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  burgers in de gemeenschappelijke veiligheidszorg

DE VOElSprIETEN VAN DE WIjk
bewoners weten haarfijn wat er speelt in hun buurt en zijn 
zodoende een belangrijke informant voor partners in de 
gemeenschappelijke veiligheidzorg. behalve problemen 
signaleren, kunnen burgers – door omgangsvormen te verbeteren 
en contacten te stimuleren – eigenhandig bijdragen aan de sociale 
veiligheid in hun buurt. maar hun inzet is niet zonder risico’s, 
waarschuwen Vasco Lub en Silke van Arum. Wat zijn de grenzen 
van burgerinzet in de gemeenschappelijke veiligheidszorg?
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door Vasco Lub en Silke van Arum
de auteurs zijn werkzaam bij de afdeling leefbaarheid en 

Sociale Samenhang van movisie, het kennisinstituut voor 

maatschappelijke ontwikkeling.

In de meest recente veiligheidsnota Naar een veiliger 
samenleving (2002) worden naast instanties, 
diensten en bedrijven, juist ook burgers opgeroepen 
hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen 
aan de verbetering van de veiligheid. Ook in het 
coalitieakkoord van het nieuwe kabinet valt te lezen 
dat de overheid de burgers dient aan te spreken op 
hun bijdrage. In 1985 beoogde de commissie-

roethof al de aanpak van kleine criminaliteit en 
overlast uit de sfeer van het strafrecht te halen. 
de commissie zag het versterken van sociale 
bindingen tussen burgers als het belangrijkste 
alternatief. Wanneer bewoners elkaar weer zouden 
aanspreken op hinderlijk gedrag, zou dit op termijn 
leiden tot veiligere buurten. Twintig jaar later 
ondervindt de samenleving op tal van plaatsen 
nog altijd hinder van kleine criminaliteit en 
overlast. de sociale controle die burgers op elkaar 
uitoefenen, lijkt in die periode eerder afgenomen 
dan toegenomen. In de loop der jaren heeft het 
thema sociale veiligheid dan ook meer gewicht 
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Bewoners die elkaar 
kennen en contact 
onderhouden, voelen 
zich veiliger in hun buurt 
| foto: Inge van Mill.
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gekregen. Het beroep op burgers vanuit de overheid 
blijft onverminderd groot en beperkt zich niet meer 
alleen tot het bevorderen van de sociale controle. 
Inmiddels werken burgers in concrete veiligheids-
projecten samen met de politie, woningcorporaties 
of gemeentelijke instanties. deze ontwikkeling is 
betrekkelijk nieuw en in veel van deze projecten 
zoekt men naar evenwicht in de onderlinge samen-
werking. movisie deed onderzoek naar gemeen-
schappelijke veiligheidszorg op wijkniveau in 
Amsterdam en rotterdam. Cruciaal is de erkenning 
dat elke speler zijn eigen taak en verantwoordelijk-
heid heeft. door het grote gewicht dat tegen-
woordig aan burgerinzet wordt gegeven, ligt 
 scheefgroei in de afbakening van deze verant-
woordelijkheden evenwel op de loer. 

GEmEENSChAppElIjkE VEIlIGhEIDSZOrG
Veiligheidszorg vraagt om een brede aanpak van 
verschillende disciplines. Iedere partner heeft zijn 
eigen taak en bijbehorende verantwoordelijkheden. 
Voor de gemeente geldt dat zij – als verantwoorde-
lijke voor de openbare orde en veiligheid –  in de 
eerste plaats helder en realistisch de wijk in beeld 
moet hebben. Hoe meer reële kennis over de wijk 
bekend is, des te beter kan zij inspelen op specifieke 
thema’s en problematiek rond sociale veiligheid. 
Het is daarbij zaak contact te houden met álle 
bewonersgroepen. Vaak kennen wijken verschil-
lende actieve bewonersgroepen. eenzijdige 
communicatie met een van deze groepen kan een 
vertekend beeld van de wijk opleveren. In de 
communicatie met bewoners doet de gemeente er 
goed aan eerlijk en realistisch te zijn. Bewoners zijn 
gevoelig voor verhalen die niet kloppen of 
onvolledig zijn. Tenslotte is het de taak van de 
gemeente om – als schakel tussen de verschillende 
instanties – concrete samenwerking op het gebied 
van sociale veiligheid te faciliteren. nog te vaak 
stranden deze instanties in oppervlakkig buurt-
overleg en verzanden ze in vrijblijvendheid. 

de politie moet – als handhaver van recht en orde – 
alert zijn op signalen die onveiligheidsgevoelens 
van bewoners beïnvloeden. Sociale onveiligheid 
draait om meer dan alleen feitelijke criminaliteit en 
wordt vooral veroorzaakt door sociale en fysieke 
wanorde (zoals ruwe omgangsvormen, jeugd-
overlast, graffiti en straatvuil). Zorg ervoor dat je 

als politie zichtbaar aanwezig bent in de wijk. 
Te voet patrouilleren vergroot de toegankelijkheid 
voor bewoners en levert de agent meer contact op 
met de wijk. Welzijnsorganisaties doen er goed aan 
om thema’s rond sociale veiligheid te integreren in 
hun bestaande welzijnsprogramma’s. Ook kan het 
welzijnswerk als brug fungeren tussen bewoners en 
politie. door met beide een goede relatie op te 
bouwen, worden bewoners in staat gesteld via het 
welzijnswerk te communiceren met de politie over 
onveilige situaties in hun woonomgeving. 
Woningcorporaties dienen vooral present te zijn in 
de wijk met aandacht voor structureel beheer en 
vaste routines gericht op ‘schoon en heel’. Benut als 
woningcorporatie de kennis van uitvoerende 
medewerkers die in direct verband staan met 
bewoners, zoals de huismeester. Bij individuele of 
collectieve overlast is het zaak actief in te grijpen. 

Zo moet het eigen huurbeleid worden gehandhaafd: 
afspraak is afspraak. een woningcorporatie heeft 
daarmee – als verhuurder – een sterke troef in 
handen. 

prEFErENTE burGErS
Bewoners zijn de voelsprieten van de wijk. Zij wonen 
in de wijk, weten wat er speelt en ervaren direct de 
consequenties van onveilige situaties in de woon-
omgeving. Zodoende zijn zij een belangrijke 
informant voor de andere partners. naast de 
signalerende functie kunnen bewoners ook zelf wat 
doen aan de ordeloosheid die tot onveiligheids-
gevoelens kan leiden. door omgangsvormen te 
verbeteren en door het stimuleren van contacten. 
Bewoners die hun buren kennen, af en toe een 
praatje maken en indien nodig elkaar aanspreken 
op storend gedrag, voelen zich veiliger in de buurt. 
In samenwerking met welzijnswerk of woning-
corporatie kunnen buurtactiviteiten en leefbaar-
heidsprojecten worden georganiseerd. Bewoners 
moeten daarbij wel rekening houden met de 
procedures, wetgeving en het (stedelijk) beleid waar 
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de lokale instanties aan gebonden zijn. Behoeften 
van bewoners kunnen niet altijd onmiddellijk 
bevredigd worden.

Maar de inzet van bewoners kan verder gaan. In veel 
van de huidige projecten ondersteunen burgers 
politieagenten direct in hun werk. Bijvoorbeeld 
bewoners die de politie ondersteuning bieden door 
als wijkinformant op te treden. de politie juicht 
deze ontwikkeling toe. Zij spreekt in dit verband van 
‘preferente burgers’: bewoners die nauw samen-
werken met de wijkpolitie en structureel informatie 
verlenen. de wens bestaat om deze burgers bevoegd-
heden te geven zodat zij – in navolging van de 
stadswachten – werk van de politie kunnen over-
nemen. dat burgers volop participeren in de 
gemeenschappelijke veiligheidszorg stemt hoopvol. 
Maar de discussie roept tevens de vraag op hoe ver 
burgerinzet in de gemeenschappelijke veiligheids-
zorg zou moeten gaan? Wat kan in redelijkheid van 
burgers worden verwacht en waar liggen de grenzen 
van hun inzet? 

Uit het onderzoek bleek dat met burgerinzet voor-
zichtig moet worden omgegaan. Actieve bewoners 
zijn kwetsbaar, zij zijn immers direct betrokken bij 
de leefomgeving. In relatie tot de burger is 
vertrouwelijkheid en het voorzichtig omgaan met 
informanten cruciaal. de politie dient rekening te 
houden met de angst voor represailles en moet 
overexposure van informanten voorkomen. 
een ander bezwaar is dat de politie van oudsher 
specifieke bevoegdheden heeft die horen bij haar rol 
als handhaver van het recht en orde. Politieagenten 
worden gescreend, getraind en tijdens hun loop-
baan gecontroleerd of zij deze bevoegdheden 
rechtmatig toepassen. Het onrechtmatig gebruik 
van bevoegdheden door bewoners is een reëel 
gevaar. de politie heeft bovendien een belangrijke 
symbolische betekenis in de samenleving. Zij stelt 
zich op ten dienste van de gemeenschap en wordt 
geacht onpartijdig te zijn. Kan je dit ook van een 
bewoner verwachten? 

ZIChTbArE ONDErSTEuNING
Waar gaat het wel om in de gemeenschappelijke 
veiligheidszorg? de raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (2004) betoogt dat burgers zich niet 
alleen gesteund willen weten door de eigen sociale 

omgeving, maar ook door de professionals van 
publieke instanties. Met andere woorden, het 
zelfreinigend vermogen van bewoners in de aanpak 
van overlast en kleine criminaliteit werkt maar ten 
dele. functionarissen die als doel hebben verloede-
ring tegen te gaan in de wijk en toezichthouders die 
zich inzetten op problemen in de buitenruimte zijn 
volgens de raad noodzakelijk. Politie en justitie 
moeten daarom zichtbaar en aanspreekbaar zijn 
en ingrijpen bij problemen die bewoners niet 
zelf kunnen oplossen. naar aanleiding van de 
bevindingen in Amsterdam en rotterdam willen wij 
daar aan toevoegen dat een effectieve veiligheids-
aanpak staat of valt met politieke steun vanuit de 
gemeente. Wanneer een bestuur problemen rond 
sociale veiligheid en de mechanismen die hieraan 
ten grondslag liggen negeert of niet serieus neemt, 
hebben lokale acties weinig kans van slagen.

Ten slotte, niemand betwist de belangrijke rol die 
burgers kunnen vervullen in de gemeenschappelijke 
veiligheidszorg. Het zijn immers de mensen die de 
wijken maken. Maar hun inzet heeft grenzen. 
Het beheer van een veilige leefomgeving kan niet 
zonder steun en actief optreden van professionals. 
Gemeenschappelijke veiligheidszorg vereist onder-
linge afspraken en het elkaar daarbij aanvullen in 
vaardigheden en kennis. Zonder deze regels wordt 
het lastig om het spel gezamenlijk te spelen. <<

het onderzoek in Amsterdam en rotterdam resulteerde 
in de brochure Zicht op sociale veiligheid, een 
vroegsignaleringssysteem voor bewoners. 

de brochure is per e-mail te bestellen bij movisie:  
bestelling@movisie.nl 
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