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INLEIDING 
 
 
Op 8 mei 2007 werd gestart met het pilotproject buurtpreventie in de Maastrichtse stadsdelen 
Kommelkwartier en Statenkwartier. De duur van de pilot werd bepaald op 1 jaar, waarna er een 
evaluatierapportage zou worden gemaakt en conclusies worden getrokken over het al dan niet 
voortzetten van het project.  
 
In dit evaluatierapport komen onderstaande zaken aan bod: 
 

1. Inventarisatie van taken 
2. Behaalde resultaten 
3. Volontairs: aantal en werkgebied 
4. Effectmeting  
5. Communicatie 
6. Samenwerking  
7. Uitrusting 
8. Motivatie  
9. Borging 
10. Conclusie  
11. Advies en aanbevelingen 

 
1. INVENTARISATIE VAN TAKEN 
 
Op drie dagdelen per week verrichten de volontairs surveillances te voet in de beide stadsdelen 
Kommelkwartier en Statenkwartier. Ze houden algemeen toezicht in de wijken en geven 
onregelmatigheden door aan het wijksecretariaat of het klachtenmeldpunt van de gemeente 
Maastricht. 
Op initiatief van de wijkagenten werden de volontairs meer en meer gericht aangestuurd op 
aandachtspunten in de wijk.  
- Zo werden onder meer hotspots van auto-inbraken intensief in de surveillances opgenomen,  
- werd parkeeroverlast bij scholen aangepakt,  
- werd geholpen bij de zoektocht naar een vermist kind,  
- werd actief deelgenomen aan het project wijkbrand,  
- werd acte de presence gegeven op topdrukte dagen,  
- werd deelgenomen aan de Euregionale veiligheidsdag op het Vrijthof,  
- werd toezicht gehouden tijdens evenementen, 
- werd gericht gesurveilleerd tijdens de jongerendisco 043 in de Herbenusstraat en 
- werd deelgenomen aan een presentatie over buurtpreventie in de gemeente Stein.  
- Recent worden de volontairs ook preventief ingezet op de vrijdagmarkt in verband met de bestrijding 
van zakkenrollerij. 
 
 



 
2. RESULTATEN 
 
- Het regelmatig zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn van volontairs in de buurt en het 
aanspreekbaar zijn, leidt steeds meer tot de gewenste interactie met buurtbewoners en passanten 
hetgeen regelmatig bruikbare informatie voor de wijkagent oplevert.   
- De volontairs hebben het gevoel gewaardeerd te worden door de burgers. Ze worden doorgaans met 
respect behandeld.  
- Het duidelijke gemis aan de beschikbaarheid van de wijkagent in beide stadsdelen wordt niet goed 
gemaakt door enkel de inzet van volontairs. Een en ander valt op te maken uit de resultaten van een 
recentelijk gehouden buurtonderzoek in het Statenkwartier. Door de inzet van volontairs in dit 
buurtpreventieproject is het vertrouwen in de politie niet als zodanig toegenomen. 
- Geconstateerd is dat circa 90 procent van de meldingen die volontairs doen naar de gemeente gaan 
en door de gemeente (dienen te) worden afgehandeld. Door deze meldingen doorgaans met 
voortvarendheid aan te pakken neemt het vertrouwen in de gemeente Maastricht in beide buurten toe. 
- Buurtbewoners en buurtplatform weten niet of in onvoldoende mate dat veel van deze zaken door 
volontairs worden aangedragen. Door de resultaten vaker terug te koppelen naar de buurtplatforms 
kan dit verbeteren (aanbeveling 1 ) 
- De meldingen die rechstreeks bij het wijksecretariaat van de politie binnenkomen hebben niet geleid 
tot toename van de werkdruk aldaar. De inhoud van de meldingen ging veelal over drugshandel op 
straat, overlast van alcoholisten en zwervers en drugsgebruikers. In de meeste gevallen werd 
gereageerd middels inzet van geuniformeerde collega's.  
Geconstateerd is dat de bekendheid van de volontairs bij de dienstdoende medewerkers van het 
wijksecretariaat ten opzichte van de beginperiode, flink is toegenomen. Dit komt mede door de 
monitoring hierop door de wijkagenten. 
 
3. VOLONTAIRS  
 
Aantal: Gestart werd met zes volontairs. Vijf van hen zijn afkomstig uit de deelnemende buurten, een 
zesde volontair uit een ander stadsdeel werd bereid gevonden aan het project deel te nemen. Het 
bleek geen enkel beletsel voor het project dat deze kandidaat uit een ander stadsdeel afkomstig was. 
Er zijn tot op heden geen afvallers hetgeen als een succes kan worden aangemerkt. 
Nu komt het nog voor dat surveillances uitvallen omdat slechts één volontair beschikbaar is.  
De volontairs verzoeken om enkele vrijwilligers erbij te zoeken om het aantal surveillancemomenten  
uit te breiden en om meer kans te hebben op vervanging bij verhindering (Aanbeveling 2 en 3)  
 
Werkgebied: De volontairs en de wijkagenten hebben de wens om het surveillancegebied uit te 
breiden. Het nieuwe (actievere) buurtplatform in het Boschstraatkwartier kan hier mogelijk uitkomst 
bieden. Uit contacten met dit platform is gebleken dat er serieuze interesse bestaat om deel te nemen 
aan het buurtpreventieproject. Daarnaast dient de eventuele deelname van het Jekerkwartier opnieuw 
te worden besproken met het betreffende buurplatform zodat de aanvankelijke plannen om te komen 
tot een gezamenlijke vorm van buurtpreventie in de vier 'Kwartieren'  alsnog wordt gerealiseerd. 
(aanbeveling 4)  Wel dient de verplichting aan de buurtplatforms om in principe deelnemers uit de 
eigen wijken te rekruteren en daarmee aktief bij te dragen aan buurtpreventie, te worden gehandhaafd 
(aanbeveling 5)   
 
4. EFFECTMETING 
 
De invloed van de aanwezigheid van de volontairs in de openbare ruimte op de criminaliteit is niet 
gemeten. Er heeft geen nul-meting plaatsgevonden omdat het aanwezig zijn op straat een niet in 
cijfers te vertalen preventieve uitstraling heeft. Het is derhalve ook niet aan te geven dat door de 
zichtbare aanwezigheid van volontairs de veiligheid en de leefbaarheid in de buurten is toegenomen 
en er minder criminaliteit heeft plaatsgevonden. Of de aanvankelijke doelstelling gehaald is, is niet 
bekend, maar gezien de overwegend positieve reacties die de volontairs en de wijkagenten krijgen 
van publiek, ondernemers en buurtbewoners, lijkt het daar wel op. 
 
 
 
 
 



 
5. COMMUNICATIE 
 
Algemeen:  
Communicatie is een sleutelbegrip waar het gaat om werken met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 
doorgaans gemotiveerde mensen die vanuit hun betrokkenheid werkzaamheden willen doen voor de 
gemeenschap.Zeker in de beginfase is dit van groot belang.  
 
Politie:  
In de aanvangsfase moesten een aantal 'kinderziektes' worden aangepakt. De verwachtingen van 
zowel de volontairs als de beide wijkagenten over de invulling van het project liepen aanvankelijk niet 
parallel. De wijkagenten Han Koch en Paul Vermin konden enerzijds de verwachtingen omtrent hun 
inspanningsverplichting niet waar maken door andere, van bovenaf opgelegde, werkzaamheden en 
verplichtingen, anderzijds vonden de volontairs dat ze te weinig begeleiding en sturing kregen. 
Hierdoor ontbrak het aan de -zeker in de begintijd- noodzakelijke warme contactmomenten met de 
wijkagenten. Inmiddels is er structuur aangebracht in de onderlinge communicatie.  
 
Volontairs:  
Er zijn maandelijkse overlegmomenten van volontairs samen met wijkagenten, de leiding BE, 
leidinggevenden van de sectie handhaving van de gemeente Maastricht en de coordinator volontairs. 
Deze overlegmomenten zijn en blijven noodzakelijk voor de onderlinge samenwerking en sfeer en 
geven de volontairs betrokkenheid. Tot nu toe werden deze overlegmomenten geleid door de 
regionaal coordinator politievrijwilligers. Deze taak zal na de projectfase moeten worden overgenomen 
door de wijkagenten. Zij kunnen beurtelings de vergadering leiden aan de hand van een vaste 
agenda. Het uitwerken van de notulen kunnen ze overlaten aan een van de volontairs 
(Aanbeveling 10)  
 
Buurtplatforms:  
De communicatie met de buurtplatforms was in de aanloop naar het project en in de beginfase ervan 
ruim voldoende. Gaandeweg het project verwaterden deze contacten, hetgeen ongewild een 
negatieve invloed had op de betrokkenheid van de buurtplatforms bij het project. Er vond nagenoeg 
geen terugkoppeling meer plaats tussen wijkagenten en buurtplatforms. Hierover zijn inmiddels 
nieuwe afspraken gemaakt (zie aanbeveling 1) 
 
6. SAMENWERKING 
 
Samenwerking met de buurtplatforms:  
Deelname en commitment van buurtplatforms zijn voor het welslagen van een buurtpreventieproject 
kritische succesfactoren ( zie aanbeveling 1) 
In de aanloop naar- en in de beginperiode van het buurtpreventieproject werd nauw samengewerkt 
met de voorzitters van de buurtplatforms. Samen met hun werden de kaders bepaald waarbinnen de 
vrijwilligers hun werkzaamheden gingen verrichten en werden afspraken gemaakt over regelmatige 
contact- en evaluatiemomenten. De gekozen werkwijze, inhoudende dat de wijkagent de regie voert 
over de volontairs en het aanspreekpunt is voor de buurtplatforms en voor de volontairs, kwam te 
weinig uit de verf door ziekte en/of werkdruk van de wijkagenten. De buurtplatforms kregen daardoor 
te weinig terugkoppeling van hun wijkagent over door de volontairs geleverde prestaties en 
inspanningen. Het gevolg was dat de voorzitters van de buurtplatforms zich terugtrokken uit het 
project en slechts op afstand de activiteiten volgden. Signalen van de buurtplatforms in de richting van 
de politieleiding en de politiek over de volledige inzetbaarheid van de wijkagent, vonden geen gehoor. 
Het gevolg was dat de buurtplatforms hun affiniteit met het project voor een deel kwijt raakten en 
daardoor ook een groot deel van het draagvlak verloren. Een kwalijke zaak waaruit lessen voor de 
toekomst moeten worden getrokken. In een gesprek met de buurtplatforms op 5 maart 2008 zijn de 
navolgende afspraken gemaakt: 
 

• Regelmatig persoonlijk overleg tussen buurtplatform en wijkagent waarin terugkoppeling 
plaatsvindt over de behaalde resultaten en de gepleegde inzetten. Dit is voldoende om de 
buurtplatforms als serieuze partner bij het project te houden (Aanbeveling 6)   

 



• Tenminste 1 maal per jaar een informele bijeenkomst met alle participanten van het 
buurtpreventieproject, i.c. de stadsdeelleider, sectie handhaving, vz. buurtplatforms, 
volontairs, wijkagenten, leiding BE, AP politievrijwilligers en coordinator politievrijwilligers.  
Tijdens deze bijeenkomst kan het beleid aan de orde worden gesteld en kunnen waar nodig 
bijstellingen plaatsvinden (Aanbeveling 7)  

 
 
 
Samenwerking met de sectie handhaving van de gemeente Maastricht:  
De start van het project buurtpreventie met volontairs stuitte in eerste instantie op grote weerstand bij 
de medewerkers van de sectie Toezicht en Handhaving van de gemeente Maastricht. Aanvankelijk 
heerste er grote angst voor mogelijk banenverlies. Pas na een duidelijke uitleg over politie-
vrijwilligerswerk en het additionele aspect van het werk van de volontairs buurtpreventie, kon deze 
vrees worden weggenomen en werd in gezamenlijkheid en met succes naar kansen voor 
samenwerking gezocht. De hieruit voortgekomen koppeling van volontairs aan de toezichthouders van 
de gemeente Maastricht is van groot belang gebleken voor het buurtpreventieproject. Zeker in de 
beginfase had dit grote voordelen o.a. bij de opvang en het 'streetwise' maken van de volontairs. 
Hiermee werd het gemis van de begeleiding en aansturing door de wijkagent in de beginfase 
grotendeels opgevangen en werd het gevoel van de volontairs dat 'ze er maar wat bijliepen' enigszins 
verzacht. De positieve inzet van de leiding van de sectie handhaving was mede bepalend voor het 
welslagen van de onderlinge samenwerking. 
De volontairs werden door medewerkers van de sectie handhaving figuurlijk 'bij de hand genomen' en 
wegwijs gemaakt in het surveilleren in de openbare ruimte. Ook werd de regelgeving van de APV met 
de volontairs besproken. Deze werkwijze bleek succesvol te zijn. Ook het benoemen van een vast 
aanspreekpunt bij de sectie Handhaving droeg in positieve zin bij tot de goede samenwerking. De 
volontairs, de wijkagenten en de coordinator politievrijwilligers zijn vol lof over de manier waarop met 
de sectie handhaving wordt samengewerkt (Aanbeveling 8)  
 
 
7. UITRUSTING 
 
De uitrusting van de volontairs buurtpreventie bestaat uit een rood winterjack, een rode regenjack, 
twee rode poloshirts en een rode polotrui, allen voorzien van opdruk en logo en een rode cap met 
logo.De kleding is extern aangeschaft en van goede kwaliteit maar is niet getoetst aan strenge 
veiligheidseisen zoals bijvoorbeeld brandwerendheid. Gezien het (afgebakende) takenpakket lijkt dit 
ook niet nodig te zijn. Ook heeft iedere volontair een zaklamp voorzien van het logo. Daarnaast wordt 
één door de politie ter beschikking gestelde GSM gebruikt voor de communicatie met de wijkagent, de 
politiemeldkamer en het klachtenmeldpunt van de gemeente. 
 
De uitrusting heeft tijdens de proefperiode geen enkele keer geleid tot conflictsituaties met derden of 
tot andere ongewenste situaties. Een en ander komt mede door het gedisciplineerde optreden van de 
volontairs en het zich strikt houden aan de gemaakte afspraken. 
De aanvankelijke vrees van de (districts-)leiding dat de herkenbare kleding met het op het politie-
embleem lijkende volontairlogo tot ongewenste situaties zou kunnen leiden, bleek ongegrond. De 
kleding geeft legitimiteit aan de volontairs bij het acteren in de openbare ruimte en bleek tijdens de 
projectperiode uitstekend te voldoen. De kleding levert een belangrijke bijdrage aan de 
herkenbaarheid van de volontairs. De publiekscontacten waarmee de volontairs tijdens hun diensten 
te maken krijgen nemen nog steeds toe. Het publiek stapt steeds vaker naar de volontairs met vragen 
en meldingen. De link met de politie blijkt duidelijk uit het volontairlogo op de kleding en de cap 
(Aanbeveling 9)  
 
 
8. MOTIVATIE 
 
In de beginfase kregen de volontairs al vlug het gevoel doelloos bezig te zijn. Alleen maar rondjes 
lopen in de wijk was geen uitdaging. Daardoor kwam de continuiteit van het project even onder druk te 
staan. De volontairs gaven aan behoefte te hebben aan gerichtere aansturing door de wijkagenten en 
de sectie handhaving en vroegen om meer inhoud te geven aan hun werkzaamheden. Zowel door de 
wijkagenten als door de sectie handhaving werd dit signaal goed opgepikt. Een van de volontairs 



behaalde tijdens de projectfase het BOA-certificaat. Twee volontairs volgden in maart  ’08 de BHV-
cursus.  
 
Sectie handhaving:   
De sectie handhaving verrichtte diverse inspanningen die de motivatie van de volontairs ten goede 
kwam. De volontairs kregen o.a. een instructie van de APV door het vaste aanspreekpunt van de 
sectie Handhaving waardoor het 'blikveld' van de volontairs aanzienlijk werd verruimd en het aantal 
meldingen in de richting van de klachtenmeldpunt van de gemeente gestaag toenam. Het feit dat er 
met de meldingen aan het klachtenmeldpunt ook daadwerkelijk iets wordt gedaan komt de motivatie 
van de volontairs ten goede. Momenteel vind er geregeld terugkoppeling plaats over de afhandeling 
van de meldingen.  
 
Wijkagenten:  
Door de volontairs steeds meer bij zaken te betrekken is niet alleen het takenpakket een stuk 
aantrekkelijker en afwisselender geworden, maar is ook de motivatie om bij het project te blijven 
behoorlijk toegenomen. De wijkagenten betrokken de volontairs in toenemende mate bij knelpunten in 
de beide stadsdelen (zie onder punt 1) Gemiddeld 1 x per 4 a 6 weken vindt er overleg plaats met de 
volontairs. 
 
 
9. BORGING  
 
Voor een goede borging  van het project is het noodzakelijk dat de coördin erende- en 
regisserende rol overgenomen wordt door de beide wi jkagenten.  (aanbeveling 9a) 
Met nadruk wordt gewezen op het belang van goede begeleiding van de volontairs en het op een 
juiste wijze invulling geven aan de regiefunctie van de wijkagenten. Zij dienen daarvoor dan wel de 
benodigde tijd en ruimte te krijgen binnen hun takenpakket. De rol van de coördinator 
politievrijwilligers zoals die in de projectfase is ingevuld, komt, met het beeindigen van de projectfase, 
te vervallen. In beginsel dient vanaf dat moment de dagelijkse begeleiding en aansturing plaats te 
vinden op de werkplek van de volontairs. In dit geval is dat moeilijk te realiseren omdat de volontairs in 
dit project overwegend op straat verblijven.  
 
Het districtelijk aanspreekpunt politievrijwilligers kan voor enige verlichting zorgen. Hij zal dan 
nadrukkelijker bij buurtpreventieprojecten met volontairs moeten worden betrokken en een actieve rol 
moeten krijgen waar het betreft het bijwonen van periodieke overlegmomenten, het voeren van 
individuele- en/of groeps- en functioneringsgesprekken (personeelszorg) en het bewaken van de 
belangen van de vrijwilligers. Het beleggen en leiden van vergaderingen en het maken van notulen 
valt hier duidelijk niet onder. (Aanbeveling 10)  
 
De coördinator politievrijwilligers is op regioniveau beleidsmatig actief voor alle politievrijwilligers (VP 
en volontairs) en is 'op afstand' beschikbaar als vraagbaak en klankbord en eventueel als 
vertrouwenspersoon. 
 
10. CONCLUSIE 
 
Het projectjaar heeft  aan de hand van de evaluatie bewezen dat buurtpreventie in beide stadsdelen 
bestaansrecht heeft en van meerwaarde is voor het politiewerk, ondanks het feit dat nog niet alles 
naar ieders wens verloopt. De oog- en oorfunctie van de volontairs voor de wijkagent komt steeds 
meer tot zijn recht. De wijkagenten hebben steeds minder tijd nodig voor de aansturing van de 
volontairs. Toch blijft het persoonlijke contact tussen wijkagenten en volontairs van groot belang en 
dient dit periodiek plaats te blijven vinden. Ook de samenwerking met de toezichthouders van de 
gemeente moet worden gecontinueerd. Er is duidelijk sprake van een goede samenwerking. Gezien 
het aantal en de aard van door volontairs gedane meldingen is er duidelijk sprake van een win-win 
situatie.  
 
Ondanks het feit dat een meerderheid van de meldingen die door volontairs gedaan worden 
betrekking hebben op zaken die de gemeente Maastricht aangaan en de competenties daardoor meer 
gericht zijn op de gemeente, kan men zich afvragen of buurtpreventie niet beter kan worden 
ondergebracht bij de sectie handhaving. Desondanks heeft aansturing door de politie (wijkagent) de 
voorkeur. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is het imagoprobleem dat zich mogelijk 



voordoet. De huidige groep volontairs vereenzelvigd zich nadrukkelijk met de politie en haakt vrijwel 
zeker af als dat wordt losgelaten.  
 
De terugkoppeling naar de buurtplatforms van door volontairs behaalde resultaten moet worden 
verankerd en beter door de wijkagenten worden georganiseerd. Het nakomen van afspraken blijft een 
gevoelig punt. Monitoring is wenselijk. 
 
 
Het leerjaar voor dit project is (bijna) voorbij. De tijd is rijp om het project om te zetten in een 
duurzaam traject en dit wellicht uit te breiden naar de aangrenzende stadsdelen Boschstraatkwartier, 
de City en het Jekerkwartier. Vanuit het Boschstraatkwartier is er duidelijk vraag naar- en behoefte 
aan de inzet van volontairs en is het (nieuwe) buurtplatform, vooruitlopend op een beslissing over de 
voortgang van buurtpreventie, al naarstig op zoek naar geschikte vrijwilligers. Dit stadsdeel erbij 
betrekken is dan ook geen probleem. Uit het Jekerkwartier komen andere geluiden en daarbij rijst de 
vraag of het buurtplatform aldaar wel mee wil doen. Het  eventueel niet deelnemen van het 
Jekerkwartier mag echter geen rem zijn voor de doorontwikkeling van buurtpreventie in Maastricht. De 
City kent nog geen buurtplatform, doch recentelijk hebben bewoners de eerste initiatieven genomen 
om dit op te richten. Indien het zover komt kan ook dit gebied bij buurtpreventie worden betrokken 
(aanbeveling 4 ) 
 
 
11. ADVIES EN AANBEVELINGEN 
 
Gelet op bovenstaande adviseer ik om het project 'B uurtpreventie Kommelkwartier / 
Statenkwartier' te integreren in de dagelijkse bedr ijfsvoering met in acht neming van de 
volgende aanbevelingen: 
 
Aanbeveling 1:  
Plan periodiek overleg tussen wijkagenten, voorzitters buurtplatform en leiding BE waarin 
terugkoppeling plaatsvindt over knelpunten en resultaten. Laat de overlegmomenten tussen politie, 
volontairs en andere partners leiden door de begeleidende wijkagenten. Doe aan monitoring. 
 
Aanbeveling 2:  
Breidt het aantal volontairs bij uitbreiding van het gebied naar evenredigheid uit met minimaal 3 
deelnemers per wijk. Overweeg in dat geval om met meer koppels tegelijk te surveilleren.  
 
Aanbeveling 3:  
Vergroot het aantal surveillancemomenten indien mogelijk van 3 naar 4 of 5 keer per week. 
 
Aanbeveling 4:  
Streef naar uitbreiding van het werkgebied door de aangrenzende stadsdelen Boschstraatkwartier en 
Jekerkwartier (en eventueel de City) bij dit buurtpreventietraject te betrekken.  
 
Aanbeveling 5:  
Stel de deelname van volontairs uit eigen buurt in principe als eis voor nieuwe buurtpreventietrajecten 
(i.v.m. bekendheid en betrokkenheid) 
 
Aanbeveling 6:  
Leg de coordinerende - en regisserende rol van een buurtpreventieproject bij de betreffende 
wijkagenten. Laat de overlegmomenten tussen politie, volontairs en andere partners leiden door de 
begeleidende wijkagenten. Monitor dit. 
 
Aanbeveling 7:  
Organiseer tenminste 1 x per jaar een informeel overleg met alle bij het project betrokken personen 
en/of instanties (buurtplatforms, stadsdeelleider, sectie handhaving, volontairs, leiding basiseenheid, 
wijkagenten, districtelijk aanspreekpunt politievrijwilligers en coordinator politievrijwilligers) en doe aan 
monitoring. 
 
Aanbeveling 8:  



Stel bij eventueel volgende buurtpreventietrajecten in Maastricht de koppeling met toezichthouders 
van de gemeente en de samenwerking met bureau Buurtgericht Werken als harde eis; 
 
Aanbeveling 9:  
De gekozen uitrusting voor dit volontairproject voldoet aan de eisen en verwachtingen. Stel dat dit 
kledingpakket ongewijzigd wordt toegepast bij buurtpreventietrajecten elders in Maastricht (en in de 
politieregio) 
 
Aanbeveling 10:  
Betrek het districtelijk aanspreekpunt politievrijwilligers nadrukkelijk bij buurtpreventieproject waarbij 
volontairs worden ingezet. 
 
Aanbeveling 11:  
Laat dit buurtpreventieproject en de daarmee opgedane ervaringen leidend zijn voor elders in 
Maastricht (en de regio) op te starten buurtpreventietrajecten. 
 
Aanbeveling 12:  
Maak buurtpreventie bekend in de deelnemende buurten middels het plaatsen van speciale borden 
'Attentie Buurtpreventie' , e.e.a. in overleg met de gemeente Maastricht  
 
 
 
 
Maastricht,  6 mei 2008. 
 
 
 
W.H.J. van Kleef ,  
Coördinator politievrijwilligers, 
Divisie executieve ondersteuning. 
 
 
 


