
Collectieve weerbaarheid 

Wij maken een fijne, veilige buurt 



Overlast, ondermijnende criminaliteit (o.a. drugs), HIC hangt 1-op-1 samen met gebrek 
aan collectieve weerbaarheid. 

Collectieve weerbaarheid is de kern van veiligheid 

Collectieve weerbaarheid: een groep is in staat om de omgeving positief te 
beïnvloeden. “Yes, we can”. Het ontstaat door:  
• Een groep die elkaar onderling vertrouwt als ‘goed volk’ 
• Een groep die gedeelde verwachtingen heeft van een fijne en veilige buurt 

Veiligheidsinitiatief begeleidt buurten en wijken naar grotere collectieve weerbaarheid.  
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Welk systeem? 

Overheid: politie/ 
gemeente 

Markt: particuliere 
beveiliging 

Burgers: 
veiligheids-
initiatieven 

Aansturing Juridisch Contractueel Consensus 

Operationele 
control 

Hierarchie en 
management 

Financieel 
management 

Organisatorische 
ondersteuning 

Ervaring Rapportage Rapportage Vertrouwen en 
veiligheidsgevoel 

Voordeel Aanhouden 
overlast/crimi 

Makkelijk te 
managen 

Hoog obj. en subj. 
Veiligheid 
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Wat is uw situatie? 

Bestaande groep: Versterken 
Certificering  
Fortalize® 

Bestaande groepen evalueren en 
ontwikkelen 

Hoe helpt Veiligheidsinitiatief 

Gemeenschap oprichten (ook in 
kwetsbare buurt) 

Dedicate® 

Groepen ondersteunen en begeleiden 
Dedicate® 

Strongpact® 



Waarom 

Collectieve weerbaarheid is te leren en het maakt elke wijk veiliger, leefbaarder en gezonder.  

Verbinden en vertegenwoordigen 
• Lokaal/regionaal afstemmen 
• Onderdeel programma Wijkenaanpak BZK 
• Uniformiteit beleid en financiering 

Collectieve weerbaarheid met veiligheidsinitiatieven 

Rol Veiligheidsinitiatief 

• Sociale cohesie  
• Operationele ondersteuning 
• Bottom-up strategie 

• Verbinden leefwereld en 
systeemwereld 

• Trainen en begeleiden   

Doel:  

• Commitment partners 
• Financiering 
• Beleidsvorming 
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Community building 
• Leiders en leden werven 

Kwaliteit 
• Gedeelde regels en praktijken 
• Samenwerking  
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STRATEGIE IMPACT 

Kansen en uitdagingen 

Doel 
Proces 

Leiderschap 
Leden 
Fortalize® 

Afstemmen  
Administratie 

Werkwijze 
Relevantie 

Evalueren met Dedicate® 

Sneller en duidelijker wat te doen, hoe het te doen en wat werkt 
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Dedicate 
® 



Fortalize: boost weerbaarheid via de app 
Iedereen krijgt via die app 4 keer vragen/verzoeken 
1. Vragenlijst sociale cohesie in de buurt 
2. Vragenlijst wat is belangrijk in de buurt 
3. Doen: belangrijke thema’s signaleren 
4. Vragenlijst wat heb je ervaren 

Sociale 
cohesie 
 

Belang 
rijke 
thema’s 

Samen 
kijken 
 

Ervaring 
delen 
 

Belangrijke 
thema’s 

Sociale 
cohesie 

Samen 
kijken 

Ervaring 
delen 

>90% krijgt meer 
begrip en wordt 
actiever in buurt 



Krachtig afstemmen met partners 

Innovatie 

Groei 

Samenwerking 

Norm en 
verwachting 

Contact en 
perspectief 

Impact 

Impact niveau 1: Bekendheid, gedeeld perspectief 

Impact niveau 5: Meer denk- en doe-
kracht 

Impact niveau 4: Groei initiatief vraagt 
leiderschap en coördinatie. 

Impact niveau 3: Samenwerking tussen 
buurtbewoners en partners. Ervaar steun en 
voordeel! 

Impact niveau 2: Gedeelde normen en verwachtingen. 
Doelen voor projecten. 
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Strongpact 



Voorbeelden 

Inkijk in activiteiten in buurt en met partners 



Activiteiten voor opgave en strategie 

Gesprek met alle partners 
Bewonersinterviews 

Strategie: kaders voor versterking community en samenwerking 



Community opbouw activiteiten 

Vertrouwen: ‘goed volk’ door bekenheid in positieve context 

• Activiteit met opvolging 

Gezamenlijke norm/verwachting 

• Bewoners interviewen elkaar 
• Enquête 

Uitnodigen 

• Leider neemt meer coördinerende rol 
• Drempel vraagt vaak ondersteuning om te nemen 



Nader tot elkaar komen: 



Periodiek overleg 
• Terugkijken, vooruitblikken in relatie tot strategie en doel 
• Kwaliteit aanscherpen 
• Wederzijdse ondersteuning 



Activiteiten en training 

Voorbeelden in Amsterdam en Lansingerland 



Overzicht diensten en opties 

• Duidelijke opgave en voormeting 
• Strategie en beleid gezamenlijk vastgesteld 
• Organisatorisch: activiteiten, opvolging, in lijn met strategie 
• Straatsignaal® app voor melden positieve en probleempunten 
• Periodiek partneroverleg 
• Impact meting, communicatie, bijstellen 

Mogelijkheden: 
• Schaal 
• Buurten/wijken in gemeente met opgave 
• Training van sociaal domein en veiligheidscoördinatie 


