de grens van gedrag ligt is in de sfeer van
veroordeling en helemaal straf. Dat domein is sinds jaar en dag overgedragen aan de autoriteiten. De
overheid heeft als enige de rol om strafwaardig gedrag vast te stellen en is ook de enige die namens
de samenleving mag straffen.
Los van de regels zijn er wensen over hoe burgers zich dienen te gedragen in de veiligheidssector.
Nemen we een voorbeeld uit een gemeente, dan zien we:

De belangrijkste taak van buurtpreventie is signaleren en rapporteren. Afhankelijk van de
situatie kan de buurtprevent ook handelend optreden door personen aan te spreken en / of
hulp te bieden. Bedenk bij handelend optreden dat een buurtprevent niet meer
bevoegdheden heeft dan elke andere burger en breng u zelf of anderen niet onnodig in
gevaar.
Dit is een aansturingspraktijk. Deze is vrij droog en helder. Er staat in wat er van een lid van de
buurtpreventie verwacht wordt en waar de grenzen van acceptabel gedrag liggen.
In appgroepen worden deze regels vertaalt naar communicatie binnen de app. Nemen we de
standaard regels van WABP:
4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Bel 0900-8844 wanneer
er geen spoed is.
5. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
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• S = Signaleer
• A = Alarmeer 112
• A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
• R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De
bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit
alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
6. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen;
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij
voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
10. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.
Als mensen zich hier niet aan houden willen beheerders iets kunnen communiceren. Helaas zijn hier
geen regels voor, terwijl dit in de praktijk tot grote dilemma’s leidt.
Veel professionals zijn van mening dat veiligheidsinitiatieven een risico vormen voor de openbare
orde en het vertrouwen in gezag. Om die reden willen zij een begrenzing aan de activiteiten van
initiatieven en vinden zij dat mensen beschermd moeten worden tegen burgers die proberen
ernstige criminaliteit te onthullen. Een voorbeeld hiervan is de pedojager. Dit is iemand die mensen
die actief zoeken naar seksuele handelingen met minderjarigen – online of fysiek – willen onthullen
en laten arresteren. Daarvoor doet iemand zich voor als minderjarige die open staat voor seks met
een meerderjarige. Hoewel dit legaal is wordt dit toch door het openbaar ministerie en daarmee de
politie ontraden en onthulde slachtoffers worden niet zelden direct vrijgelaten. De gewenste
gedragswijze van burgers in de veiligheidssector is beperkter dan de grens van de wet.
Regels over wenselijk gedrag zijn onderdeel groepcultuur
Kijken we naar de regels die bij buurtpreventieteams zichzelf voorschrijven, dan gaan die doorgaans
over communicatie en vóórkomen richting mensen die je tegenkomt en over de werkwijze bij
signaleren, melden en eventueel registreren. Zo biedt een buurtpreventievereniging 10 regels in het
protocol over hoe je je niet-aanstootgevend gedraagt, hoe je netjes communiceert met politie en
met je coördinerend buurtpreventielid. Deze vereniging heeft 11 regels over het uiterlijk en de staat
van de kleding van iemand die ‘in functie’ bij buurtpreventie zit.
De informatie die wordt gedeeld via apps heeft verschillende doelstellingen, van melding van de
acute nood of heterdaad tot een statistische weergave van de verschillende incidenten over een
bepaalde periode. Soms worden vragen gesteld over of iemand iets verdacht of grensoverschrijdend
vindt. Incidenteel worden niet-veiligheidsgerelateerde meldingen gedaan, zoals meldingen over de
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EAD of huishoudelijke mededelingen. Ondertussen – en weinig verrassend – zijn er voorschriften die
moeten voorkomen dat er een ruis van irrelevante informatie op de app komt die bovendien irritatie
opwekt bij leden.
Er zijn doorgaans kanalen en media waarop discussies over ontwikkelingen in de wijk, evenementen
en niet-veiligheidsgerelateerde informatie gedeeld kan worden.
Discussies over privacy vinden soms hun weg naar preventieteams. Gezien het feit dat het toezicht
van vrijwel alle groepen zich in de openbare ruimte concentreren en geen van de informatie politieinformatie is, is privacy nauwelijks een factor.
Racisme en kwetsende opmerkingen over groepen of personen in het algemeen worden niet
getolereerd in de apps. Het is meestal een reden voor een forse terechtwijzing en daarna
verwijdering uit de app.
Deze regels over wenselijk gedrag zijn niet zozeer regels die een wettelijke grondslag hebben. Ze zijn
eerder een serie culturele normen. Deze normen geven het beeld van een voorzichtige en
vredelievende toezichthouder. Zoals hierboven beschreven in het onderdeel over cultuur, een
zoektocht naar duidelijkheid: wat is nu het doel van veiligheidsinitiatieven volgens de leden, de
politie en de gemeente? En wat moeten wij doen om verschillende wensen te realiseren?
Heldere doelen
Een veiligheidsinitiatief dat georganiseerd heldere doelen kan bereiken is van grote waarde voor
veiligheidspartners. Een van de belangrijkste regels voor veiligheidsinitiatieven is daarom om een
duidelijke serie doelen na te streven.
Veiligheid is een breed en onduidelijk terrein waarin potentiële daders zwakke punten zoeken om uit
te buiten die veiligheidspartners juist willen beschermen en sterke punten uitkiezen om uit te
breiden.
Een duidelijk zicht op welke thema’s van belang zijn voor de deelnemers is de beste basis voor
prioriteiten van veiligheidsinitiatieven. Deze thema’s bepalen de prioriteiten en de aandacht van
veiligheidsinitiatieven, net als de evaluatiecriteria die periodiek worden toegepast.
Een gemeenschap die eensgezind doelen nastreeft verwerft een zekere autonomie en dit is een
gedeeltelijke oplossing van de spanning die de uiteenlopende wensen en verwachtingen
veroorzaken. De doelen van de gemeenschap zullen veiligheidspartners namelijk ook houvast geven
bij het aansluiting vinden bij veiligheidsinitiatieven.
Leiderschap in het bepalen van prioriteiten is een belangrijke regel van veiligheidsinitiatieven.

Technologie: wat moet een veiligheidsinitiatief ermee kunnen
De veelheid van apps beschikbaar voor veiligheidsinitiatieven, gemeenten en politie is enorm en hun
complexiteit maakt ze allen concurrenten. Bij de keuze voor een app staan een aantal zaken centraal.
Ten eerste moet een app een melding snel en kort maken. Dat betekent dat de essentie snel te
registreren moet zijn: situatie met zoveel mogelijk kenmerken en locatie. Alles daarbuiten moet later
in te vullen zijn.
31
Van Initiatief tot Impact versie 0.3

Ten tweede moeten relevante personen en functionarissen geïnformeerd: omwonenden in de
directe omgeving en relevante veiligheidspartners. Het zou bovendien mooi zijn als deze
omwonenden ook een vorm van feedback konden geven over de relevantie van de melding zodat
een gezamenlijk perspectief en gezamenlijk idee over gedrag kan ontstaan onder deelnemers.
Ten derde is een database belangrijk waarin geautoriseerde leden zoekslagen in kunnen maken.
Ten vierde is het voor overzicht van een groter gebied belangrijk dat gegevens redelijk simpel
geëxporteerd kunnen worden.
Een vijfde maar enigszins tegenstrijdige functionele eis kan zijn dat er in een app met medebewoners
niet-urgente en zelfs niet veiligheidsgerelateerde informatie te delen.
De zoektocht naar geschikte apps duurt voort.

Structuur: taakverdeling en invloedsferen
Toezicht houden door burgers is een behoorlijke reeks taken. Zoals eerder aangegeven, bevinden
zich een deel van de taken in de externe omgeving bij veiligheidspartners en zijn zo buiten de directe
invloedsfeer van burgers. Hier onder hebben we de taken uitgeschreven en ingedeeld bij de partner
die aangewezen is deze uit te voeren.
Gemeenschapsontwikkeling
Burgers
(zelf)selectie leider
Politie
Gemeente
Begeleider

Contact met potentiële
leden
Evt. steun
Evt. steun
Werving
ondersteuning

Uitnodigen

Activiteiten
organiseren

Soms ontstaat een gemeenschap door gelijkgestemde mensen die ook een gedeelde verwachting
hebben over wat een buurt nodig heeft om te floreren. Burgers moeten contact hebben met elkaar.
Politie en gemeente kunnen een gemeenschap versterken door aan te geven dat ze
gemeenschapsvorming ondersteunen. De steun van politie en gemeente kan bestaan uit het
toevoegen van hun logo op een wervingsbrief of mail en helpen bij verspreiding.
De begeleider neemt taken op zich die niet persoonlijk zijn maar die leiders en kartrekkers helpen
concentreren op het overbrengen van hun enthousiasme. Schrijven van de brief op basis van input
van de coördinator, betrekken van de gemeente en politie om ze de gelegenheid te bieden hun steun
te verlenen.
Meldingen doen en verwerken
Burger
Voorlichting Inventarivolgen
seer acties

Politie

Input
voorlichting

Toezicht
houden

Overleg
Melding
Analyse
meldingen

Nader
onderzoek
(evt. na
verzoek)
Opvolgen
melding
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Terugkoppeling

Gemeente

Input
voorlichting
Begeleider Organiseren Ondersteun Ondervoorlichting precieze
steun
bijdrage
planning

Opvolgen
melding

Terugkoppeling

Het gedeelte waar burgertoezicht om bekend is, is het onderdeel waar gericht en fijnmazig toezicht
wordt gehouden. Om te weten waar op gelet kan worden is voorlichting belangrijk, met input van
veiligheidspartners voor een actueel veiligheidsbeeld. Burgers inventariseren welke activiteiten zij
ondernemen – met name zichtbaar bewegend toezicht houden of door ad hoc signaleren – en gaan
dit vervolgens doen.
Burgers overleggen over signalen, of ze meldingswaardig zijn, en doen een melding indien ze dit
nodig vinden. In bepaalde gevallen zijn signalen diffuus maar mogelijk interessant. Op dat moment
kunnen ze worden opgeslagen voor nadere analyse. Een voorbeeld is dat er diverse meldingen op
een locatie zijn van bouwactiviteiten: die kunnen wijzen op het bouwen van een drugslab of op een
legitieme verbouwing. Wanneer er later meldingen komen dat het interieur zichtbaar is als een
gewone woning, kunnen de meldingen afgedaan worden. Wanneer ramen verduisterd blijven en er
veel opslagcontainers aangevoerd worden, kan de hypothese van een drugslab wat meer
ondersteund worden. Activiteiten van mensen die geen bouwvakker kleding dragen kan dan
voldoende zijn om een melding te doen aan politie.
Ook ná een incident kunnen burgers nog informatie verzamelen. Ze kunnen bijvoorbeeld
camerabeelden hebben die gemaakt zijn in de buurt van een verdachte situatie, of mensen opzoeken
die getuige waren van een incident of fenomeen. Dit kan naar aanleiding van een verzoek van politie
zijn. Maar situaties met een ‘niet pluis’ gevoel waar de politie op voorhand weinig mee kan, kunnen
ook op verzoek in de gaten worden gehouden door omwonenden.
Politie en de afdeling handhaving van de gemeente hebben als belangrijkste taak om meldingen op
te volgen. Daarom moeten gemeente en politie vooraf sturen op het type signalen dat zij verwachten
en input leveren over herkenbaarheid, frequentie van het fenomeen en de risico’s voor de melder.
Meldingen van burgers volgt de politie in principe op.
Na een melding is er bij veel leden van een veiligheidsinitiatief behoefte om te weten of hun
vermoedens terecht waren en willen ze weten of hun melding helpt. Terugkoppeling van de politie of
gemeentelijke handhaving is daarom belangrijk en kan zonder privacy gevoelige informatie te delen.
De begeleiding ondersteunt bij de ontwikkeling van gemeenschappen. Bij het werven van leden helpt
begeleiding bij het vinden en zelf organiseren van geschikte bijeenkomsten en het promoten van een
inclusieve en welkome sfeer en aanpak.
Bij het doen van meldingen helpt begeleiding bij de organisatie van trainingen, inclusief verzamelen
van de relevante inhoudelijke kaders en de aansluiting bij veiligheidspartners als politie en
gemeente.
Samenwerken
Rol
Redelijkerwijs vragen
Burger

Input burgerveiligheidsanalyse en operationele
samenwerking

En als dat goed gaat, dan:
Vergroten impact, verantwoorden
middelen, aanpassen prioriteiten en
activiteiten n.a.v. veiligheidsanalyses
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Politie

Input veiligheidsanalyse en operationele
samenwerking

Herijking samenwerking met
veiligheidsinitiatief en kaders voor
kennis.

Gemeente

Input beleid, middelen en verantwoording

Aanpassing beleid, middelen,
afspraken

Begeleider Organiseer overleg partners, zicht bieden op
impact van veiligheidsinitiatieven

Notuleer veranderende prioriteiten,
geleerde lessen

Samenwerken gebeurt tussen organisaties, dus een structuur van samenwerken kan niet geheel
gecontroleerd worden door een van de partijen.
De begeleider kan hier een onafhankelijke positie innemen en zich inzetten als een notulist voor het
veiligheidsinitiatief en de gezamenlijke afspraken. Bovendien kan de begeleider het
veiligheidsinitiatief helpen om de informatie uit hun appgroep en looprondes te verwerken tot een
veiligheidsanalyse. Tot slot kan de begeleider zicht geven op de inspanning en effecten van de
veiligheidsinitiatieven, teneinde de impact te vergroten en als een verantwoording naar
beleidsorganisaties en subsidieverstrekkers.
Veiligheidsinitiatieven inventariseren bij hun leden de belangrijkste doelen waar zij zich op richten en
welke aard en mate van activiteit zij verwachten van elkaar. Dit is hun aanbod aan de politie en
gemeente. De informatie die zij verzamelen vormt de basis voor de veiligheidsanalyse.
Politie wordt verzocht om informatie te verstrekken over de veiligheidssituatie en aan te sluiten op
de aanwezige veiligheidsinitiatieven. De politie kan voorstellen doen voor samenwerking waar
veiligheidsinitiatieven op kunnen aansluiten.
De gemeente ontwikkelt een beleidskader voor veiligheid en daarin kunnen zij de inzet van
veiligheidsinitiatieven verwerken. Voor de deelname van burgers kan de gemeente verzocht worden
passende middelen te faciliteren. Met de gemeente worden dan afspraken gemaakt over de impact
die burgers kunnen en willen bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid.
Taken en vaardigheden
Een vast curriculum is van belang om de inhoud en kwaliteit van trainingen aan te laten sluiten op de
wensen van leden en veiligheidspartners. Een training serie moet elementen hebben van
gemeenschapsontwikkeling voor de samenhang van veiligheidsinitiatieven, veiligheidsanalyses en
signalering voor politiesamenwerking en elementen uit het sociaal domein voor gemeentelijke
samenwerking. Dat is natuurlijk een van de redenen voor dit boek.
De trainingen die bekend zijn, hebben een voornamelijk juridische en veiligheidsgerichte insteek,
terwijl de kant van de sociale cohesie onderbelicht blijft.
Een ander niet te ontkennen gegeven is dat de meerderheid van de deelnemers van
veiligheidsinitiatieven oude blanke mannen en in mindere mate oude blanke vrouwen zijn.
Bovendien is er een gemiddeld vrij hoog opleidingsniveau. Het is niet duidelijk wat hiervan de
oorzaak is, het is echter niet ondenkbaar dat wijken waar deze activiteiten goed ontstaan, wijken zijn
met relatief hoog opgeleide mensen, met wat duurdere koophuizen en meer neiging om het eigen
34
Van Initiatief tot Impact versie 0.3

bezit te beschermen. Daarom zou het opleidingsniveau per se niet samenhangen met vereiste
kwaliteiten of vaardigheden.
Vaardigheden die wel van nut kunnen zijn maar niet gemeengoed in alle wijken zijn vaardigheden die
nodig zijn om een groep te organiseren, zoals planningen maken en deze communiceren. Dit geldt
ook voor het kunnen spreken en onderhandelen met gemeenten en politie om tot gezamenlijke
doelen te komen, aan te sluiten op elkaars behoeftes en gebruik te maken van elkaars kracht. Dat
vergt inzicht in hoe deze organisaties werken en hoe de politie criminaliteit bestrijdt en de gemeente
leefbaarheid bevordert. Bovendien vergt dit inzicht in hoe politie en gemeenten doelen stellen,
beleidscycli ontwerpen en evalueren.

Leren en vertegenwoordigen
Een deel van de werkzaamheden vindt op geaggregeerd niveau plaats. Leren kan je pas als je trends
ziet en het afziet tegen alternatieve situatie. Hier is de begeleiding leidend: faciliteren van
leersituaties, ‘oogsten’ van kennis en het verspreiden naar zowel uitvoerende als beleidsmakende
organisaties.
Veiligheidsinitiatieven

Uitvoeren

Leren

Verbeteren

Begeleider

Observeren

Verwerkte ervaringen
delen: communities of
practice, beleidsorganen

Beste ervaringen
toepassen

Beleidsafdelingen van
politie en gemeenten,
ministeries

Ondersteunen,
faciliteren o.b.v.
doelen

Vergelijken met
bestaand beleid

Beleidsaanpassingen

Erkenningsregeling: minimumnormen en ambities voor ontwikkeling
Het gebrek aan eenduidige kenmerken waarop veiligheidsinitiatieven impliciet werden beoordeeld
zorgde voor wederzijds wantrouwen over de kwaliteit en de effectiviteit van de partners. Met de
erkenningsregeling is er een vaste waarde. De erkenningsregeling brengt in beeld of aan
minimumnormen voor een functionerend veiligheidsinitiatief worden voldaan, maar ook welke
ambities de leden hebben, zodat er een ontwikkelpad kan worden vastgesteld.
De audit voor de erkenning als gecertificeerd veiligheidsinitiatief bestaat uit het invullen van een
vragenlijst door één of meerdere beheerders, eventueel aangevuld met leden; een persoonlijk
interview met één of meerdere beheerders en een deelname aan een loopronde of inzicht in een
serie chats.
De erkenningsregeling van Veiligheidsinitiatief onderscheidt drie gebieden van bekwaamheid waar
veiligheidsinitiatieven aan worden afgemeten.
De gemeenschapsvorming betreft de omvang, stabiliteit en coördinatie van de gemeenschap die het
veiligheidsinitiatief vormt en aanstuurt. Dit criterium geldt relatief zwaar voor de initiatieven omdat
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zij directe controle hebben over deze kwaliteiten en ze randvoorwaardelijk zijn voor iedere vorm van
activiteit.
De capaciteit tot samenwerking gaat over de bewustzijn van wettelijke kaders en de bereidheid om
samen met veiligheidspartners tot gezamenlijke initiatieven te komen. Zoals hierboven beschreven
zijn de wettelijke kaders niet vaak in beeld bij veiligheidsinitiatieven en is de bereidheid samen te
werken doorgaans groot, maar ontbreekt het aan een samenwerkingsstructuur.
De normen die op dit moment toegepast worden op veiligheidsinitiatieven zijn beschreven in de
erkenningsregeling voor burger veiligheidsinitiatieven. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan deze
beschrijving.
De laatste maatstaf betreft impact meting. Dit onderdeel wordt beschreven in deel IV van dit boek:
Impact.
De erkenningsregeling is een bijlage bij dit boek.

Individuele behoeftes en benodigdheden
Gemeenschappen zijn niet een optelsom van individuen, maar individuen hebben wel een
belangrijke rol, niet in de laatste plaats omdat ze moeten besluiten om lid te worden en zich blijvend
in te zetten voor het initiatief. Dat gezegd hebbend, zijn veiligheidsinitiatieven nog niet veel
beoordeeld op het vervullen van individuele behoeftes, het bieden van benodigde zaken of een
dynamische verhouding tussen het individu en de gemeenschap. Er zijn twee thema’s die hier
genoemd kunnen worden: drijfveren voor lidmaatschap en de rol van de individuele leider.
Behoefte aan vertrouwdheid in de buurt
Er is een grote hoeveelheid bewijs dat vertrouwen in de buurt een belangrijke behoefte is van
personen. Brewer spreekt in haar theorie van optimale onderscheiding over de balans tussen tot een
groep behoren en je kunnen onderscheiden. Het Engelse sense of belonging wordt geassocieerd met
psychische gezondheid en vervreemding van groepen zorgt voor negatieve stress door eenzaamheid
(zie bijv. Costanza et al. (2007); Ross 2002; Choenarom et al. 2005; Shields 2008; Kitchen et al.
2012a). Dit gevoel van vertrouwdheid is niet beperkt tot de directe fysieke omgeving, maar de groep
moet wel beschikbaar zijn.
Meerdere sprekers op het congres van Veiligheidsinitiatief 2020 gaven aan dat bewoners het
deelnemen aan een groep bevredigend en positief ervaren. “Actief zijn in je wijk en zien dat het
aangenamer wordt…leef je echt van op.” En “Burgers vinden het fantastisch… ze vinden het ook
mooi als ze zien dat geld niet alleen naar boeven vangen gaat maar dat het ook terugkomt de wijk
in.”
Toegespitst op veiligheid gerichte gemeenschappen zijn onderzochte behoeftes enerzijds om de
individuele percepties van risico van criminaliteit en eventueel bescherming van lijf en goederen en
anderzijds de overtuiging dat lidmaatschap effectief is en bovendien een waardevolle gemeenschap
is. (Schreurs et al. 2020)
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Behoefte om te onderscheiden
De andere kant van de medaille – zoals ook beschreven door Brewer – is natuurlijk dat leiders een
specifieke bijdrage leveren wat voor hen ook weer bevredigend is. Een leider heeft immers een sterk
gevoel van gemeenschap – sense of belonging – met hun intensieve interactie. Het is niet
ondenkbaar dat mensen die een leidende rol op zich nemen hiertoe gedreven worden door hun
karakter en de wens om op dit punt meer invloed uit te oefenen.
Werkklimaat
De ervaring van lid zijn van een veiligheidsinitiatief wordt deels door de fysieke faciliteiten en deels
door de psychische ervaring gevormd die interactie met de omgeving en de mensen geven.
Als vrijwilliger heeft een lid van een veiligheidsinitiatief weinig rechten op een bepaalde uitrusting of
vergoeding. Een veiligheidsinitiatief moet het vooral hebben van een goede onderlinge sfeer en de
collective efficacy – de collectieve effectiviteit van de gemeenschap – om mensen een positieve
ervaring te geven.
Er is op het moment van schrijven niet veel ervaring of kennis over wat het werkklimaat van de leden
beïnvloedt. Mogelijk dat de study van Schreurs et al. (2019) over redenen om lid te zijn van een buurt
WhatsApp groep er enig licht op schijnt. Daar uit blijkt dat mensen die in hun buurt minder
gemeenschap ervaren, juist wel lid worden van vrijwilligersorganisaties zoals buurt WhatsApp
groepen, maar ook andere participatieprojecten. Dat moet dan wel als zinvol beschouwd worden:
dus er moet voldoende dreiging zijn en een appgroep moet gezien worden als een goed
verdedigingsmechanisme.

Samenvatting en leerdoelen
Regels en systemen geven ordening en sturing aan de dagelijkse praktijk en uitvoering van
veiligheidsinitiatieven.
Regels
In de dagelijkse praktijk hebben veiligheidsinitiatieven regels om gedrag te sturen. De regels zijn
doorgaans geen wet of beleid, maar gestolde afspraken over wat prettig of effectief werkt. Relevante
regels zijn:



Gedrag en uitstraling naar burgers toe, zowel mensen die onwenselijk gedrag vertonen als
mensen waarvan je wil laten zien dat je er bent voor ze.
Het maken van relevante meldingen, inclusief de regels voor het gebruik van apps.

Er is wel een wettelijk kader waar burgers niet overheen mogen. De belangrijkste daarvan is dat
burgers niet over mogen gaan tot straffen, ook al wordt iemand op heterdaad betrapt. Burgers
mogen alleen informatie verzamelen en dat doorgeven aan politie. Een dader die op heterdaad
betrapt wordt mag wel worden belet om te vluchten totdat de politie er is (burgerarrest). Daarbij
mag niet meer geweld gebruikt worden dan de dader gebruikt om te ontkomen.
Trainingsdoelen:
 Omgaan met de buurt en omgaan met lastige groepen.
 Signaleren en melden van overlastgevend of crimineel gedrag.
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Melden van problemen in de openbare ruimte.
De mogelijkheden voor het verzamelen van informatie, de spanning met het recht op privacy
en de grenzen van waar alleen de politie bevoegd is.

Structuur
Het proces van leden werven, signaleren, melden, verzamelen, optreden, terugkoppelen en beleid
hier omheen maken wordt uitgevoerd door verschillende partijen. Hun samenwerking zorgt ervoor
dat ze elkaar ondersteunen maar alleen als iedereen zich houdt aan de eigen rol.
Trainingsdoelen:
 Gemeenschapsontwikkeling: contacten met omwonenden, andere groepen
 Melden: relevante meldingen doen
 Samenwerken: incidentele en periodieke bijeenkomsten, samen doelen realiseren
 Leren en vertegenwoordigen: beste praktijken beschrijven en implementeren
Een begeleider zoals een community manager of begeleider van Veiligheidsinitiatief ondersteunt
jullie veiligheidsinitiatief met gemeenschapsontwikkeling, samenwerken met veiligheidspartners en
leren en vertegenwoordigen.
Periodiek wil je als veiligheidsinitiatief samen met partners doelen stellen die je samen kan
realiseren.
Rol van veiligheidsinitiatieven beschrijven, grenzen ervan inzien en leren aansluiten op
veiligheidspartners.
Rol van veiligheidspartners politie en gemeente toelichten, beschrijven wat ieder kan verwachten,
waar voor alle partners waarde in zit.
Technologie
De belangrijkste dingen die je technische applicaties moeten kunnen zijn te beschrijven met MIDEO:






Melden: snel en relevant
Informeren van je partners over de melding
Database waarin geautoriseerde leden kunnen analyseren op trends in meldingen
Exporteren van je gegevens om het te delen met omliggende app groepen
Overleg: over wat relevante informatie is

Trainingsdoelen zijn om met beschikbare technologie deze vaardigheden te leren.
Erkenningsregeling
De erkenningsregeling is om een vast en betrouwbaar serie normen te hebben om de kwaliteit van
veiligheidsinitiatieven aan te meten en ook te verbeteren. In een audit voor de certificering van
veiligheidsinitiatieven wordt gekeken naar de kwaliteiten maar ook de ambities om een
ontwikkeltraject uit te stippelen.
Trainingsdoelen bij de erkenningsregeling zijn uiteraard hoe de onderdelen te beheersen.
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Individuele behoeftes
Dagelijkse praktijk betekent dat veel rekening gehouden moet worden met de mogelijkheden en
wensen van leden. Leden worden gemotiveerd door vertrouwdheid in de buurt en de wens zich te
onderscheiden, iets substantieels bij te dragen.
Trainingsdoelen bij de individuele behoeftes zijn om in verschillende situaties recht te doen aan
behoeftes terwijl het veiligheidsinitiatief daardoor ook profiteert.

39
Van Initiatief tot Impact versie 0.3

Deel IV: een blijvende impact maken
Motivatie in tijden van onduidelijkheid
Motivatie bij de leden is in veiligheidsinitiatieven een belangrijk thema, omdat het geduld van de
leden door de eerder benoemde complexe en vaak frustrerende verhouding regelmatig op de proef
gesteld wordt.
Motivatie wordt in de organisatieliteratuur geassocieerd met doelbereik, inspiratie en zingeving. Om
gemotiveerd te zijn voor een taak moet het doel SMART zijn, de moeite waard zijn en het moet als
het ware voor je ogen materialiseren.
Een gevoel van verbinding met mensen om je heen en gezamenlijk realiseren van een omgeving die
je ideaal vindt is daarom sterk motiverend. Het is goed denkbaar dat dit perspectief alle ontberingen
en risico’s de moeite waard maken!
Veiligheidsinitiatieven benaderen echter slechts met tussenpozen duidelijk gestelde doelen die de
moeite waard zijn, op een inspirerende manier.
Doelstelling
Het doel van een veiligheidsinitiatief is veiligheid en iets breder, leefbaarheid. Veiligheid is echter
niet een duidelijk gedefinieerd begrip. De politie heeft een soort monopolie op het begrip, waardoor
het vaak de afwezigheid van criminaliteit betekent. Om die reden doen veel veiligheidsinitiatieven
veel aan criminaliteitsbestrijding.
Maar criminaliteitsbestrijding loopt al gauw in het gebruiken van exclusieve politiebevoegdheden,
waardoor de doelstelling om criminaliteit te bestrijden eerder beperkend dan motiverend werkt.
Wanneer je mensen laat praten over situaties waarin ze zich veilig voelden, noemen ze vaak een
vertrouwdheid, met bekende mensen en omgeving; daarnaast noemen ze ook een overzichtelijke en
aangename omgeving. Dit zijn zaken waar de politie eigenlijk niets mee kan. En er is eigenlijk geen
enkel instituut dat er op let.
Veiligheidsinitiatieven zijn perfect geschapen om deze definitie van veiligheid na te streven. Het zijn
immers mensen die zich bekommeren om de omgeving en ze nemen de moeite om elkaar (beter) te
leren kennen.
Vertrouwde en aangename mensen en omgeving zijn weliswaar uitstekende doelen om na te streven
als veiligheidsinitiatief, dit gebeurt eigenlijk nergens expliciet. Dit is een van de redenen dat
veiligheidsinitiatieven hun doel van veiligheid, niet lijken te bereiken.
Inspiratie
Iets op een inspirerende manier doen is moeiteloos en lijkt vanzelf te gaan. Het is eigenlijk alleen
mogelijk als de uitvoerder goed weet wát te doen en hóe dit te doen.
Het wát te doen gaat over kennis en vaardigheid. Er is weinig zo frustrerend als niet weten hoe je een
overduidelijk probleem moet oplossen. Training, ervaring en een bepaalde mate van competentie
zijn nodig om te weten wát je precies moet doen.
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Inspiratie betekent bovendien een bekwaamheid in de uitvoering. Het is meer dan theoretische
kennis. Ook hóe veiligheid te bereiken, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken en hoe, of ze juist
te vermijden, of versterking in te roepen, is te trainen en te oefenen. Wanneer je dit doet en je
comfortabel bent met je aanpak, wordt je gemotiveerder.
Deze soepelheid is niet eigen aan de overheid. Hoewel niet onmogelijk, blijken politie en gemeente
verantwoordelijk voor tal van prioriteiten die veelal concurreren met de minder urgente prioriteit om
samen met bewoners veilige wijken te bewaken. Wachten op toestemming, wachten op middelen en
capaciteit is niet onregelmatig en belangrijk onderdeel van (werken met) een overheid.
Wanneer het wat én het hoe van de aanpak onduidelijk zijn, leidt dit tot onzekerheid. Voor veel
problemen in de veiligheid is er voor burgers geen duidelijke aanpak. Verdachte situatie? Hangt er
van af hóe verdacht. Een groep jongeren? Hangt af van hoe potentieel gevaarlijk en of ze op
heterdaad betrapt worden. Verdacht persoon of adres? Er moet voldoende feiten en
omstandigheden zijn om te handelen. Dit zijn allemaal dagelijkse situaties waar leden van
veiligheidsinitiatieven niet goed weten wat te doen of hoe dat te doen, onzeker raken en juist niet
geïnspireerd.
Zingeving
Zorgen voor veiligheid is een zinvol doel, maar de verschillende opvattingen over wat veiligheid is
tussen burgers, gemeente en politie maakt dat zinvol gedrag voor de één, niet gewaardeerd wordt
door de ander. Zingeving is een ervaring die deels persoonlijk is, maar toch in belangrijke mate
afhankelijk van de erkenning door anderen, met name wanneer je een dienst verleent.
Door de rijstebrij
Veiligheidsinitiatieven leveren een dienst – veiligheid – waar geen eenduidige definitie voor is en
waarvoor de middelen dicht bij de officiële instanties gehouden worden. Toch ervaart iedereen het
concept veiligheid zoals zíj het zien als zinvol. In opzet motiverend, maar in de uitvoering hopeloos
frustrerend. Dat is in een notendop de ervaring van veel veiligheidsinitiatieven.
Om tot een duidelijk en waardevol doel te komen waar je op een soepele manier naartoe kunt
bewegen moet je als leden van een initiatief én met veiligheidspartners veel afstemmen en door een
rijstebrij aan misverstanden, onduidelijkheden en tegenstellingen eten. Een zaak van lange adem en
kleine stapjes.
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Impact: afzonderlijke en gezamenlijke prestaties
Een vraag waarover geen duidelijk antwoord bestaat is wat ‘het oplevert’. Wat bereiken
veiligheidsinitiatieven? Vanuit de initiatieven horen we veel anekdotisch bewijs van effecten: de
gevangen inbreker, een gevonden kind, een bijdrage aan een opsporingsverzoek. Zoals hierboven bij
motivatie al werd toegelicht zijn dit voor de veiligheidsinitiatieven geweldig motiverende ervaringen.
Maar vraag je een politie dan zullen ze aangeven dat er niet zo veel gebeurt: er zijn eigenlijk zelden
sterke aanwijzingen of heterdaadjes. En in een gesprek met gemeenten geeft menig ambtenaar aan
dat ze ‘toch lekker bezig’ zijn en dat de concrete opbrengst niet zo belangrijk is.
Geen gezamenlijk beeld van prestaties
Deze antwoorden geven de verschillende perspectieven weer op veiligheidsinitiatieven. Dit is in de
2019 publicatie Communitymonitor Veiligheid naar voren gekomen: burgers willen erkenning voor
hun bijdrage, politie wil daderinformatie en gemeenten willen vooral dat mensen meedoen. Zolang
deze vraag niet eenduidig wordt beantwoord over wat waarde vol is, kunnen de prestaties alleen in
eigen kring erkend worden. Dan zal het gevoel blijven dat de anderen ‘er nooit zijn’ ‘niet veel doen’
‘maar wat achter het bureau zitten’ en dergelijken, terwijl zij hun best doen.
Een ‘gouden driehoek’ van waardevolle acties
Een oplossing is beschreven in de communitymonitor. Hier is de ruimte omschreven van meldingen
die alle criteria van de partners vervullen. Alle meldingen die binnen deze ruimte vallen – in een
langere periode, dat wel – worden geacht waardevol te zijn voor alle partners.

Waardevolle acties

Draagt bij aan stabiele
buurtpreventie groepen
Uit Essen et al. (2017) blijkt dat deze benadering bijdraagt aan een positieve onderlinge verhouding
omdat alle partners waarde toevoegen – waarmee het zingevings-criterium vervuld wordt – en iets
terugkrijgen – zodat het voor iedereen waardevol is. De prestaties van deze samenwerking waren
dan ook ruime tijd hoger op diverse maatstaven: objectieve veiligheidscijfers, verhoogd bewustzijn
en sociale cohesie en de uitvoering van gedeelde verwachtingen.
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Impact control
In dezelfde community monitor is een systeem ontwikkeld om impact zichtbaar te maken.
Met diepte interviews is een inventarisatie gemaakt van impactvolle acties van een groep. De
belangrijkste vraag was telkens: beschrijf een concrete situatie waar je een sterk positief óf negatief
effect ervoer van een actie van de groep, al dan niet in samenwerking met gemeente en politie.
De resultaten laten een opbouw zien in de ontwikkeling van de community. In de eerste fase
ontstaat verbinding en een gemeenschappelijke waarde. Dat wat we hier sociale cohesie kunnen
noemen. In de tweede fase ontwikkelen verwachtingen die door leden onderling omarmd of
geaccepteerd worden. In de derde fase ontstaat gezamenlijke actie op basis van deze gezamenlijke
verwachtingen. In de vierde fase worden meer mensen lid van de groep, die langzamerhand geolied
gaat werken en een reputatie van effectiviteit opbouwt. In een vijfde een voor onze observaties,
laatste fase, gaat de gemeenschap zich specialiseren in specifieke problematiek voor de
gemeenschap en innovatieve aanpakken ontwikkelen.
Niveaus van impact van Nederlandse veiligheidsinitiatieven
Impact niveau 1
Overeenstemming over wat belangrijk is en wat
Gedeeld perspectief
niet. Wat zijn de problemen en wat zijn de
kansen? Aanvankelijk bij burgers, later komen hier
partners bij
Impact niveau 2
Overeenstemming over de gewenste
Gedeelde verwachting
toekomstsituatie van buurt over ander domein en
over de inzet die daar voor nodig is. Afstemming
en afspraken met elkaar.
Impact niveau 3
Met veiligheidspartners wordt actief en passief
Samenwerking
informatie gedeeld en acties afgestemd en
aangestuurd. Samen ‘boeven gevangen’ en
overlast aanpakken, problemen oplossen. Dit kan
later overgaan in gezamenlijke beleidsvorming.
Impact niveau 4
Nieuwe leden sluiten aan als gevolg van successen
Groei
in de samenwerking.
Impact niveau 5
De stabiele groep reageert op ontwikkelingen met
Innovatie
passende maatregelen, gebaseerd op ervaring en
kennis van wat werkt en nodig is.
Gebaseerd op Communitymonitor Veiligheid. Stöpler (2019)
Deze impact niveaus kunnen worden herkend in de communicatie, met name de app chats die vele
groepen onderling hebben. Bij niveau 1 is zichtbaar dat mensen wel of niet eens zijn over wat
belangrijk is binnen de groep, waar de groep wel of niet over gaat. Daar is geen absolute norm voor.
Sommige groepen reageren zeer negatief op berichten over vermiste huisdieren, andere zijn er juist
erg enthousiast over. Het gaat in deze eerste fase om een evenwicht waarbij mensen elkaar
beschouwen als vertrouwd. Dit is de fase van sociale cohesie. Wanneer mensen berichten dat ze
bepaalde actie ondernemen bij een bepaalde situatie en daar is impliciete of expliciete
overeenstemming over, is er een fase van gedeelde verwachtingen ontstaan. Opmerkingen over wat
een fijne wijk is of hoe men zich daar gedraagt scoren ook op niveau 2. Indicaties dat er contact is
met een wijkagent, dat regelmatig informatie uitgewisseld wordt met politie en dat een gezamenlijke
actie wordt opgezet geeft aan dat niveau 3 van impact bereikt wordt. Wanneer er een aanhoudende
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groei te zien is in de appgroep, wijst dit op niveau 4. Niveau 5 van impact doet zich voor wanneer
nieuwe diensten worden ingepast in de appgroep.
De onderstaande afbeeldingen zijn van een substantieel deel van de appgroepen in de dorpskernen
van de gemeente Lansingerland op basis van een score met dit systeem over een periode van ruim 6
maanden van de app chats.
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De verschillende niveaus van impact geven alle partners houvast wat te verwachten van een
gemeenschap zodat ze beter kunnen aansluiten met hun eigen dienstverlening.
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Sturen op impact
Impact vergroten betekent dat we uitgaan van het niveau van impact dat het veiligheidsinitiatief
heeft en vanaf daar ontwikkelen naar een volgend niveau.
Het versterken van de onderlinge band moet gepaard gaan met het aantrekken van nieuwe leden en
samen werken met partners. De focus op effectief gedrag moet groot zijn terwijl de sfeer positief
blijft. In de serieuze omstandigheden moet een positieve instelling de overhand houden zodat het
gedrag een norm kan worden voor de hele buurt, inclusief bij mensen die die norm nu niet hanteren.
Een aansturingspraktijk is in kleine groepen nauw verbonden met de persoon van de coördinator.
Kan de coördinator goed opschieten met haar of zijn leden, lukt het om elkaar te helpen, te steunen?
Kan iemand goed motiveren en zorgen voor een stevige maar constructieve reactie naar problemen
in veiligheid of leefbaarheid?
De relatie tussen de individuele coördinator en leden wordt minder direct als er meer leden zijn, als
veel communicatie via een app gaat en als een coördinator meerdere groepen coördineert. Ook een
community manager, die meerdere groepen vaak in verschillende gemeenten in een regio aanstuurt,
heeft niet een directe relatie met de deelnemers. Hoe kan iemand met een grote afstand tot de
leden, toch een boodschap overbrengen? En welke boodschap is dat dan?
Relatie met missie en strategie
We proberen terug te kijken naar de missie en strategie van veiligheidsinitiatieven. De missie van de
meeste veiligheidsinitiatieven benadrukken cohesie en gedeelde verwachtingen over fijne en veilige
buurten. De strategie geeft een schets van de middelen waarmee deze missie wordt volbracht. Met
een vertrouwde gemeenschap de omgeving veiliger en leefbaarder maken.
Voor de communicatie zijn ‘vertrouwde’ en ‘gemeenschap’ belangrijke termen. Met een vertrouwde
gemeenschap ben je eerlijk maar ook respectvol. Dus in de communicatie zijn dit belangrijke
begrippen. Het feit dat je een gemeenschap bent betekent niet dat je exact hetzelfde bent en dus dat
je met elkaar ook meningsverschillen hebt. Daar ga je eerlijk maar ook respectvol op in. Krijg je
oneerlijk of disrespectvol gedrag terug? Dan moet je overwegen hoe dat verandert of je iemand uit
de gemeenschap gaat weren.
Veiligheid en leefbaarheid zijn ook belangrijke begrippen. Hoe ga je om met onveiligheid of gebrek
aan leefbaarheid? Hoe ondersteun je mensen om situaties te verbeteren?
De hierboven geschetste ‘regels’ kunnen hier helpen.
Positieve en negatieve afwijkingen aansturen
Bij de aansturingspraktijk horen aanwijzingen voor het omgaan met positieve en negatieve
afwijkingen. Daar zit een publiek gedeelte bij, dat is het gedrag dat iedereen ziet, bijvoorbeeld op de
app. Er zit ook een privé gedeelte bij, waar iemand wordt aangesproken en overleg plaatsvindt.
Publiek herhaal je de regel en privé spreek je genuanceerder wat er aan de hand is en tref je
eventueel maatregelen om structurele problemen op te lossen.
Een voorbeeld van een structureel probleem is dat veel mensen onzeker zijn over of gedrag ‘112waardig’ is. Is het wel erg en verdacht genoeg? Daardoor verschijnen veel berichten in de app waarbij
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al dan niet expliciet om een mening wordt gevraagd. Door bijvoorbeeld een foto met tekst “Dit is
toch niet normaal?” of uitspraak “Hebben meer mensen last van…?”. Sommige groepen laten dit op
de app, andere beheerders willen dat zij zelf benaderd worden en al dan niet overgaan tot op de app
plaatsen.
Ervaring in het omgaan met situaties leert dat meeste groepen positief blijven en blijven lachen
terwijl ze hun plek niet afstaan omdat ze voldoende zeker zijn van hun positie en mogelijkheid tot
versterking als zaken escaleren.
Verantwoordelijkheid
Een onderdeel van aansturen is dat mensen zelf verantwoordelijkheid krijgen voor hun aandeel in
sociale cohesie en het vergroten van veiligheid en leefbaarheid. Dat is immers een belangrijke reden
dat mensen lid werden van de groep?
Als beheerder wil je graag dat mensen verantwoordelijkheid nemen om hun buren en buurtgenoten
op een warme manier te betrekken bij gezamenlijk ervaren veiligheid en leefbaarheid.
Er zijn voldoende mogelijkheden dat mensen bij kunnen dragen op een betekenisvolle manier. Denk
aan de week van de veiligheid, het jaarlijkse congres van Veiligheidsinitiatief en bespreek het met de
contacten van politie en gemeente.
De impact die iedereen wenst moet centraal staan. In sturen op impact is het cruciaal dat iedereen
het gevoel heeft dat haar of zijn inzet zinvol is, het doel uitdagend en de sfeer inspirerend.
Mensen zijn gevoelig voor het onderdeel uitmaken van een groep maar ook om binnen die groep een
rol van belang te spelen. Het nemen van verantwoordelijkheid is op een individueel niveau maar
wordt voor de gemeenschap zichtbaar. Dat zorgt ervoor dat leden maar ook nieuwe mensen
onderdeel kunnen zijn en zich toch onderscheiden.
Mensen een eigen, waardevolle bijdrage laten leveren aan het veiligheidsinitiatief is zijn eigen
beloning.
Het coördineren gaat daarmee over kansen zien en de inzet van leden vragen en die coördineren.
Dat zet alle rollen van een veiligheidsinitiatief effectief op de plaats.

Samenvatting en leerdoelen
Motivatie
Motivatie van leden om zich in te zetten hangen samen met uitdagende doelen hebben, inspirerende
voorbeelden en leiders en het gevoel van zingeving. Een groep op de been houden wordt leuker als
jullie het gevoel hebben bij te dragen aan een aanlokkelijke toekomstbeeld.
Trainingsdoelen:




Leren doelen stellen voor jezelf en je organisatie
Leren welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die kan krijgen
Leren welke informatie relevant is voor je partners
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Leren samen activiteiten afstemmen en uitvoeren
Leren doelen evalueren

Impact
Impact is de effecten van veiligheidsinitiatieven op de omgeving in termen van collectieve
effectiviteit, oftewel de ervaren invloed op de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenschap.
Vergroten van impact gaat in stappen, beginnend bij het vergroten van de sociale cohesie door het
ontwikkelen van een gezamenlijk perspectief; dan het toenemend delen van verwachtingen over
gedrag en situatie in een aangename en veilige wijk; vervolgens het samenwerken met
veiligheidspartners aan zo’n wijk. De gemeenschap kan groter groeien en binnen de gemeenschap
kunnen innovaties ontstaan.
Sturen op impact
Het vergroten van impact betekent dat er een nulmeting gedaan wordt en dat vanaf dit punt wordt
getraind om richting een volgende stap van impact te gaan.
Het proces om impact te vergroten is werken aan sociale cohesie en gedeelde verwachtingen binnen
de groep, terwijl de groep ook bruggen slaat naar andere personen en gemeenschappen en partners
om mee te werken.
Het centraal stellen van de impact is noodzakelijk om het proces richting te geven en al het werk
zinvol, uitdagend en inspirerend te maken.
Trainingsdoelen:



Leren de gewenste situatie centraal te stellen terwijl gewerkt wordt aan de sociale cohesie
en gedeelde verwachtingen
Helderheid over de ontwikkeling van impactniveaus
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Bijlage: Erkenningsregeling voor veiligheidsinitiatieven

Erkenningsregeling voor burger
veiligheidsinitiatieven
Ontwikkeld door de Stichting Justice in Practice

Doel van de Erkenningsregeling
De erkenningsregeling biedt richtlijnen voor de erkenning van een grote diversiteit aan
veiligheidsinitiatieven dat ze in staat zijn stabiele groepen te vormen, betrouwbare
partners in veiligheidszorg te zijn en aantoonbaar impact te hebben op het vergroten van
veiligheid en andere belangrijke aspecten van welzijn.

Erkenning
Veiligheidsinitiatief gebruikt deze richtlijnen om burger veiligheidsinitiatieven te
beoordelen op de drie genoemde onderdelen ten behoeve van hun effectiviteit en om het
vertrouwen dat anderen in hen mogen hebben te vergroten.
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1. Gemeenschap ontwikkelen
Doel:
Een hechte, stabiele gemeenschap vormen die interne regels kent en gecoördineerd wordt
door een leider, die ook weer een contact vormt voor externen.

Erkenningsvereisten van Veiligheidsinitiatief leden:






Er is een groepscoördinator of leider die zich richt op groei en behoud van de
gemeenschap
Groepsleden communiceren constructief met elkaar en partners en kunnen conflicten
oplossen
Groepsleden volgen naar redelijkheid aanwijzingen van de coördinator of leider
Groep maakt zich bekend bij gemeente en politie
Er is een klachtenregeling

Invulling en uitbreiding van communitybuilding
Groei en ontwikkeling van een gemeenschap
 Een leider/coördinator spreekt mensen aan op hun motivaties en aspiraties om vanuit
een gedeeld perspectief gedeelde verwachtingen te realiseren. De coördinator
initieert en faciliteert de organisatie van relevante activiteiten.
 Een leider zoekt mensen om zich heen als lid en als steun voor de organisatie
 Een stabiele en effectieve groep is bekend met elkaar en deelt in grote lijnen
perspectief over de buurt of het domein waar ze elkaar treffen en verwachtingen over
hoe die zou moeten zijn
Communicatie en conflicthantering van groepsleden onderling en met partners
 Communicatie onderling en tussen partners is gericht op de gezamenlijke doelen.
 In de regiegroep wordt gestreefd naar samenwerking; partners zoeken manieren om
elkaar wederzijds te ondersteunen in het behalen van doelen.
 Aansturing (governance) van gezamenlijke doelen is gezamenlijk.
 Ruzie en verwijten zo veel mogelijk verwijten; de coördinator treedt op wanneer
meningsverschillen storend zijn
Aanwijzingen van de leider en/of coördinator
 Een coördinator biedt meestal zichzelf aan en vaak met steun van andere lokaal
bekende en vertrouwde personen
 Een coördinator kan een effectieve schakel zijn tussen gemeente, politie en een groep
of team.
 De coördinator of leider stelt zich op de hoogte van de observaties, motivaties en
aspiraties van groepsleden
 Aanwijzingen van de coördinator of leider sluiten aan bij de doelstelling
Klachtenregeling
 We veronderstellen dat groepsleden de beste intenties hebben
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Ernstige klachten - inclusief vermoedens van strafbare feiten begaan door groepsleden
- worden serieus genomen en worden met respect opgenomen.
Klachten worden afgehandeld in bijzijn van redelijk onafhankelijke personen en zodat
alle partijen gehoord worden.
Vooral bij het vermoeden van strafbare feiten dienen klachten en de afhandeling
bewaard te worden ten behoeve van nader onderzoek of afhandeling op een (veel)
later tijdstip.
Veiligheidsinitiatief kan bemiddelen bij klachten die niet afgehandeld kunnen worden
tussen partijen.
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2. Samenwerkingskader
Doel:
Het samenwerkingskader beschrijft de voorwaarden waarbij de acties van de partners
nuttige en ondersteunend is en daarbij ook wederzijds erkende begrenzing van gedrag.

Erkenningsvereisten van Veiligheidsinitiatief leden:







Aandacht voor wat partners nodig hebben om goed te functioneren
Basiskennis van wetgeving omtrent burgerarrest, (heimelijke) informatieverzameling,
verboden wapens, uniformverbod
Basiskennis van correcte verwerking en uitwisseling van politie- en persoonsgegevens
Basisvaardigheden observeren, signaleren, melden onderling en aan partners
Basiskennis verdachte gedragingen gekoppeld aan mogelijke criminaliteitsvormen
Er wordt systematisch en consistent gestuurd op kwaliteit en relevantie van de
meldingen

Invulling en uitbreiding van juridisch en tactisch kader






Probeer aan te sluiten bij processen en belangen partners
 Welke informatie en inzichten zoeken partners en hoe werken ze eraan.
 Waar kunnen partners elkaar goed bij gebruiken: capaciteit, analyse, informatie
enz.
 Regelmatig updaten over perspectief en wederzijdse verwachtingen
Wetgeving (uit Verantwoord Burgeronderzoek van Justice in Practice)
 Burgerarrest: wanneer een persoon op heterdaad betrapt wordt mag die worden
vastgehouden om over te dragen aan de politie. Voor vasthouden mag alleen
noodzakelijke kracht worden gebruikt (niet meer dan de persoon die men
vasthoudt)
 Je mag zonder een persoon in te lichten informatie over haar of hem verzamelen
en dit vastleggen als die persoon in de openbare ruimte is of als je zelf betrokken
bent bij de interactie (bijvoorbeeld gesprek) die je heimelijk opneemt/filmt.
Online informatie over personen heeft men doorgaans zelf openbaar gemaakt en is
vrij. Als je een computer moet hacken om aan de informatie te komen is die
meestal niet zomaar te gebruiken en moet je een heel goede reden hebben om die
te verzamelen.
 Het is verboden wapens te dragen, ook pepperspray, boksbeugel. Nepwapens zijn
ook verboden als ze sterk gelijken. Wapenstok, kruisboog en wapens voor sporten
mogen maar je mag ze niet op de openbare weg gebruiken. Niet doen dus.
 Het is verboden een politie-uniform te dragen. Een beveiligers-uniform is
behouden voor beveiligers en een uniform is verboden voor organisaties met een al
dan niet expliciet politiek doel (denk aan fascisme, communisme, anarchie, etc.).
Wetgeving privacy
 Tegenover het recht om informatie te verzamelen staat het recht op privacy van
personen.
 Naarmate burger veiligheidsinitiatieven een meer systematisch en professioneel
karakter krijgen zal het opslaan van persoonsgegevens - helemaal als dit later
geanalyseerd wordt - vallen onder de AVG, de algemene verordening
gegevensbescherming. Hierover bestaat nog geen formele uitspraak echter, het is
onontgonnen gebied.
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De AVG maakt het mogelijk om gegevens op te slaan, met name binnen een
relatief besloten verband, zoals een appgroep of een besloten website. Er zijn 3
voorwaarden voor het opslaan en delen van informatie over personen binnen een
appgroep.
1.
Er is een zwaarwegend belang (en veiligheid kan daar voor
doorgaan),
2.
Je slaat niet meer informatie op dan absoluut noodzakelijk en
3.
Er is geen manier om de veiligheid te bevorderen zonder dat je
deze informatie opslaat en deelt.
In de praktijk betekent het dat je informatie die je verzamelt over personen
naderhand nog eens moet beoordelen. Zeker als je verder niets meer met de
informatie hebt gedaan, moet je na een half jaar de informatie gaan verwijderen
tenzij je goede reden hebt het niet te doen.
Verzamelde informatie publiceren op een openbare site of ander openbaar
medium kan leiden tot een aanklacht van smaad, waar straf op staat. Publiceer
informatie daarom niet, tenzij dit noodzakelijk is om de misstand te beëindigen.
Het is verstandig om een praktijk van informatie-verzamelen te beschrijven en te
verantwoorden waarom je het zo doet. Ook als je langdurig informatie over een
bepaald persoon verzamelt, moet je beschrijven wat je doet en waarom.



Basisvaardigheden observeren, signaleren en melden
 Observeren gaat over het herkennen van verdachte situaties. Een groepslid kan
verwoorden wat de context is van een verdachte situatie en relevante actoren en
objecten identificeren.
 Signaleren is een feitelijke beschrijving van handelingen, personen en objecten in
een verdachte of onwenselijke situatie.
 Melden is het doorgeven van een signaal ter beoordeling en opvolging van de
ontvangers. Meldingen zijn zo feitelijk mogelijk maar voor de ontvangers is wel
duidelijk wat er wordt verwacht van hen.



Kennis verschijningsvormen criminaliteit
 Herkennen van (risico op) criminaliteit vereist inzicht in welke handelingen en
welke situaties hiervoor kenmerkend zijn.
 Kennis over verschillende vormen van veel voorkomende criminaliteit en
specifieke prioriteiten wordt regelmatig verspreid.
 Op basis van deze kennis wordt verdacht gedrag geobserveerd.



Kwaliteit en relevantie
 Meldingen betreffen de vooraf afgesproken thema’s
 Meldingen zijn objectief, beschrijvend van karakter
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3. Impact sturing
Doel:
Effecten van de activiteiten bijhouden en verbetermogelijkheden constateren en
toepassen.

Erkenningsvereisten van Veiligheidsinitiatief leden:




Vastleggen van acties in community building, autonome acties en co-operatie, met
resultaten.
Nagaan wat partners voor resultaten hebben bereikt met de verstrekte informatie en
geboden hulp.
Periodieke evaluatie van acties en bespreken verbetermogelijkheden, al dan niet met
partners.

Invulling en uitbreiding van impact sturing



Voor het bijhouden van effecten op verschillende aspecten van veiligheid moet
objectief vaststaan welke acties er zijn geweest met welke effecten.
Typen informatie ten behoeve van impact sturing

Impactniveau 1: Gedeeld perspectief
Doel
Informatie over
Gedeeld perspectief Wat is de groepsanalyse van de veiligheid en gerelateerde
welzijnsaspecten?
Informatiedeling

Welke informatie verzamelen we om onze analyse te
onderbouwen en welke middelen gebruiken we daarvoor?

Impactniveau 2: Gezamenlijke verwachtingen
Doel
Informatie over
Gezamenlijke
Invulling buurttoezicht met verschillende partners en hun
verwachtingen
belangen, inclusief informatieverwerking en acties
Community
Hoe stimuleren en ondersteunen leden van de community en
samenwerking
partners elkaar?
Impactniveau 3: Gezamenlijk optreden
Doel
Informatie over
Groepsvorming
Nieuwe groepen
Aansluiting zoeken
Veiligheidswerk

Acties gericht op waarde toevoegen aan processen van
partners
Signalen (heterdaad of opbouwen profiel) en samenwerken
preventie en dreiging

Impactniveau 4: Groei
Doel
Definitie
Groei
Acties gericht op groepsgroei
Vasthouden
Acties gericht op behoud van leden
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Impactniveau 5: Innovatie
Doel
Definitie
Impact vergroten
Ontwikkelen maatwerk en vraaggerichte acties door kennis,
gezag (vertrouwen) en vaardigheid



Impact sturing kan zonder persoonsgegevens gedaan worden, op basis van anonieme
informatie uit roosters, observaties, berichten en meldingen die geproduceerd worden
bij acties.
Impactsturing kan gelijk lopen met een beleids- en verantwoordingscyclus van politie
en gemeente en er aan gerelateerd zijn.
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4. Werkproces

En dan...

Signaleren

Alarmeren
onderzoeken

of Communiceren
met community

Reageren
en
registreren

of

Situatie
Situatie: groep kiest op welke manier zij kennis kunnen en willen nemen van situaties
 Er doet zich een incident voor
 De politie of gemeente meldt dat er een incident is geweest teneinde daar meer
informatie over te krijgen
 Burgers melden of vragen om hulp vanwege een veiligheidssituatie

Signaleren
Signaleren: Aanwijzingen bij observeren en het opstellen van een signalement
 Observeren van een situatie: bejegening en kleding zijn niet aanstootgevend (zie ook
uniformverbod). Toon en taal zijn positief en correct, open voor een praatje over
situatie. Niet meegaan in negatief gedrag.
 Signaleren: feitelijke informatie over wat, wanneer, waar, door wie is gedaan.
Vermeld de reden dat je eventuele persoonsgegevens opslaat.
 De aanleiding om te signaleren kan naast eigen waarneming ook een verzoek van
overheid of burgers zijn om relevante informatie te verzamelen.
 Signaal over leefbaarheid: wat en waar.
 Foto’s van de openbare ruimte zijn niet verboden.
 Signalen kunnen worden gedeeld met de groep vóórdat de politie wordt gealarmeerd
bij twijfel of onzekerheid over de aard en ernst van de signalen.
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Alarmeren of nader onderzoeken







Alarmeren van politie via 112
Melden van leefbaarheid aan de gemeente
Nader onderzoeken:
 wanneer er een verzoek voor informatie is vanuit de politie of van burgers om iets
op te nemen, hoeft de politie niet gealarmeerd te worden. Informatie zal dan op
een geëigende manier naar bijvoorbeeld afdeling recherche of informatieorganisatie geleid worden.
 Een groep of groepslid kan er voor kiezen om de informatie te houden om het
verder op te plussen met meer observaties.
 Als je twijfelt over of een situatie verdacht is kun je die delen met groepsleden
als signaal en vragen om het oordeel van groepsleden.
Signalen en uitkomsten van onderzoek worden op 1 locatie, beveiligd opgeslagen en
door zo min mogelijk mensen te wijzigen.
Wanneer onderzoek voldoende wordt geacht om aan de politie te melden, wordt de
informatie overgedragen. De politie mag observaties niet direct aansturen.

Communiceren met community





Signalen delen: na het alarmeren van politie worden signalen met buurtbewoners
gedeeld. Net als aan de politie zijn de signalen en de reactie erop feitelijk en
doelgericht. Medium is vaak een app waar de gehele groep op is aangesloten.
Aankondigingen en initiatieven worden via andere media gedeeld en mogen ook
motiverend zijn.
Terugkoppeling van partners of resultaten kunnen op verschillende manieren gedeeld
en kunnen motiverend werken.
Persoonlijk contact onderling versterkt de onderlinge band.

Reageren en/of registreren




De groep en groepsleden mogen zelf reageren op incidenten die ze waarnemen binnen
de wettelijke grenzen.
Registratie van de situatie, de reactie daarop en het effect is belangrijk voor
impactsturing c.q. evaluatie.
Registreren van acties voor community building en impact sturing is nuttig om
groepsontwikkeling en effectiviteit te stimuleren.

5. Erkenning en Veiligheidsinitiatief






Erkenning door Veiligheidsinitiatief biedt aan potentiële partners de zekerheid dat een
BVI een stabiele groep is waarvan de leden binnen de wet en regelgeving acteren en
die in staat zijn een aantoonbare impact te realiseren op de veiligheid.
Erkenning van een burger veiligheidsinitiatief is geldig voor een jaar. Een groep die
minder dan 6 maanden met de huidige coördinator functioneert krijgt een (kosteloze)
tussentijdse controle. Bij grote wijzigingen in de samenstelling van het team - bij een
wisseling van de coördinator en/of een wisseling van de helft van de leden of meer
moet de erkenning (kosteloos) vernieuwd worden.
Verlenging van de erkenning als Veiligheidsinitiatief lid wordt tijdig aangekondigd en
praktisch gepland.
Een gecertificeerd burger veiligheidsinitiatief kan ondersteuning krijgen bij het
oplossen van klachten, het overleggen en afstemmen met ketenpartners en het
verspreiden van effectieve praktijken.
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Veiligheidsinitiatief is opgericht in 2019 naar aanleiding van een uitgesproken behoefte
aan kennisdeling, beter contact met veiligheidspartners en ledenwerving.
De drie peilers van Veiligheidsinitiatief zijn een weerspiegeling van deze wensen.
 Initiatief versterken: komen tot aantoonbare en goede resultaten samen met
partners
 Community versterken: ledenwerving, behoud en activeren van leden, aansturen
van het initiatief, met andere partners
 Samenwerking met partners: opbouwen van werkrelatie met politie en gemeente,
door lokaal aansluiting te zoeken op elkaars wensen en processsen en
regionaal/landelijk te lobbyen voor uniform en ondersteunend beleid bij politie en
gemeente.
Contact met Veiligheidsinitiatief is mogelijk via de website:
www.Veiligheidsinitiatief.nl en email: info@Veiligheidsinitiatief.nl
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6. Definities
1. Community: belangstellenden die het door hun deelname aan activiteiten en toewijding
een initiatief helpen vormgeven en groeien. Een community wordt opgezet of geleid door
de acties en ideeën van een of meer personen. Een community wordt gecoördineerd en
georganiseerd door een of meer personen. Een community is de basis voor elk
burgerinitiatief. De gelijkgestemde initiatieven zijn onderdeel van dezelfde community.
2. Veiligheidsinitiatief: activiteit van een gecoördineerde groep burgers dat tot doel heeft
het niveau van veiligheid, recht en welzijn te beschermen en vergroten.
3. Groep, team: een groep personen binnen een veiligheidsinitiatief die autonoom
functioneert, gecoördineerd door een of meerdere coördinatoren, leiders. Een groep is een
veiligheidspartner met een eigen rol. De autoriteit binnen een groep is minder sterk dan in
een organisatie maar een coördinator vervult de rol van handhaver van de interne regels
en eventueel overleg met partners hierover.
4. Coördinator of leider: helpt haar/zijn groep, team binnen het veiligheidsinitiatief om bij
elkaar te blijven en te groeien, handhaaft communicatie- en gedragsregels en staat in
direct contact met gemeente, politie en andere direct betrokkenen bij de groep. De term
leider duidt op iemand die meer inhoudelijke richting geeft dan een coördinator, die meer
operatie en tactiek op zich neemt.
5. Regiegroep: platform voor afstemming en overleg voor coördinatoren en/of leiders.
Wanneer relevant of gewenst, wordt de regiegroep aangevuld met andere partners. De
regiegroep respecteert de autonomie van de partners en individuele groepen en zoekt
gedeelde perspectieven en verwachtingen voor gezamenlijke acties.
6. Politie: nationale organisatie gericht op handhaving van openbare orde en veiligheid en
hulpverlening in acute situaties. Politie heeft lokale teams die directe samenwerking
kunnen aangaan met veiligheidsinitiatieven. Politie heeft geen gezag over
veiligheidsinitiatieven maar kunnen afstemmen en overleggen in de regiegroep.
7. Gemeente: lokale organisatie waarvan het hoofd, de burgemeester, wettelijke
verantwoordelijkheid heeft voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De
burgemeester is bevoegd gezag over de politie en heeft gemeentelijke handhavers. De
gemeente heeft een staf die de uitvoering van de openbare orde en veiligheidstaken
coördineert. Gemeente heeft geen gezag over veiligheidsinitiatieven maar kunnen
afstemmen en overleggen in de regiegroep.
8. Partners: naast veiligheidspartners kunnen ook andere partners deelnemen aan de
community, waaronder particuliere beveiligers, welzijn en zorg. Zij kunnen afstemmen en
overleggen in de regiegroep.
9. Acties, acteren: (plannen van) activiteiten uit het werkproces van groepsleden gericht
op de vergroting van veiligheid en welzijn.
10. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd (artikel
4 AVG).
11. Politiegegevens: elk gegeven dat wordt verwerkt bij de politietaak (artikel 1 Wet
Politiegegevens).
12. Observeren: herkennen en waarnemen van verdacht en onwenselijk gedrag en situaties
13. Signaleren: feitelijk beschrijven van geobserveerde situaties
14. Melden: communiceren van signalen aan partners en groepsleden onderling
15. Terugkoppeling: communiceren van resultaten van opvolging van een melding door
partners.

59
Van Initiatief tot Impact versie 0.3

