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Het veiligheidsbeleid is volop in beweging. Naast de ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren, waarbij veiligheid is uitgegroeid tot een van de 

dragers van gemeentelijk beleid, staan we aan de vooravond van een 

reeks nieuwe uitdagingen: bezuinigingen en een sterkere landelijke 

aansturing van de Nederlandse politie, die ten koste kan gaan van de 

lokale prioriteiten. Tegelijkertijd ervaart de burger, ondanks de toename 

van de objectieve veiligheid, een toenemend gevoel van onveiligheid.

Het veiligheidsbeleid dient hierop in te spelen. Hierbij is eens steeds 

grotere rol voor de burger weggelegd. Zijn opvattingen en ervaringen 

worden dan ook steeds belangrijker bij de vormgeving van het lokale 

veiligheidsbeleid. Burgerparticipatie is een belangrijk middel om posi-

tieve invloed uit te oefenen op het subjectieve veiligheidsgevoel en de 

groeiende verwachtingen van de burger ten aanzien van het gemeente-

lijk veiligheidsbeleid te in een realistisch kader te plaatsen. 

Om geen kansen te laten liggen, hebben de VNG en de Politieacademie 

op 22 oktober j.l. een flitsseminar georganiseerd over het versterken 

Voorwoord
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van de lokale verankering van de politie met bijzondere aandacht voor 

burgerparticipatie. In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers:

• Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter van de VNG,

• Martin Innes, directeur van het Police Science Institute van Cardiff 

University, internationaal autoriteit op het gebied van Signal Crime

• Bryan Rookhuijzen, Korpschef Limburg Noord en Portefeuillehouder 

Gebiedsgebonden Politiezorg in de Raad van Korpschefs.

Daarnaast is er ook aandacht voor enkele voorbeelden uit de gemeente-

lijke praktijk. 

Met deze bundel beogen wij een bijdrage te leveren aan de menings-

vorming over actuele vraagstukken als de lokale verankering van de 

politie en de rol die burgerparticipatie daarbij kan spelen.

Annemarie Jorritsma-Lebbink

Voorzitter VNG
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Geachte dames en heren,

Ik heet u van harte welkom 

op dit flitsseminar over de 

lokale verankering van de 

politie en burgerparticipa-

tie. Vandaag hebben we 

een gerenommeerde gast 

uit het Verenigd Konink-

rijk in ons midden. Om die 

reden zal ik een korte introductie in het Engels geven.

 

On behalf of the Association of Netherlands Municipalities and the Po-

lice Academy of the Netherlands we would like to welcome you to this 

seminar on the prevention of crime and active citizenship. Due to the 

Lokaal verankerd en verbonden 
met de burger! De toekomst van 
de Nederlandse politie 
Annemarie Jorritsma-Lebbink 
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fact that our keynote speaker is from the United Kingdom, I will have a 

short introduction in English. I specially welcome professor Martin Innes 

from Cardiff University, a leading authority on Signal Crime and Reassu-

rance and Neighbourhood Policing, Bryan Rookhuijzen, chief constable 

of the Limburg Noord region and professor Pieter Tops from Tilburg 

University. After the introduction, Martin Innes will tell us about the 

concepts of signal crime and active citizen participation in the United 

Kingdom. Bryan Rookhuijzen will present the results thusfar of the pilot 

‘Buurtsignaal’, the Dutch approach to signal crime. In the end there will 

be a short discussion, Professor Tops will be the moderator. 

Most of the program will be in Dutch, but we have informed our inter-

national guest about the different speeches. The discussion will be in 

Dutch. If there are any further questions about the speeches, please ask 

them during the discussion. After the discussion, there will be an infor-

mal reception.

Goed om u allen te zien. Het belooft een interessante en boeiende mid-

dag te worden. We staan aan de vooravond van een aantal belangrijke 

ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid. In het licht van de bezuini-

gingen en de concretere vormen voor een sterkere landelijke sturing 

van de Nederlandse politie, zoals uit het regeerakkoord is gebleken, is 

herbezinning noodzakelijk. Recentelijk is het rapport ‘Sleuren Of Sturen’ 

uitgekomen. In dit rapport beschrijft de heer Pieter Tops de belangrijk-

ste ontwikkelingen van het veiligheidsbeleid in het afgelopen decennia 

en enkele aanbevelingen ten aanzien van een modernere manier van 

samenwerking tussen politie en gemeenten. 

De VNG is positief over de conclusies en aanbevelingen van Tops. De 

afgelopen decennia is de veiligheid in ons land sterk verbeterd en 

gemeenten hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Om 

die positieve ontwikkeling door te zetten en de problemen die burgers 

raken stevig aan te kunnen pakken, moeten gemeenten en politie nog 

slagvaardiger samenwerken. Tops doet daarvoor concrete voorstellen, 

ongeacht hoe de politieorganisatie er in de toekomst uit komt te zien.
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Bijvoorbeeld meer gemeentelijke invloed op nationaal niveau. De 

invloed van de gemeenten op het landelijke niveau dient te worden ge-

borgd. Te denken valt aan een orgaan waarin gemeenten formeel zeg-

genschap krijgen in de landelijke aansturing van de politie. Het orgaan 

kan bijvoorbeeld een adviesbevoegdheid krijgen bij landelijke politie-

plannen, de landelijke begroting en de benoeming van de politietop.

Regionale afstemming van beheer en beleid op een voor burgers 

herkenbare schaal. Het lokaal bestuur moet voldoende zeggenschap 

hebben over de organisatie en taakinvulling van de politie op regionaal 

niveau, in de vorm van een instemmingsrecht bij bepaalde onderdelen 

van beheer. Daarbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de be-

stuurlijke en ambtelijke structuren die in het kader van de vorming van 

de Veiligheidsregio’s zijn ontwikkeld.

En last but not least een versterkte lokale verankering door onder 

andere het wettelijk vastleggen van de verantwoordingsplicht van de 

burgemeester aan de raad en de wettelijke verankering van een vorm 

van driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en po-

litie  waar betekenisvolle invloed op de inzet van de politie kan worden 

uitgeoefend. Die invloed moet vorm krijgen in scherpe en bindende 

afspraken tussen gemeente en politie over onder andere prioriteiten, 

beschikbaarheid van wijkagenten, de gewenste dienstverlening aan bur-

gers en samenwerking met de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 

Dit alles binnen de kaders van een robuust en met alle veiligheidspart-

ners goed afgestemd lokaal veiligheidsplan

Ik noem nadrukkelijk de samenwerking met de gemeentelijke hand-

havingsorganisatie omdat die sterk in belang toeneemt. Door een 

combinatie van een politie die zich op kerntaken terugtrekt, onvol-

doende politiecapaciteit, extra handhavingstaken voor gemeenten en 

gemeentebesturen die zelf actief bepaalde veiligheidsproblemen willen 

aanpakken, ontstaan steeds meer goed georganiseerde gemeentelijke 

handhavingdiensten met een eigen uniform. Gemeentelijk toezicht 
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en handhaving wordt ook steeds professioneler. Het opleidingsniveau 

neemt toe (MBO niveau 2 tot en met 4). Tegelijkertijd zet de politie in 

de grote steden juist steeds meer surveillanten in met een lager oplei-

dingsniveau (MBO niveau 2). En in het nieuwe regeerakkoord is afge-

sproken dat de duur van de politieopleiding  wordt verkort, zij het ‘met 

behoud van kwaliteit’.

Hoewel er dus sprake is van een onmiskenbare opwaardering van de 

gemeentelijke toezichthouder en handhaver is de VNG geen voorstan-

der van een gemeentepolitie. Daar is ook geen noodzaak voor mits 

de samenwerking tussen politie en gemeente nu eens goed wordt 

geregeld en de afstemming tussen de inzet van politie, gemeentelijke 

toezichthouders en handhavers en eventuele particuliere medewerkers 

is geborgd. Dat betekent niet dat alles bij het oude kan blijven. In de 

visie van de VNG horen gemeenten meer vrijheid te krijgen om flexibel 

en naar eigen inzicht handhavers en toezichthouders aan te stellen en in 

te zetten. Ook moet worden doorgegaan met de verdere professionali-

sering. Een door omstandigheden veroorzaakte scheiding tussen OM en 

politie enerzijds en gemeentelijke handhavingsorganisaties anderzijds 

is echter ongewenst. In de praktijk groeien opsporing en handhaving 

namelijk steeds meer naar elkaar toe. OM, politie en gemeente hebben 

elkaar nodig omdat ze beschikken over bevoegdheden, instrumenten en 

informatieposities die elkaar goed aanvullen, waardoor ze veiligheids-

problemen integraal kunnen aanpakken. De toekomst is aan een krach-

tig gestuurde gemeenschappelijke aanpak van problemen, gegrondvest 

op een gemeenschappelijke informatievoorziening en analyse waarbij 

per probleem wordt vastgesteld welke partners, inclusief de gemeen-

telijke handhavingsorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan de 

aanpak en wie het meest deskundig is om de uitvoering aan te sturen. 

Met deze voorstellen gaan we concreet aan de slag. Wij praten nu al 

met relevante partijen over de uitvoering ervan en zullen dat ook blij-

ven doen.
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Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet geeft daar ook voldoende 

aanleiding toe. Aan de ene kant zien wij ook daarin het belang van 

lokale dimensie van het veiligheidsbeleid terug: de burgemeester 

krijgt een meer geprofileerde rol in de driehoek, lokale prioriteiten en 

knelpunten in wijken krijgen een grotere rol bij de prioriteitsstelling, de 

regioburgemeester kan bij geschillen over de capaciteitsinzet de knoop 

doorhakken. Aan de andere kant zien wij ontwikkelingen die die rol 

juist verzwakken: zie het voorstel om tot tien politieregio’s te komen, 

een indeling waaraan elke ratio ontbreekt en die betekenisvolle invloed 

van gemeenten op de politieorganisatie onmogelijk maakt.  Het is ook 

niet nodig. Hun toegevoegde waarde voor het beheer van de politie is 

beperkt: de meeste essentiële taken zoals ICT kunnen immers het beste 

op nationaal niveau worden belegd.  De versterking van de samenwer-

king op lokaal en regionaal niveau zoals ik die eerder schetste, gecom-

bineerd met een duidelijke invloed van alle gemeenten op nationaal 

niveau, zorgen voor een politie die op alle niveaus is verbonden met het 

lokale bestuur. 

De betekenis die dit kabinet geeft aan de lokale dimensie van het 

politiewerk hoort ook terug te zien zijn in de organisatie van de politie: 

er zijn in Nederland vele vruchtbare lokale samenwerkingsverbanden 

op het gebied van sociale veiligheid, van onderop ontstaan, bestuurlijk 

geborgd en georganiseerd op een voor de burger herkenbare schaal. Ik 

roep het kabinet op daarvan gebruik te maken en hierbij aan te sluiten!

Zoals ik al aangaf vormt het lokale veiligheidsbeleid het fundament van 

het Nederlandse veiligheidsbeleid. Veiligheid is een van de dragers van 

het gemeentelijk beleid geworden. Niet alleen traditionele partners als 

gemeente en politie zijn hierbij betrokken, maar ook andere partijen 

krijgen een steeds grotere rol toebedeeld binnen het veiligheidsbeleid. 

Denk aan scholen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en 

natuurlijk de burger. Zoals de heer Tops schrijft: “Ook burgers zelf dra-

gen een verantwoordelijkheid, die overigens sterk verschillende vormen 

kan aannemen en varieert van geconsulteerd worden tot actieve betrok-
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kenheid. Consequentie is dat opvattingen en ervaringen van burgers 

steeds belangrijker zijn geworden. Indicatoren voor subjectieve veilig-

heid (‘feelings are facts’) bepalen meer en meer de inzet en focus van 

politie en gemeentebestuur. 

Die ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen. We zien in Nederland dat 

de objectieve veiligheid is toegenomen maar het subjectieve veiligheids-

gevoel is achtergebleven. Terwijl het feitelijk gezien veiliger is gewor-

den, ervaart de burger een toenemend gevoel van onveiligheid. 

Er is meer nodig dan het terugdringen van objectieve criminaliteit en 

overlast om burgers zich veiliger te laten voelen. Ook moeilijk beïn-

vloedbare factoren zoals de sociale samenhang in een buurt, spelen een 

belangrijke rol. Er is daarbij sprake van een zogeheten ‘reassurance gap’. 

Het beeld dat professionals van de veiligheidssituatie hebben, verschilt 

met het beeld van de burger. Dit gevoel veroorzaakt bij de burger een 

afnemend vertrouwen in de overheid

Om dit gat te herstellen en positieve invloed uit te oefenen op het 

subjectieve veiligheidsgevoel van de burger, biedt burgerparticipatie de 

oplossing. 

Burgerparticipatie is altijd belangrijk geweest, maar krijgt de laatste ja-

ren een meer structureel karakter. Op lokaal niveau zijn vele initiatieven 

en projecten aan te wijzen waar burgers zich actief met de veiligheid in 

hun buurt bezig houden.

Het wordt nu tijd om als overheden de handen ineen te slaan en deze 

ontwikkelingen te ‘verinnerlijken.’ Daarbij is het allereerst van belang 

dat de overheid daarvoor de juiste randvoorwaarden creëert. 

Allereerst dienen de verwachtingen van de burger te worden getem-

perd. Er zal duidelijkheid moeten worden geschept in wat er van de 

overheid verwacht mag worden. De burger verlangt naar een wereld 

waarin 100% veiligheid bestaat en heeft het idee dat de overheid dit 
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voor hem kan realiseren. Zolang de burger geen 100% veiligheidsgevoel 

heeft, heeft hij het idee dat de overheid steken laat vallen. Absolute 

veiligheid bestaat niet en is slechts een Utopia. Laat je mogelijkheden en 

onmogelijkheden zien als overheid en spreek de burger aan op zijn zelf-

redzaamheid. Op het terrein van fysieke veiligheid wordt sinds enige tijd 

deze benaderding gevolgd. Te zien in verschillende campagnes waarin 

aan de burger duidelijk wordt gemaakt dat hij voorbereid zal moeten 

zijn op een mogelijke ramp.

Ga het gesprek aan met de bewoner in de wijk. In Almere heb ik erva-

ren dat burgers verbaasd zijn als je weet waar ze mee zitten. In kader 

van het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 hebben we een vijftal 

bijeenkomsten belegd om met inwoners en ondernemers te spreken 

over veiligheid en veiligheidsbeleving.  Naast een plenair deel konden 

de aanwezige bewoners speeddaten met de burgemeester, een wethou-

der of de politie; verder was er een veiligheidsmarkt waar partners zich 

konden presenteren. Mijn ervaring is zeer positief geweest. Door aan 

te geven dat je als gemeente weet wat er in de buurt speelt, heeft de 

burger het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt en aan de veiligheid 

wordt gewerkt. Tevens bleek dat onze informatiepositie als gemeente 

vrij groot was.

Het betrekken van burgers vraagt een andere manier van beleidsvor-

ming. Het uitgangspunt van beleid is niet langer meer de overheid maar 

de burger. De burger staat centraal. Ook het nieuwe regeerakkoord 

kent als een van de uitgangspunten dat hetgeen wat de overheid doet 

zo dicht mogelijk bij de burger moet plaatsvinden. De burger als uit-

gangspunt is al ingezet op diverse beleidsterreinen. Te denken valt aan 

dienstverlening waarbij het gemeenteloket wordt georganiseerd vanuit 

de visie van de burger. Om zich aan te passen aan de huidige ontwik-

kelingen zal het veiligheidsbeleid zich opnieuw moeten uitvinden en 

doorontwikkelen. 

Deze ontwikkeling vereist van een professional een andere denkwijze. 
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Hierin zal hij gesteund moeten worden door het bestuur. Hij bepaalt 

niet langer alleen wat voor beleid er op tafel komt. Een cultuuromslag 

is noodzakelijk. De professional dient zijn professionele barrière achter 

zich te laten. Hij zal niet langer zelf meer de oplossingen presenteren en 

inkaderen maar de burger stimuleren tot oplossingen te komen om zo 

zijn creativiteit en de eigen zelfredzaamheid aan te spreken. Dit vraagt 

niet alleen een andere houding van de professional, maar ook aanpas-

singen in organisatorische zin. Bureaucratische rompslomp, allerlei 

formele procedures doen de burger afschrikken. Er is gebleken dat vele 

burgerinitiatieven hierdoor stranden. 

 

De belangrijkste randvoorwaarde is dan ook dat er daadwerkelijk wat 

met zijn input gedaan wordt. Het mag niet zo zijn dat er aan de burger 

wordt gevraagd wat zijn wensen zijn en dat dit vervolgens onder het 

stof verdwijnt! Meld ook daar waar je als overheid niet aan de wensen 

tegemoet kan komen. Zorg voor helderheid en transparantie. Onvol-

doende aandacht voor terugkoppeling en het doen van loze beloftes 

werken averechts en biedt alle ruimte voor een groeiend wantrouwen 

jegens de overheid. En dat is wat we juist niet willen! Uit onderzoek is 

gebleken dat 20% van de burgers in staat is een actieve rol te vervul-

len. Deze burger moet dan ook worden gekoesterd. Hij is immers een 

van de belangrijkste spelers om het veiligheidsgevoel in de samenleving 

te laten groeien en om die reden dan ook onmisbaar als partner in het 

veiligheidsbeleid.

De meest vergaande vorm van burgerparticipatie is burgers rechtstreeks 

invloed geven op het vaststellen van prioriteiten en het inzetten van 

(politie)capaciteit. In de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-

rijk is veel ervaring opgedaan met een werkwijze waar de burger het 

uitgangspunt is en het dichten van de kloof tussen de perceptie van 

de overheid en die van de burger centraal staat: Het zogeheten ‘buurt-

signaal’. De werkwijze, waarbij burgers en professionals samen werken 

aan een veilige en leefbare buurt, is inmiddels volledig geïntegreerd in 

de werkwijze van de professionals. Niet langer is de professionele logica 
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het uitgangspunt maar dat wat de mensen in de wijk als onveilig erva-

ren. Martin Innes is hier om de overzeese ervaringen met ons te delen.

Afsluiting

Dames en heren,

De afgelopen decennia is de veiligheid in ons land sterk verbeterd en 

gemeenten hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Om 

die positieve ontwikkeling door te zetten en de problemen die bur-

gers raken stevig aan te kunnen pakken, moeten gemeenten en politie 

nog slagvaardiger samenwerken en de burger een grotere rol geven. 

Daartoe kunnen we putten uit een hele reeks voorstellen, onderzoeken 

en ervaringen. De belangrijkste voorwaarde om daar optimaal gebruik 

van te maken is een gedeelde visie op de koers die we moeten varen. 

Het doet me deugd zoveel vertegenwoordigers van openbaar bestuur, 

gemeenten en politie hier samen te zien. Dat geeft vertrouwen, daar 

kunnen we mee aan de slag, daar brengen we de veiligheid in dit land 

verder mee. 

Dank u wel.
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The problem that I want to 

engage with in this paper 

concerns what the focus 

for policing and commu-

nity safety efforts should 

be? This is a particularly 

important question at the 

current time, given that we 

face potentially significant 

reductions in public spending, with the potential to induce a range of 

direct and indirect impacts upon levels of neighbourhood security. Indi-

rectly, the reductions in employment and welfare spending are likely to 

increase the social stresses communities are under, creating new tensions 

and drivers for disorder. More immediately, it is highly probable that 

governments will seek to spend less on the police and allied community 

Improving community safety: 
Signal Crime and Active Citizen 
Participation in the United Kingdom 
Martin Innes 
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safety services. Set against this backdrop it may be important for us to 

think about how we do the work of improving community safety and 

some of the principles underpinning it.

Overview
For the past ten years or so, my colleagues and I have been engaged in a 

programme of research examining the potential and utility of an appro-

ach that we have termed ‘the Signal Crimes Perspective’.1 A perspective 

is ‘a way of seeing’ and what this approach does is afford a new way of 

looking at the impacts of crime and disorder. The principal animating 

idea of this approach is that there are some crime and disorder incidents 

that are particularly important in terms of influencing public safety be-

cause of how they are interpreted by people as ‘signals’ of the presence 

of wider risks. The public policy implication being that if public services 

focus their efforts upon these signal crimes and signal disorders then 

they will be able to influence public perceptions and attitudes through 

their efforts. In doing so, they need to think about the ‘control signals’, 

they communicate, both intentionally and unintentionally, to the public. 

Underpinning this approach there are a number of key principles:

• A focus upon social harm and public facing outcomes: the key dif-

ference between the SCP and other approaches is that it attends di-

rectly to, and seeks to measure, the impacts and effects of incidents. 

As an approach, this enables it to start to understand the relative 

levels of social harm induced by particular incidents. So rather than 

evaluating the performance of criminal justice agencies in terms of 

their outputs (such as number of crimes solved) it steers us towards 

a more profound question – have the interventions reduced the ag-

gregate harm caused, as perceived and experienced by the public.

• Recognising that subjective perceptions are as important as objec-

tive conditions: in gauging the social harms associated with crime 

1 Innes, M. (2004) “Signal crimes and signal disorders: notes on deviance as communicative 

action”, British Journal of Sociology. (55/3) pp. 335-55; Innes, M., L. Abbott, T. Lowe and 

C. Roberts (2008) “Seeing like a citizen: field experiments in community intelligence-led 

policing’, Police Practice and Research, 10/2: 99-114.
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and disorder, the SCP is as interested in what people perceive to be 

happening as well as their experiences. This is on the grounds that 

if people believe they are being threatened or that their neighbour-

hood is getting worse, then they are liable to act in ways that are 

likely to make this happen.

• Tackling signal events offers a route to community mobilisation and 

increasing neighbourhood resilience: the point about tackling the 

incidents that do most harm is that in doing so it is possible to pro-

mote community mobilisation through which community’s are better 

able to deal with more minor troubles themselves.

• Responsiveness to community priorities is critical: rather than the 

police and their local authority partners presuming to know what 

matters most to communities, it is vital to engage directly within 

and across different communities in order to establish what troubles 

people want dealt with. In effect, it amounts to being evidence-led 

at a local level and tailoring interventions according to defined com-

munity needs.

In the remainder of this paper, I will briefly describe the methodology 

we have devised for detecting signal crimes and disorders. I will then 

highlight some of the evidence we have gleaned about the effectiveness 

of this approach, having operationalised it with a number of Commu-

nity Safety Partnerships and policing agencies. I will conclude with some 

brief thoughts on future possibilities and opportunities.

The Methodology
The differentiating idea of the SCP is that some crimes and disorders 

matter more than others in terms of the harm they cause, and impacts 

they have upon individuals and communities. So whereas ‘broken 

windows’ theory posits that tackling disorder is important because it is 

criminogenic, and liable to lead to more serious crimes occurring if not 

treated. In contrast, the SCP contends some crimes and some disorders 

are more important than other similar incidents, because of how they 

are interpreted as signals of wider risks and threats. 

Such an approach obviously necessitates a structured and systematic 
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methodology for gauging and calibrating these kinds of impacts. Just 

such a framework was initially derived through research funded by the 

Home Office in 2003-05. During this work a large number of qualitative 

interviews were conducted with members of the public where they 

were questioned in-depth about crime and disorder in their neighbour-

hoods. Analysing these narrative accounts it was identified that, in their 

everyday routines, people attended more closely to some incidents than 

others because of particular effects that they attributed to these crimes 

and disorders. On the basis of which it was identified that all signals 

comprise three key components:

1 The expression is the incident that is the focus of a member of the 

public’s concerns. For example, if someone refers to a mugging or 

vandalism of a bus shelter, then this is the expression.

2 The content refers to the meaning that the expression has for the 

person. In respect of signal crimes and signal disorders, the content is 

a sense of being ‘at risk’ in some way that is signified by the presence 

of the crime or disorder referenced in the expression.

3 The effect is the change that is caused by the expression and its 

content. Signals cause changes in how people think (cognitive) , how 

they feel (affective) and/or how they act (behavioural).

 

An example of how these concepts be employed for analytic purposes 

is that someone may say that they ‘saw a mugging’ (expression), that 

this caused them to ‘perceive a risk to their safety’ (content) and as a 

consequence ‘I avoid that location’ (effect). In order for a signal to be 

classed as being present, then an expression content and effect must be 

identified. If any of these are missing then the incident is not a signal, 

and is functioning as ‘background noise’. On the basis of the research 

we have conducted we estimate that about 1/3 of all crime and disorder 

that people are aware of, actually functions as signals harming them 

objectively or subjectively in some way.

Over the past few years we have refined and applied these insights 

across different environments and in respect of different problems. We 

have found that it provides a useful diagnostic framework for deter-
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mining the community impacts of problems ranging from homicides 

through to anti-social behaviour. More recently, we have developed a 

‘Neighbourhood Security Interview’ instrument, allowing this approach 

to spotting signal crimes and disorders to be delivered ‘at scale’ and 

relatively quickly. This instrument innovates in a number of important 

respects:

• It is based upon purposive sampling of high-knowledge individuals, 

identified on the basis of a geo-demographic overlay;

• The interview process is conducted as per a qualitative process, but 

data are recorded in a structured format speeding up data analysis;

• Structurally the interview incorporates the principles associated with 

cognitive interviewing to increase respondent recall and detail;

• The interview runs on a participatory-GIS platform, enabling pro-

blem locations to be rapidly identified.

The results of some of the studies we have conducted using this appro-

ach will be described in more detail shortly.

The practical utility of collecting these kinds of data on signal crimes 

and disorders is that they provide a form of ‘community intelligence’ to 

police and other authorities concerning how people are thinking, fee-

ling and acting in relation to their security and safety. This can be said 

to constitute genuine ‘community’ intelligence because of how, by ag-

gregating the data from individual interviews and looking for patterns 

across them, it is possible to measure which crime and disorder incidents 

are generating the most harmful impacts in an area. This is not some-

thing that can be derived from other sources.

Perhaps more importantly though, based upon the large number of field 

tests we have now conducted using this approach, we have increasing 

amounts of evidence indicating that by targeting such incidents authori-

ties can reduce the objective and subjective harms caused by illegal and 

troublesome behaviours.

What difference does it make?
Having outlined the conceptual framework and methodology for opera-
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tionalising the SCP in practise, it is now an appropriate juncture at which 

to examine the results obtained in terms of performance benefits and 

improvements to public facing outcomes.

The	National	Reassurance	Policing	Programme

As mentioned above, the first time the SCP was applied in practice 

was the National Reassurance Policing Programme that ran between 

2003-05. The programme was implemented in 16 trial sites across Eng-

land. The SCP was used to target police resources to community-deter-

mined priorities in each of these sites. Compared with several ‘control 

sites’, those where police interventions had been targeted using the SCP 

were found to have seen improvements across a number of outcomes as 

listed in the table below.

Indicator % Difference Between Trial and Control Sites

Confidence in police +12

Self-reported victimisation -5

Perceptions of crime -11

Fear of crime +4

Know local police +10

Table1: NRPP Summary Results 

In addition,  in four sites there were increases in residents’ trust in 

each other and perceived collective efficacy. In one of the trial sites in 

Lancashire, a 14 point increase in social cohesion was measured over 

the programme. These results are important in that they suggest police 

interventions may have been starting to leverage greater community 

resilience and mobilization.

Lancashire	Constabulary

Owing in part to the good results identified in Lancashire, they were 

one of the early adopters of the i-NSI system (intelligence from Neigh-

bourhood Security Interviews) when this was first introduced. They 

continued with the quasi-experimental approach to evaluating the be-

nefits of the signal crimes approach. They found that in relation to the 
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two most harmful problems identified by the community intelligence 

surveys, those areas operationalising the SCP and using it to target inter-

ventions out-performed the control site.

Rowdy Behaviour

Dec 2006 – 

May 2007

Dec 2007– 

May 2008 % change

West End, Morecambe 646 422 -35%

South Heysham (non iNSI) 157 179 14%

Westgate, Morecambe 363 151 -58%

Skerton, Lancaster 559 464 -17%

Pharos, Fleetwood 404 302 -25%

Vehicle Nuisance

Dec 2006 – 

May 2007

Dec 2007– 

May 2008 % change

West End, Morecambe 74 47 -36%

South Heysham (non iNSI) 39 26 -33%

Westgate, Morecambe 51 28 -45%

Skerton, Lancaster 93 50 -46%

Pharos, Fleetwood 41 27 -34%

Table 2: Lancashire Summary Results

The focus upon rowdy behaviour and vehicle nuisance illustrates an 

important quality of the signal crimes approach. That is, starting from 

the citizens’ point of view, the things that they perceive doing harm to 

them, are not necessarily those that rational, bureaucratic organisations 

would naturally focus upon. In part, the fact that Lancashire have been 

able to achieve such good results (and have continued to use i-NSI over 

the past four years) is because they start with the problem and tailor so-

lutions to what is needed. This requires good cross-agency partnerships.

Cardiff		&	South	Wales

Having conducted a number of local surveys across England and Wales, 

in 2008, working with South Wales Police (SWP), we were invited to test 

the viability of this approach ‘at scale’. That year we started by imple-

menting the i-NSI community intelligence methodology in Cardiff – a 

city with about 350,000 residents. Following the successes we had there, 
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this was then rolled out across the whole South Wales Police Force area. 

This area stretches from Swansea past Cardiff and contains 4.2million re-

sidents. Accordingly, between 2008/09 working with SWP we completed 

4,300 face-to-face interviews, using the participatory qualitative GIS 

platform. This has provided a unique dataset affording a ‘rich picture’ 

of how the different communities across South Wales think, feel and act 

in relation to crime, disorder and policing. Due to limitations on space 

here, I can only highlight some of the key findings. Suffice to say we are 

still making new discoveries from these data. Some key findings have 

been:

• In Cardiff, the sampling frame used meant that 73% of the citizens 

spoken to had not previously reported their concerns to the police. 

Thus the methodology significantly increased SWP’s connectivity 

within and across different groups. It overcame the well known limi-

tation of many police consultation exercises of simply talking to ‘the 

usual suspects’.

• The police had assumed that public concerns would focus upon the 

City Centre area where most of their resources were assigned. Howe-

ver, the data suggested otherwise and several key neighbourhoods 

were identified for targeted interventions.

• In the Cowbridge Road East area of Cardiff, a supermarket was 

identified as an epicentre for lots of physical and social disorder. 

The owners of the supermarket were encouraged by police to take 

action. They saw their monthly customer footfall increase by 4000 

people and reports of ASB to the police decreased substantially.

• Across South Wales PFA the key drivers of insecurity were identified 

as being: youth disorder; road safety (parking and speeding); physi-

cal disorder (litter and dog mess); drug dealing from private houses; 

burglary. The significance of this is it is not crime or disorder, rather 

a mixture of crime, physical and social disorder. Solving this array of 

problems requires inputs from a range of different agents.

The point about these data is that they enable service deliverers to 

obtain a detailed local view about particular problems in particular 
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communities, but they can also be aggregated up to develop a more 

strategic vision. 

Moving forward
The perilous state of the public finances across Europe following the 

global economic recession means that at best, people are going to have 

to make some hard choices about what they can afford to do, and may 

need to rethink what were previously seen as fundamental tenets in 

their approach. My view is that situated in such circumstances the SCP 

has value. In particular, by ‘tuning’ the radars of public agencies to those 

incidents that are doing most harm to individuals and communities it is 

possible to target finite resources to where they are most needed and 

can have greatest impact. We have a growing body of evidence sugges-

ting that it works. For example, as we are starting to see in South Wales 

having a solid body of community intelligence telling you what is really 

impacting on communities affords the possibility of delivering more 

flexible and precisely calibrated interventions. What the Cardiff data 

shows is that rather than conducting city-wide campaigns on particular 

issues, it may be possible to concentrate and focus particular interven-

tions in key neighbourhoods. In the year following the roll-out of the 

community intelligence methodology, SWP were assessed as one of the 

four most improved police forces in England and Wales by Her Majesty’s 

Inspectorate of Constabulary.

Faced with the threat of public funding cuts, in private, I have heard a 

number of senior UK police officers say that they will deal with this by 

no longer responding to incivilities and anti-social behaviour. In diffi-

cult economic circumstances there is inevitably a temptation to retreat 

to a narrow conception of mission focusing upon the prevention and 

detection of crime. However, there is an alternative. By targeting ef-

fort to those troubles and problems that do harm to communities and 

neighbourhoods it is possible to increase the resilience of these so that 

they can defend themselves better from future risks and threats. Over 

the longer-term this should reduce the demands they place upon the 

authorities. 
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In conclusion, I think there are three key summary principles that can be 

used to construct the basis of a new approach to policing and commu-

nity safety work coherent with the demands of an era of austerity. The 

Signal Crimes Perspective is coherent with each of them and facilitates 

their enactment in practice. They are:

• ‘Seeing like a Citizen’ – people attend to crime and disorder pro-

blems because they harm them in some way, rather than because 

of how they are formally defined in law. The SCP provides a way of 

capturing how citizens are collectively viewing the impacts of pro-

blems upon their neighbourhoods and communities, and channelling 

this community intelligence to the authorities in practically useful 

formats.

• ‘Participative policing’ – in effect this community intelligence feed 

affords citizens a more powerful ‘voice’ to articulate their demands 

and needs. More than this though it is envisaged that doing so will 

encourage local publics to participate more in the work of delivering 

neighbourhood security. This notion of a more participative style of 

policing also encompasses improved partnership working that en-

gages all those public services and civic society organisations whose 

activities can impact upon the achievement of public-facing outco-

mes.

• ‘See-through services’ – the signal crimes data is also designed to 

foster greater transparency and direct accountability on the part of 

community safety service providers. The data comes from the public 

and it is presented in a format that can be used to show citizens how 

the authorities have constructed interventions designed to impact 

upon the problems and troubles that the public told them about. So 

rather than priorities being determined by senior officials in closed 

meetings, the process is rendered far more open. As such, service 

providers can be encouraged to be more ‘see-through’ to the public 

looking in.
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Burgerparticipatie
Loesje heeft met een knip-

oog de kern van dit onder-

werp weergegeven in de 

poster “De politie eist meer 

burgers op straat”. De bur-

ger is degene die in eerste 

instantie gaat over zijn ei-

gen veiligheid. Burgerparticipatie is daarom een kernwaarde voor een 

goed functionerende politie. Daarbij kun je onderscheid maken tussen 

burgerparticipatie en politieparticipatie. Bij de meer traditionele burger-

participatie gaat het om emancipatie van de burger; we laten de burger 

meepraten voer doelstellingen of we laten hem zelfs meedoen als ver-

keersregelaar, buurtvader of vrijwillige politieambtenaar. Politiepartici-

patie gaat uit van de burger zelf. De burger zorgt zelf voor zijn veilig-

heid en de politie ondersteunt de burger als dat nodig is. Buurtsignaal 

Buurtsignaal: Ga uit van de 
burger zelf 
Bryan Rookhuijzen
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kan helpen zowel als het gaat om emancipatie van de burger als om po-

litieparticipatie te faciliteren.

Terzijde kan worden opgemerkt dat er in Nederland in totaal bijna 

1 miljoen mensen werkzaam zijn in de publieke sector. Je zou deze bur-

gers aan kunnen spreken om vanuit hun betrokkenheid bij de publieke 

zaak een bijdrage te leveren aan de veiligheidszorg in de omgeving 

waar ze wonen.

Lokale verankering en Gebiedsgebonden Politie
Het voorstel voor de vorming van Nationale Politie bevat goede ele-

menten, met name als het gaat om versimpeling van de besturing en 

vergroten van de slagvaardigheid bij bovenregionale prioriteiten. Ook 

binnen een dergelijk bestel dient gebiedsgebonden politie een leidend 

beginsel te blijven. Daarbij is de lokale borging van groot belang. De 

adviezen zoals die in ‘Sleuren of sturen’ zijn beschreven, ondersteun ik 

daarom van harte. 

 

Ten behoeve van de versterking van gebiedsgebonden politie wordt in 

de jaren 2009 - 2012 het programma Ontwikkeling Gebiedsgebonden 

Politie uitgevoerd. In het programma wordt het referentiekader ge-

biedsgebonden politie als basis voor de borging van gebiedsgebonden 

politie in de korpsen gebruikt. Daarin staan onder meer normen voor de 

wijkagent (gemiddeld 1 op 5.000 inwoners; 80% voor de wijk; verblijfs-

duur in de wijk, etc.); over het wijkteam, probleemgericht werken. over 

samenwerking met partners en over samenwerking met burgers. 

Logica burger versus logica politie
Centraal in het werk van de Nederlandse politie, en zeker als het gaat 

om gebiedsgebonden politie, is het begrip verbinding. Verbinding met 

de burger, maar ook verbinding met de partners en met het gezag. Die 

verbinding komt tot uitdrukking in de structuur, in de cultuur en in de 

sturing van de politie. Die verbinding is voorwaarde om de menselijke 

maat te houden en maatwerk te kunnen leveren.
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Marten Innes is ingegaan op het begrip reassurance gap. Het gaat daar-

bij om het verschil tussen wat de burger belangrijk vind als het om vei-

ligheid (in de buurt) gaat en het door de professionals geconstrueerde 

beeld van wat belangrijk is (en dat in landelijke prioriteiten, algemene 

noties in beleidsplannen, top 5 delicten etc. een plaats krijgt). De burger 

staat in de context waarin hij leeft en van daaruit geeft  hij aan wat 

belangrijk is. Door de politie, maar ook door andere professionals en 

ook gemeenten wordt vaak vanuit systeemeisen gedacht en wordt die 

context van de burger nogal eens uit het oog verloren. 

In Groot Brittannië werd geconstateerd dat de reassurance gap erg 

groot was. Die vertrouwenskloof is in Nederland veel kleiner. Het 

vertrouwen in de politie is hier relatief hoog en de Nederlandse politie 

is altijd in de wijken gebleven, waar de Engelse politie zich een aantal 

jaren heeft teruggetrokken. Dat neemt niet weg dat er sprake is van 

toenemende afstand. De ontwikkeling van standaarden; het gebruik van 

abstracte landelijke doelen; de invoering van complexe planningssyste-

men, de sluiting van bureaus en de invoering van weeg- en stuurploe-

gen om tot doelmatige inzet van middelen te komen, het zijn allemaal 

elementen die kunnen leiden tot een toenemend gevoel van afstand. 

De Nederlandse politie neemt, vaak samen met gemeenten en anderen, 

verschillende initiatieven om de afstand te verkleinen en de verbinding 

met de burger te versterken. Burgernet is te zien als zo’n initiatief, maar 

ook buurtsignaal staat in dat teken.

Buurtsignaal: om te begrijpen moet je goed luisteren
De opdracht om in verbinding te werken is simpel, maar de vraag is wel 

hoe doe je dat? Buurtsignaal kan daarbij helpen. Buurtsignaal is vanuit 

het programma OGGP ondersteund in de toepassing in Nederland. In 

2008 is er een pilot uitgevoerd in Eindhoven. Het Engelse concept is 

aangepast op de multidisciplinaire traditie van Nederland. Onder de 

regie van de gemeente worden relevante professionals, bewoners en 

ondernemers betrokken en zij leveren daarmee input voor integrale 
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veiligheidsaanpak op wijkniveau. Het gaat bij buurtsignaal om systema-

tische interviews met nodale burgers door de betrokken professionals 

(+ burgers), gezamenlijke analyse en gezamenlijk prioriteren en bepalen 

aanpak. 

In de opleiding voor Politiekundige niveau 5 is Buurtsignaal een be-

langrijk onderdeel. Studenten oefenen in het kader van de opleiding 

met Buurtsignaal. Op deze wijze wordt de toepassing op kleine schaal 

verspreid. Daarnaast is dit voorjaar in de gemeente Eindhoven in op-

dracht van de gemeente buurtsignaal uitgevoerd in de buurt Vlokhoven. 

De ervaringen zijn opgetekend en geëvalueerd door onafhankelijke 

onderzoekers.

Buurtsignaal is een methode om:

a Te weten te komen wat in een buurt de problemen zijn die er voor 

de bewoners van die buurt echt toe doen als het gaat om veiligheid. 

Daarin is het ook heel concreet, het gaat om een specifiek delict of 

vorm van overlast door een specifieke dader of dadergroep op een 

bepaalde concrete locatie (hierin wijkt het wel af van veel enquê-

teachtig onderzoek dat altijd heel algemeen is)

b Bij partijen die nodig zijn om de problemen op te lossen een gedeeld 

besef over aard, urgentie en aanpak van die problemen te creëren. 

Door de aanpak krijgen de partijen ook verbinding met de buurt, de 

bewoners en elkaar.

Alle partijen, inclusief de burgers werken samen in verzamelen en 

analyseren van de informatie en het bepalen van de aanpak.

Buurtsignaal kent een aantal stappen:

i) Voorbereiding:

 Een startbijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente, 

stadsdeel, politie, woningbouwcorporatie, welzijnsinstelling, basis-

onderwijs en bewonersorganisatie.

 Vervolgens interviewtraining

 De eerste ervaringen laten zien dat het van belang is om hiervoor 

voldoende tijd te nemen; het is essentieel om draagvlak bij frontlijn-



31Vereniging Van nederlandse gemeenten

werkers te creëren, zij kunnen burgers mobiliseren en zij moeten na 

afloop verzamelde kennis omzetten in handelen;

ii) Selectie informanten:

 Het gaat om zogenoemde ‘nodale burgers’, ofwel burgers die er toe 

doen in de wijk, ofwel preferente burgers. Bijvoorbeeld omdat ze 

veel tijd in de buurt steken, actief zijn in de gemeenschap, honden-

uitlaters, etc.;

 De informanten moeten gespreid zijn over de wijk,

 Streef naar één interview per 100 inwoners in de buurt/wijk en let 

een beetje op de demografische samenstelling van de wijk;

iii) De interviews

 Bij de interviews worden mensen niet gevraagd naar opinies, maar 

naar feitelijkheden en directe persoonlijke ervaringen. Die ervarin-

gen worden ook op een kaart van de wijk ingetekend.  

 Er wordt in kaart gebracht wat de buurtsignalen zijn, dat wil zeggen 

de voorvallen van criminaliteit, sociale of fysieke overlast in de wijk, 

die bij de geïnterviewde ook tot verandering in gevoelens en of 

gedrag heeft geleid. Voor elk voorval wordt een apart blad gebruikt. 

Per voorval wordt ook in kaart gebracht waar het plaats vond, wie 

men verantwoordelijk houdt en hoe men de aanpak beoordeelt. 

iv) Analyse 

 De gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Er ontstaat een 

beeld van de voorvallen van criminaliteit etc. waar men last van 

heeft en de locaties in de wijk/buurt waar dit vooral speelt. Ook de 

duurzaamheid van de signalen en de frequentie waarin ze optreden 

wordt zichtbaar.

 De resultaten worden in een rapportage verwerkt. De betekenis van 

de resultaten wordt in een sessie met alle betrokkenen geïnterpre-

teerd. 

 De resultaten wordt vervolgens besproken met de bewoners. In 

Vlokhoven ging het om een avond waarop 50 bewoners aanwezig 

waren. Samen met bewoners en professionals zijn mogelijke oplos-

singen besproken. 
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Tot besluit
Buurtsignaal is een mooi instrument om burgers en frontlijnwerkers met 

elkaar in gesprek te brengen en om de frontlijnorganisaties te richten 

op de problemen die voor de burgers werkelijk een rol spelen als het 

gaat om hun veiligheid. Buurtsignaal heeft een aantal pluspunten:

• Buurtsignaal leidt tot contact met burgers en dat is kennelijk voor 

burgers en frontlijnwerkers niet of niet meer vanzelfsprekend.

• De burger voelt zich hierdoor serieus genomen. Dat is wat hij vooral 

wil in zijn contacten. Daardoor wordt zijn vertrouwen hersteld en 

kan hij ook in andere, bijvoorbeeld zwaardere criminaliteit, zaken 

een bondgenoot van ons worden. 

• Partijen die nodig zijn om problemen op te lossen werken samen in 

buurtsignaal. Het leidt tot een gedeeld besef van het probleem en 

tot verbinding met elkaar en met de bewoners.

• Buurtsignaal geeft zicht op feitelijke concrete problemen. Het levert 

geen beleidswerkelijkheid, maar realiteit van de buurt, ofwel con-

textinformatie.  

Buurtsignaal kan een bijdrage leveren aan het richten van gemeente, 

politie en anderen. Daarbij zijn enkele kanttekeningen te plaatsen:

• Het is niet wenselijk dat buurtsignaal als standaard wordt voorge-

schreven en uitgerold. Buurtsignaal is een arbeidsintensief instru-

ment en bezien moet worden of het in de context passend is. 

• Van belang in de toepassing is voorts dat er een cultuur heerst 

waarin ruimte wordt gelaten aan de frontlijnwerkers. De ambtelijke 

werkelijkheid is een andere dan de werkelijkheid van de burger. Met 

buurtsignaal kan de kloof tussen de burger en de frontlijnwerkers 

worden overbrugd. 

• Om het vertrouwen van de burger te verbeteren kan buurtsignaal 

niet als eenmalig trucje worden opgevoerd. Het is een kwestie van 

lange adem en van belang is dat ook in het daadwerkelijk handelen 

van betrokkenen zichtbaar wordt dat de burger serieus wordt geno-

men. 
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In dit verhaal is, aan de hand van het concrete voorbeeld buurtsignaal, 

getracht een beeld te schetsen hoe de politie kijkt naar lokale veranke-

ring vanuit het perspectief van burgerparticipatie. Ik hoop vertrouwen 

te hebben gegeven dat de lokale basis en de context van de burger ook 

voor de politie zeer belangrijke punten zijn.
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In de afgelopen decennia is een toenemende betrokkenheid van de 

burger bij het thema veiligheid waar te nemen. Deze betrokkenheid 

kan verschillende vormen aannemen. In de wetenschappelijke literatuur 

worden een viertal typen burgerbetrokkenheid op lokaal niveau onder-

scheiden. Er kan een onderscheid worden gemaakt naar de mate waarin 

de burgers autonomie hebben en het soort activiteit wat van de burger 

wordt verwacht. In dit geval gaat het om meepraten of meedoen. De 

vier rollen die een burger kan aannemen zijn: de ogen en oren, zelfred-

zaamheid, adviseurs of deelnemers en zelfbeheer.

Uit: Terpstra, J. (2008). Burger in Veiligheid. Lokale netwerken en buurtcoalities. In Bou-

tellier, H. & Steden, R. van, Veiligheid en Burgerschap in een netwerksamenleving (pp. 

243-266). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Burgerparticipatie in de praktijk
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Ogen en oren
De burger heeft als ‘ogen en oren’ een functie als informatiebron voor 

de overheidsinstanties. Dit betekent dat de burger kan ‘meepraten’ en 

een beperkte autonomie kent. Deze vorm van burgerparticipatie zien we 

met name bij de politie als het gaat om de opsporing. Een gemeentelijk 

voorbeeld is ‘Onze buurt veilig’. Dit is een project van de gemeente Til-

burg waarbij de burger kan aangeven wat zijn zorg is over zijn buurt. Dit 

project gaat uit van de gedachte dat de burger het beste speelt wat er in 

zijn buurt speelt. Signalen die de burger kan doorgeven zijn bijvoorbeeld 

dat de verlichting in een bepaalde straat is uitgevallen of dat de afvalbak 

vol is en dient te worden geleegd. De burger kan eventueel ook zelf een 

oplossing aandragen bij een gesignaleerd probleem.2

Adviseurs of deelnemers
Een vorm van burgerbetrokkenheid waarbij de burger over meer autono-

mie beschikt en de burger daadwerkelijk een stem heeft in het veilig-

heidsbeleid, is de rol van adviseur c.q. deelnemer. Vaak is de achterlig-

gende gedachte van de overheid om op deze manier feeling te krijgen 

met wat er lokaal speelt en te weten te komen waar de burger behoefte 

aan heeft als het gaat om de lokale veiligheid. Indien hier aansluiting bij 

gevonden kan worden, wordt er tevens draagvlak gecreëerd voor beleid. 

In Maastricht is men recentelijk van start gegaan met het Veilige Buur-

ten Team. Aan dit team nemen professionals deel vanuit verschillende 

organisaties. Te denken valt aan politie, woningcorporatie etc.  De teams 

werken gedurende acht weken aan drie prioriteiten binnen een bepaal-

de wijk. Deze prioriteiten worden door de bewoners zelf aangedragen. 

Na 8 weken wordt er een terugkoppeling gegeven aan de bewoners over 

de manier waarop de prioriteit is aangepakt.3

Zelfredzaamheid
Tot dusver zijn er voorbeelden genoemd waarbij de burger vooral ‘mee-

2 www.onzebuurtveilig.nl

3 http://limmel.maestricht.nl/2010/03/het-veilige-buurten-team/
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praat’. Ook kan de burger een actievere rol op zich nemen door naast 

het leveren van input, ook zelf taken op zich te nemen om de leefbaar-

heid en veiligheid in de eigen leefomgeving te verbeteren. Er wordt een 

beroep gedaan op zijn zelfredzaamheid. Dit betekent niet altijd dat de 

burger zelf het initiatief neemt; vaak zijn het de gemeente of de politie 

die burger ertoe bewegen een actievere betrokkenheid te tonen en 

is dit onderdeel van beleid. In de gemeente Lansingerland werkt men 

sinds enige tijd met Buurttoezicht. Het doel van dit project is het onvei-

ligheidsgevoel van de burger terug te dringen en zijn zelfredzaamheid 

te vergroten. De burger surveilleert al dan niet op gezette tijden in de 

eigen buurt en signaleert waar zich onregelmatigheden als vandalisme 

en vernielingen voordoen. Deze informatie verzamelen zij en geven zij 

door aan gemeenten en/of politie. De wijze waarop buurttoezicht wordt 

ingevuld, hangt sterk samen met de problematiek van de buurt.4

Zelfbeheer
Zodra de burger zelf het initiatief neemt om activiteiten uit te voeren 

en/of te financieren om de veiligheid in zijn eigen leefomgeving te ver-

groten, is er sprake van zelfbeheer.

Door burger zelf uitgevoerd en/of gefinancierd en op eigen initiatief 

opgezet. In Amsterdam hebben bewoners in een wijk in het stadsdeel 

Zuideramstel er voor gekozen zelf een anti-inbraakproject te starten 

omdat het aantal pogingen van inbraken toenam. De buurtregis-

seur attendeerde de bewoners hierop en het bleek dat de beveiliging 

te wensen over liet. Een burger besloot hierop op eigen initiatief de 

mogelijkheden te onderzoeken voor collectieve beveiliging waaronder 

particuliere beveiliging. Hij won zelf informatie in en met behulp van 

het inschakelen van de buurtregisseur werden bijeenkomsten georgani-

seerd om deze mogelijkheden met de buurt te bespreken.5

4 http://www.lansingerland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=2359&stuk

id=23077

5 Uit: Caem, B. van,  (2008). Verborgen kracht. Burgerparticipatie op het vlak van veiligheid. 

(pp. 164-172). Amsterdam: Vrije Universiteit.
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