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Burgerparticipatie is een actueel onderwerp en houdt in dat burgers op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 
vorming en/of uitvoering van beleid. De verschuiving van government naar governance en financiële motieven 
liggen aan deze verandering ten grondslag. Ook binnen de gemeente Almelo vindt een verschuiving plaats van 
government naar governance en de gemeente wil haar burgers graag stimuleren verantwoordelijkheid te 
nemen. Mede door deze ontwikkelingen is in 2011 het Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost opgericht. Binnen 
dit project surveilleren buurtbewoners in hun eigen buurt en wisselen zij informatie uit met professionals. Het 
project verloopt nog niet geheel naar wens en er is nog geen onderzoek gedaan naar de resultaten van het 
project zoals, de invloed van het project op de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners. De vraag die binnen 
dit onderzoek centraal staat luidt: In hoeverre heeft de inzet van de buurtpreventie en de wijze waarop deze 
georganiseerd is invloed op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners en welke verbeteringen zijn hierin 
mogelijk? 

Uit literatuuronderzoek, interviews en enquêtes komt naar voren dat de opbouw van het project in de basis 
juist is volgens de participatieladder van Partners en Pröpper (2009) en de overheidsparticipatietrap van ROB 
(2012). Daarnaast blijkt uit de activiteiten die worden uitgevoerd dat de activiteiten op het gebied van fysieke 
en sociale orde en het vergroten van zelfredzaamheid invloed kunnen uitoefenen op de veiligheidsbeleving 
van bewoners. Dit komt omdat er veel in deze activiteiten geïnvesteerd wordt en omdat de effecten hiervan 
veel benoemd worden in interviews. Voor de activiteiten op het gebied van sociale cohesie en vertrouwen in 
de buurt kan geen verband worden gelegd met veiligheidsbeleving omdat hier te weinig op ingezet wordt en 
er nauwelijks effecten meetbaar zijn. Of de buurtbewoners zich daadwerkelijk veiliger voelen door de inzet 
van het buurtpreventieteam blijkt uit de voor- en nameting en overige enquêtevragen. Uit de voor- en 
nameting blijkt dat buurtbewoners zich niet veiliger voelen in hun eigen buurt sinds de inzet van het 
buurtpreventieteam. De resultaten laten zien dat de bewoners zich zelfs onveiliger voelen in hun eigen buurt.  

Of deze stijging te maken heeft met het buurtpreventieteam is lastig te achterhalen, omdat ook andere 
factoren hierop van invloed kunnen zijn geweest. Uit specifiekere enquêtevragen blijkt dat bewoners slecht 
bekend zijn met het buurtpreventieteam en dat wanneer zij het team wel kennen zij zich over het algemeen 
niet veiliger voelen. Het aantal bewoners dat het team wel kent maar zich niet veiliger voelt door de inzet van 
het team is zelfs hoger. Opmerkelijk is het feit dat het percentage bewoners dat zich veiliger voelt door de 
inzet van het buurtpreventieteam het laagst is in het loopgebied van het buurtpreventieteam. Daarnaast is de 
vraag of men zich veiliger voelt door de inzet van het buurtpreventieteam op veel bewoners niet van 
toepassing omdat zij sowieso niet bekend zijn met het buurtpreventieteam. Geconcludeerd kan worden dat 
uit de voor- en nameting blijkt dat bewoners zich niet veiliger voelen sinds de inzet van het 
buurtpreventieteam. Daarnaast blijkt uit de enquête dat het project onvoldoende bekend is en dat dit ook een 
reden is dat het project nauwelijks invloed uitoefent op de veiligheidsbeleving van bewoners.  

Uit dit onderzoek blijkt dat professionals de burger als uitgangspunt moeten nemen bij nieuwe initiatieven en 
haar ondersteunen waar mogelijk. Zij moeten werken vanuit een initiërende burger en een faciliterende 
overheid. Het is belangrijk om eerst goed te analyseren of het project bij de situatie en omgeving. Het 
buurtpreventieteam zal moeten investeren in haar bekendheid, hier valt of staat het project mee. Wanneer 
het project beter bekend wordt onder de buurtbewoners krijgen de preventisten meer draagvlak voor het 
project en weten bewoners het team te vinden. Daarnaast kan bekendheid helpen bij het werven van leden. 
Omdat er nu nog weinig preventisten zijn is het project kwetsbaar dus daar moet op worden ingezet. Ook is 
het belangrijk samen een gezamenlijk doel op te stellen en na te streven, duidelijk te communiceren en 
realistische verwachtingen te creëren om teleurstellingen te voorkomen.  

Omdat er geen verband valt vast te stellen tussen sociale cohesie, vertrouwen in de buurt en 
veiligheidsbeleving moet het buurtpreventieteam haar activiteiten op deze gebieden aanvullen. Er moet meer 
worden ingezet op deze punten zodat de kans wordt verhoogd dat het project van invloed is op de 
veiligheidsbeleving van bewoners. Hierbij kan gedacht worden aan aanwezigheid bij activiteiten in de buurt en 
het contact met buurtbewoners bevorderen. Mocht het buurtpreventieteam de komende tijd geen 
vooruitgang boeken dan is het verstandig om te overwegen te stoppen met het project.  Ten slotte kan een 
vervolgonderzoek naar de achterliggende oorzaken van de invloed op de veiligheidsbeleving waardevol zijn. 
Het antwoord op de vraag waarom buurtbewoners zich wel of niet veiliger door de inzet van het 
buurtpreventieteam kan relevant zijn voor de toekomst van het project. 
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Dit rapport is het eindproduct van mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde aan het Saxion te Enschede. 
Deze bachelorscriptie is geschreven in opdracht van de Gemeente Almelo en heeft betrekking op het 
buurtpreventieproject in Almelo Zuidoost. In dit rapport wordt beschreven waar het project momenteel 
staat en of het project invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. 

Gedurende het verloop van mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde werd ik voortdurend geboeid door 
het onderwerp sociale veiligheid. Wanneer en waarom voelen mensen zich veilig, dan wel onveilig? 
Welke oorzaken liggen hieraan te grondslag? Wat kan de mens hier zelf aan doen en waarin hebben zij 
hulp nodig van professionals? Gezien het feit dat deze vragen mij bijzonder geboeid hebben tijdens de 
opleiding was een afstudeeropdracht binnen dit vakgebied dan ook op zijn plaats. Toen ik in contact 
kwam met Peter van Heteren van de gemeente Almelo en kennis maakte met het vraagstuk was ik erg 
enthousiast, ook al waren we toen nog erg aan het aftasten. Voor mij als onderzoeker was het bijzonder 
interessant om te achterhalen waar het Buurtpreventieproject momenteel staat, welke invloed het 
project heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners en welke verbeteringen er toegepast kunnen 
worden. Het contact met de preventisten, professionals en buurtbewoners maakte het onderzoek 
interessant. Ik vond het erg leuk dit proces van dichtbij mee te maken.  

Bij deze wil ik graag mijn eerste lezer en begeleider, de heer Melching, bedanken voor zijn tijd en nuttige 
adviezen gedurende dit afstudeerproces. Mijn tweede lezer, mevrouw Leusenkamp, wil ik daarnaast ook 
bedanken voor de tijd die zij heeft vrijgemaakt om dit stuk te beoordelen. Ook wil ik Peter van Heteren, 
mijn begeleider binnen de gemeente Almelo, graag bedanken voor alle wijze levenslessen, enthousiaste 
begeleiding en tijd die hij voor mij heeft vrijgemaakt. Daarnaast wil ik graag de leden van het 
Buurtpreventieteam Almelo de Riet bedanken voor het feit dat zij mij hebben toegelaten tot de groep, 
zodat ik van dichtbij de ontwikkelingen mee heb mogen maken. Tot slot wil ik ook graag mijn familie en 
vrienden bedanken voor het aanhoren van alle ups-and-downs. Bedankt voor jullie steun! 

 
Anne-Lynn Hollink 

Vriezenveen, mei 2014  
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Sinds het begin van de jaren negentig is de overheid gestart met het integraal aanpakken van 
problemen. Het inzicht groeit dat veel vraagstukken te ingewikkeld zijn om door de overheid alleen 
opgelost te worden (Wallage & Breed, 2012). Hiërarchisch bestuur wordt vervangen door 
netwerksturing. Er vindt een verschuiving plaats van government naar governance en ook de zorg voor 
veiligheid is steeds minder een staatsmonopolie. Van betrokken instanties en ook van burgers worden 
(andere) bijdragen verwacht (Steden, Nodal governance en veiligheidszorg, 2009). Er zal een 
verschuiving plaats moeten vinden binnen instanties waarbij een andere rol van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid wordt ingenomen. De invulling van kerntaken zal op een andere manier moeten 
plaatsvinden. Echter loslaten en de burger meer zeggenschap geven, blijkt in de praktijk behoorlijk lastig. 
De burger laat zich niet zomaar voor het karretje spannen en komt op voor zijn rechten (Binnenlands 
Bestuur, 2013). 

Burgerparticipatie is in Nederland niet meer weg te denken. De overheid is veranderd van een 
verzorgende overheid in een faciliterende overheid. Burgerparticipatie betekent dat burgers op enigerlei 
wijze deelnemen aan de vorming en/of uitvoering van beleid. Het wordt vaak gezien als één van de 
middelen om de kloof tussen overheid en burgers te verminderen. Op het vlak van veiligheid komt 
bovengenoemde verandering sterk naar voren. Enerzijds wordt de roep van burgers om veiligheid steeds 
groter en anderzijds wordt het vermogen van politie om alleen te voorzien in de veiligheidszorg, steeds 
kleiner. Vanaf de jaren negentig worden dus ook veiligheidsproblemen integraal aangepakt. Dit wil 
zeggen door een breed scala aan partners waaronder burgers. Doordat de maatschappij sterk verandert, 
is men genoodzaakt een nieuwe balans te vinden. Het zoeken naar deze balans roept echter veel vragen 
op zoals: Op welke wijze kan burgerparticipatie het best worden vormgegeven? En is burgerparticipatie 
op het gebied van veiligheid van invloed op de objectieve en subjectieve veiligheid (Van Caem, 2008)?   

Ook binnen de gemeente Almelo vindt een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek plaats. Een 
project waar de gemeente burgers bij betrokken heeft is Buurtpreventie Almelo Zuidoost.   
Buurtpreventie Almelo Zuidoost is een project waarbij buurtbewoners in koppels surveilleren in hun 
eigen wijk en allerlei informatie uitwisselen met professionals. Hiermee willen zij de wijk, in 
samenwerking met professionals, veilig en leefbaar houden. De gemeente Almelo wil graag weten waar 
het project momenteel staat en of het project invloed uitoefent op de veiligheidsbeleving van 
buurtbewoners. Deze onderwerpen zullen dan ook aan de orde komen in dit rapport.  

In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt de opzet van het onderzoek besproken. In dit hoofdstuk komen de 
aanleiding, doelstelling, probleemstelling en voorwaarden aan de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 
het theoretisch kader uiteengezet waaraan dit onderzoek is opgehangen. Hoofdstuk 3 gaat in op het 
ontwerp van dit onderzoek. Hierin wordt besproken welke methoden op welke wijze binnen dit 
onderzoek zijn gebruikt om te komen tot betrouwbare onderzoeksresultaten. Aansluitend worden in 
hoofdstuk 4 de resultaten van dit onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 5 wordt er ingegaan op de 
conclusies en aanbevelingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een korte uiteenzetting gegeven.  
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1.1 Aanleiding 

Zoals in de inleiding wordt geschetst, veranderd de overheid van een verzorgende overheid in een 
faciliterende overheid. Er vindt een verschuiving plaats van government naar governance en ook de zorg 
voor veiligheid is steeds minder een staatsmonopolie. Ook binnen de gemeente Almelo vindt er een 
verschuiving plaats van government naar governance en worden veiligheidsproblemen integraal 
aangepakt. Daarnaast wordt er binnen deze aanpak een bijdrage van onder andere burgers verwacht. 
Om de bijdrage van burgers op het vlak van veiligheid te stimuleren en de veiligheidsbeleving van 
bewoners te beïnvloeden, heeft de gemeente Almelo samen met actieve bewoners van Almelo de Riet, 
Buurtpreventie Almelo Zuidoost opgericht. Het project Buurtpreventie Almelo Zuidoost is in 2011 
opgestart door de gemeente Almelo. De gemeente Almelo heeft actieve burgers uit de buurt benaderd 
om deel te nemen aan dit project.  

Echter verliep de opstart van het project moeizaam en is het na een tijd in de ijskast gezet. In 2012 is het 
project nieuw leven in geblazen. Momenteel draait het project alweer meer dan een jaar, maar verloopt 
het volgens de betrokkenen nog niet geheel naar wens. Volgens de betrokkenen zijn er momenteel een 
aantal struikelblokken. Zo zijn er nog te weinig vrijwilligers bij het project betrokken waardoor er weinig 
gelopen wordt. Dit maakt het project kwetsbaar. Ook verloopt de samenwerking met sommige actoren 
moeizaam waardoor informatie niet of slecht overkomt. Dit veroorzaakt frustratie bij de preventisten. 
Tevens is het buurtpreventieteam vrij onbekend in de buurt waardoor er geen groot draagvlak is. 
Daarnaast zijn er geen resultaten bekend over de inzet van buurtpreventie. Hierdoor is niet duidelijk of 
het doel van het project, namelijk het positief beïnvloeden van de veiligheidsbeleving van 
buurtbewoners, bereikt wordt. Het faciliteren en stimuleren van (actieve) burgers is het uitgangspunt 
van de gemeente Almelo. Buurtpreventie Almelo Zuidoost is hiervan een voorbeeld. Daarnaast is het ook 
belangrijk om resultaat te behalen met de inzet van buurtpreventie. Momenteel zijn de betrokkenen niet 
geheel ontevreden over het project maar zien zij wel dat het ook beter kan. Het feit dat het project 
buurtpreventie nog niet optimaal loopt en het dat er geen resultaten bekend zijn over de inzet van de 
buurtpreventie, vormen de aanleiding voor dit onderzoek. 

1.2 Huidige situatie  

Buurtpreventie Almelo Zuidoost is een groep van ongeveer tien buurtbewoners die zich inzetten voor 
het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Almelo de Riet. Enkele speerpunten van het 
buurtpreventieteam zijn bewoners het veiligheidsgevoel teruggeven door het terugdringen van 
criminaliteit, het vergroten van zelfredzaamheid onder bewoners, het terugdringen van zinloos geweld, 
het bevorderen van de sociale omgang en de integratie en participatie van bewoners onderling. De 
buurtpreventisten zien zichzelf als enthousiaste bewoners die een bijdrage willen leveren aan de 
leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Het project is dan wel opgericht door de gemeente Almelo maar 
het uitgangspunt is dat de buurt zelf bepaalt. De buurt is van de buurt. Preventisten moeten zelf bepalen 
wat zij willen en worden hierbij gefaciliteerd en ondersteund door betrokken actoren.   

De preventisten lopen op verschillende tijdstippen door de buurt, met back-up van de politie, en geven 
bijzonderheden door aan actoren waarmee wordt samengewerkt. De preventisten signaleren enkel en 
ondernemen zelf geen actie. Zij houden zich dus bezig met preventieve surveillance. In eerste instantie 
werd er veel gekeken naar kapotte lantaarnpalen en scheve stoeptegels. Inmiddels is de blik van de 
preventisten verruimd en ontvangen zij van de politie voor zij gaan lopen informatie waar zij gericht mee 
op pad gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan informatie over auto’s die worden gezocht of 
huizen waar het vermoeden bestaat dat er een wietplantage gehouden wordt.  

Echter verloopt het project volgens de betrokkenen soms moeizaam. Er wordt maar één keer in de twee 
weken op een vaste avond gelopen en door het geringe aantal vrijwilligers is het project behoorlijk 
kwetsbaar. Ook de samenwerking met bepaalde actoren verloopt soms moeizaam waardoor 
terugkoppeling van aangereikte informatie ontbreekt. Dit zorgt voor frustratie bij de preventisten.          
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Ten slotte is er niets bekend over de resultaten van het project. Voelen buurtbewoners zich 
daadwerkelijk veiliger nu de buurtpreventie zich inzet voor de veiligheid van de wijk? Of is dit niet het 
geval? De gemeente en de preventisten zijn tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is om de huidige 
opzet in kaart te brengen en te onderzoeken of de doelstelling wordt behaald om zo het project waar 
nodig bij te kunnen stellen.  

1.3 Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de buurtpreventie en de organisatie hiervan invloed 
heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Er is nadrukkelijk voor gekozen om de inrichting van 
de buurtpreventie te onderzoeken omdat deze inrichting zowel direct als indirect invloed heeft op de 
resultaten van het project en dus op de invloed van het project op de veiligheidsbeleving van de 
buurtbewoners. Dit komt bijvoorbeeld terug in de keuze voor activiteiten. Wanneer er wordt gekozen 
voor activiteiten die niet of onvoldoende in verband staan met veiligheidsbeleving, wordt het moeilijk 
om de veiligheidsbeleving positief te veranderen. Daarnaast is er specifiek gekozen voor de 
veiligheidsbeleving omdat een verhoging van veiligheidsbeleving buurtbewoners direct een veiliger 
gevoel geeft. Subjectieve veiligheid is namelijk een gevoel en is dan ook voor ieder mens verschillend. Bij 
een verhoging van objectieve veiligheid is dit niet het geval. Buurtbewoners kunnen zich namelijk nog 
steeds onveilig voelen ook al is de objectieve onveiligheid hoog.  

De opdrachtgever krijgt een rapport in handen waarin staat beschreven of het buurtpreventieproject en 
de organisatie hiervan invloed uitoefenen op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners, gevolgd door 
eventuele verbeterpunten.  

1.4 Probleemstelling 

In hoeverre heeft de inzet van het buurtpreventieteam en de wijze waarop deze georganiseerd is invloed 
op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners en welke verbeteringen zijn hierin mogelijk?  

Deze probleemstelling is opgesteld na het lezen van literatuur, het maken van een mindmap en een 
causaal veldmodel en gesprekken met de opdrachtgever en begeleiders. De modellen zijn terug te 
vinden in de bijlagen en de relevante literatuur komt aan de orde in het theoretisch kader.  

1.5 Onderzoeksvragen 

Om een volledig antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn er een aantal onderzoeksvragen 
opgesteld. Door het opstellen van deze onderzoeksvragen wordt de beantwoording van de 
probleemstelling gefaseerd.  

 Hoe is het buurtpreventieteam in Almelo de Riet georganiseerd? 
o Welke generatie burgerparticipatie en beleidslijn zijn van toepassing op het project? 
o Welke participatievorm en bestuursstijl zijn aan de orde binnen het project?    
o Op welke wijze is het buurtpreventieproject daadwerkelijk ingericht?  
o Welke ervaringen hebben de professionals en preventisten met de buurtpreventie?  
o Welke succesfactoren en barrières zijn van toepassing op het project?  
o Wat zijn volgens de preventisten en professionals verbeterpunten binnen dit project?  

 Met welke activiteiten houdt het buurtpreventieteam zich bezig?  

 In hoeverre heeft de inzet van buurtpreventie invloed op de veiligheidsbeleving van de 
bewoners van Almelo de Riet?  

o Voelen de bewoners van Almelo de Riet zich veilig in hun eigen wijk?  
o Zijn bewoners bekend met het bestaan van het buurtpreventieteam?  
o Voelen bewoners zich veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam?  

 Welke verbeteringen zijn er mogelijk ten behoeve van het buurtpreventieproject in Almelo de 
Riet om zo de veiligheidsbeleving van buurtbewoners positief te beïnvloeden en het project 
naar wens te laten verlopen? 
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1.6 Belanghebbenden  

Inwoners Almelo de Riet: de inwoners van Almelo Zuidoost zijn belanghebbenden binnen dit onderzoek 
aangezien mensen graag in een veilige wijk wonen. Met behulp van de aanbevelingen die voortvloeien 
uit dit onderzoek zal door de juiste vormgeving van buurtpreventie de veiligheidsbeleving van de 
buurtbewoners beïnvloed kunnen worden. Hier hebben alle bewoners van Almelo de Riet baat bij. 

Buurtpreventie Almelo Zuidoost: buurtpreventie Almelo Zuidoost is ook een belanghebbende aangezien 
zij met de aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek hun werkwijze waar nodig kunnen 
verbeteren. Met deze verbeteringen kan de buurtpreventie bijdragen aan een positieve beïnvloeding van 
de veiligheidsbeleving van buurtbewoners.  

Gemeente Almelo: de gemeente Almelo is belanghebbende omdat zij de opdrachtgever is van dit 
onderzoek en de initiatiefnemer van het project. Daarnaast is het zo dat de burgemeester belast is met 
de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente (Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, 2010) en een veilige wijk prefereert. Het, waar mogelijk, stimuleren van een veilige en 
leefbare wijk is een uitgangspunt van de gemeente. De gemeente Almelo heeft belang bij het onderzoek 
omdat zij met de aanbevelingen, in samenwerking met de actieve burgers, het buurtpreventieproject 
waar nodig kan verbeteren.  

Politie: de Politie is ook een belanghebbende binnen het onderzoek aangezien zij een grote speler is 
binnen het veiligheidsveld. Daarnaast is zij al nauw betrokken bij het project buurtpreventie, wil zij graag 
meewerken aan het laten slagen van burgerinitiatieven en hecht zij veel waarde aan extra oren en ogen 
in de wijk. Ook heeft de Politie baat bij een veilige en leefbare wijk aangezien dit één van de doelen van 
het politiewerk is.  

Woningcorporaties Beter Wonen en St. Jozef: de woningcorporaties Beter Wonen en St. Jozef zijn ook 
betrokken bij het project buurtpreventie. De samenwerking is voor hen nuttig, omdat zij veel informatie 
ontvangen van de preventisten waar zij mee aan de slag kunnen. Relevante informatie die de 
woningcorporaties zelf niet snel ontvangen maar wel goed kunnen gebruiken. Wanneer de 
buurtpreventie optimaal wordt ingericht met behulp van dit onderzoek kan de samenwerking tussen 
woningcorporaties en bewoners versterkt worden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot nog meer uitwisseling 
van informatie en een positief veiligheidsgevoel bij de klanten van de woningcorporaties.  

Stadstoezicht: ook Stadstoezicht is betrokken bij het project buurtpreventie. Net als de 
woningcorporaties en politie kan buurtpreventie stadstoezicht voorzien van relevante informatie. Net als 
voor de andere actoren is het dus ook voor stadstoezicht relevant dat het project buurtpreventie waar 
nodig verbeterd wordt. Deze samenwerking is nog pril.  

1.7 Afbakening 

Een heldere afbakening is ook voor dit onderzoek van groot belang. Belangrijke grenzen van dit 
onderzoek zijn: 

 Het onderzoek richt zich enkel op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners en dus niet op de 
objectieve veiligheid in de buurt.  

 Het onderzoek richt zich enkel op het buurtpreventieproject in Almelo de Riet. Andere 
projecten worden buiten beschouwing gelaten.  

 Er wordt wanneer mogelijk een beleidsaanbeveling geschreven. In deze beleidsaanbeveling 
worden aanbevelingen opgenomen die de buurtpreventie, waar nodig, kunnen verbeteren om 
zo de veiligheidsbeleving van bewoners positief te beïnvloeden.  

 Er wordt een handreiking geschreven voor de huidige leden van de buurtpreventie. Deze 
handreiking beschrijft enkel kort de resultaten van het onderzoek en eventuele punten waar de 
preventisten aan zouden kunnen werken om zo het project, waar nodig, te verbeteren.  
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1.8 Effecten 

Het effect van dit onderzoek moet zijn dat het buurtpreventieproject op de juiste wijze kan worden 
ingericht om zo de kans te vergroten dat de veiligheidsbeleving van buurtbewoners positief wordt 
beïnvloed. 

1.9 Randvoorwaarden 

Gemeente Almelo 

 Contact met professionals, preventisten en buurtbewoners wordt als belangrijk onderdeel van 
dit onderzoek gezien. Zo wordt er kennisgemaakt met de mensen waar het binnen dit project 
om gaat.  

 Het is van groot belang om het onderzoek voldoende te verbinden aan burgerparticipatie en 
buurtpreventie, om zo de betrokkenheid van de burger met zijn wijk, buurt of straat op de lange 
termijn te kunnen vergroten.  

 Het onderzoek moet uiteindelijk toepasbaar zijn. De gemeente Almelo heeft na dit onderzoek 
voldoende inzicht in de organisatie van de buurtpreventie en de invloed van de buurtpreventie 
op veiligheidsbeleving. Met de geschreven aanbevelingen kan zij dit proces waar nodig 
verbeteren.  

 De handreiking voor de preventisten moet voor hen goed te begrijpen zijn.  

 De student is op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig bij Almelo Doet Mee aan de 
Rietstraat in Almelo. Er is voor deze locatie gekozen omdat deze locatie zich in het 
onderzoeksgebied bevindt wat helpt bij het leggen van contacten en het verkrijgen van 
onderzoeksresultaten. Op dinsdag en donderdag werkt de student thuis aan de opdracht.  

 Vorderingen worden wekelijks met de praktijkcoach besproken, zodat deze frequent wordt 
geïnformeerd over de werkzaamheden en (tussentijdse) resultaten. Dit zal plaatsvinden in de 
vorm van een gesprek.  

Saxion 

 Dit onderzoek moet voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de afstudeerhandleiding 2013-
2014. Of het onderzoek aan deze eisen voldoet wordt beoordeeld door de eerste en tweede 
lezer.  

 Vanuit het Honours Programme (HP) geldt de eis dat het onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met een lectoraat. Dit onderzoek is verbonden aan het lectoraat Governance van 
het Kenniscentrum Leefomgeving.  

 De schoolcoach wordt gedurende de ingeplande begeleidingsuren bijgepraat over de 
werkzaamheden en (tussentijdse) resultaten. Wanneer er zich bijzonderheden voordoen wordt 
de schoolcoach per mail of telefonisch geïnformeerd. 
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Het theoretisch kader van een onderzoek is niet alleen een weergave van bestaande literatuur en 
theorieën maar biedt tevens houvast gedurende de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast moet een 
onderzoeker niet enkel de theorie weergeven maar ook gebruik maken van eigen kennis (Plochg & 
Zwieten, 2007). Er is dan ook geprobeerd om onderstaande literatuur en theorieën breed op te vatten 
en de literatuur eigen te maken. Ook is er met een kritische blik naar de bronnen en literatuur gekeken 
om zo te waarborgen dat er enkel relevante en juiste literatuur is gebruikt. De literatuur die naar voren 
komt in het theoretisch kader is actueel en relevant en behoort voor het grootste gedeelte tot de 
vakliteratuur, omdat deze literatuur veelvuldig terugkomt in bestaande (wetenschappelijke) 
onderzoeken en hierin als relevant en betrouwbaar wordt ervaren. Daarnaast is de literatuur 
voornamelijk afkomstig van betrouwbare bronnen zoals Google Scholar of Rijksoverheid. Het theoretisch 
kader geeft inzicht, verheldering en verduidelijking in de materie die centraal staat binnen dit onderzoek.  

2.1 Burgerparticipatie  

Burgerparticipatie is een actueel onderwerp. Overheden willen graag gebruik maken van participerende 
burgers want bij een goed functionerende democratie hoort actief burgerschap (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2011). Een eenduidige definitie van burgerparticipatie is nog 
niet geformuleerd maar volgens de website van Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) is burgerparticipatie het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners. Volgens Tonkens (2013) 
bestaat er ook een keerzijde van burgerparticipatie; namelijk het feit dat burgers veel 
verantwoordelijkheid krijgen maar te weinig macht. Bij meer verantwoordelijkheid hoort ook een 
bepaalde mate van invloed, alleen bestaan hier nog geen democratische structuren voor. Daarnaast 
wordt op sommige burgers een groot beroep gedaan terwijl anderen buiten beeld blijven (Tonkens, 
2013). Ook zal een dergelijke besluitvorming het oplossen van sociale problemen vertragen. Wanneer 
iedereen een mening heeft en gehoord wil worden kost dat veel tijd (Oberholzer-Gee, Bohnet, & Frey, 
1997). Burgerparticipatie brengt dus voor- en nadelen met zich mee die telkens weer in overweging 
genomen moeten worden.  

Tot de jaren zeventig werd burgerparticipatie, volgens socioloog Marshall, gezien als een kwestie van 
emancipatie, die met name gericht was op het individu. Eind jaren zeventig bereikte de verzorgingsstaat 
haar grenzen. Burgers werden steeds mondiger en verantwoordelijkheid en initiatief werden verschoven 
naar de overheid. Er werd onderschat hoe belangrijk deelname aan de samenleving eigenlijk is. In de 
jaren tachtig vond de eerste verschuiving plaats in het denken over burgerschap. De discussie is 
verschoven van rechten en plichten naar passief en actief burgerschap (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 
2013). Volgens het rapport Burgers betrokken, betrokken burgers (Raad voor het openbaar bestuur, 
2004) is burgerparticipatie een traditie in Nederland. Dit omdat er veel initiatieven bestaan in Nederland 
om burgers te betrekken bij het beleidsproces. De Raad geeft aan dat betrokkenheid van burgers van 
grote waarde is voor het functioneren van de democratie maar wijst wel op de gevaren van 
participatiemoeheid. Volgens de literatuur kan burgerparticipatie worden onderverdeeld in drie 
generaties. Lenos, Sturm en Vis (2006) hebben deze drie generaties voor het eerst beschreven en deze 
generaties komen veelvuldig terug in onderzoeken. De generaties bestaan naast elkaar, er is dus steeds 
een generatie bijgekomen. Inspraak in besluitvormingsprocedures, zoals de mondige burgers in de jaren 
zeventig, wordt beschouwd als de eerste generatie burgerparticipatie. Later kregen burgers de 
mogelijkheid om in nog eerdere beleidsfasen te participeren. Echter bepaalt de overheid in welke 
onderwerpen burgers participeren. Dit wordt gezien als de tweede generatie burgerparticipatie. De 
derde generatie burgerparticipatie is een generatie van informele burgerinitiatieven. De burgers 
initiëren, de overheid participeert. Burgers worden gezien als leidend op zowel de inhoud van de 
initiatieven als het proces (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013; Heijden, Mark, Meiresonne, & Zuylen, 
2007).  
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Figuur 1: Generaties burgerparticipatie (Lenos, Sturm, & Vis, 2006) 

Wanneer er gekeken wordt naar de derde generatie met informele initiatieven worden er door Oude Vrielink en 
Verhoeven (2011) twee beleidslijnen onderscheiden. Allereerst bestaat er een generieke beleidslijn. Binnen deze 
beleidslijn vertrouwt de overheid op initiatief en creativiteit van burgers en laat hen ruimte om actief te zijn in het 
publieke domein. De burger is aan zet en de overheid faciliteert wanneer nodig. Binnen de specifieke beleidslijn neemt 
de overheid de tussenpositie in van aanjager die bewoners stimuleert en begeleidt bij hun initiatieven. Het is de 
bedoeling dat professionals de actieve burgers voldoende ruimte geven door het initiatief niet over te nemen, maar 
barrières weg te nemen (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013). Deze beleidslijn wordt vooral in achterstandsgebieden 
ingezet aangezien participatie in deze wijken vaak tot een kleine groep beperkt blijft (Stokkom & Toenders, 2010).   

Veranderingen binnen burgerparticipatie worden vaak verklaard aan de hand van bredere ontwikkelingen op het 
niveau van zowel de overheid als burgers zelf. Binnen de overheid ligt hier de algemene verschuiving van government 
naar governance aan ten grondslag. De overheid probeert bij governance door samenwerking met andere private en 
publieke partijen haar doelen te bereiken zonder exclusief op formele macht te vertrouwen (Scholte, 2007). De switch 
naar burgerparticipatie ligt voornamelijk bij de overheid, burgers willen wel. Het proces binnen de overheid moet 
hierop aangepast worden.  

Er is vaak een bescheiden groepje (ondernemende) burgers dat het voortouw neemt, de kar trekt en de initiatieven op 
gang houdt. Samenwerking met andere burgers in de opzet en uitvoering van de initiatieven is wezenlijk. Vaak zijn het 
bewoners die zich thuis voelen in de buurt, tevreden zijn en een positieve verwachting over de toekomstige 
ontwikkeling van hun buurt hebben. Ze hebben een stevige buurtbinding. De kracht van initiatieven ligt in het behalen 
van zichtbare en aansprekende resultaten. Als er geen resultaten worden geboekt zal de energie ook snel ‘weglopen’ 
en het initiatief vermoedelijk niet lang duren (Stokkom & Toenders, 2010).  

2.2 Proces burgerparticipatie  

Burgerparticipatie vindt plaats in verschillende vormen. Deze vormen verschillen van elkaar in de mate waarin een 
burger (actief) betrokken is bij het beleid van de overheid. De verschillende bestuursstijlen en participatievormen 
kunnen worden ondergebracht in de zogenaamde participatieladder van Partners en Pröpper (2009). Naarmate een 
initiatief hoger op de ladder ligt, laat de overheid meer ruimte voor het initiatief en de invloed van actieve burgers 
(Cornips & Jong, 2009). Een kanttekening bij deze participatieladder is de bovenste trede: initiatiefnemer, 
beleidseigenaar en bevoegd gezag. Er kan over gediscussieerd worden of dit wel de meest optimale vorm van 
burgerparticipatie is of dat de burger op deze manier teveel invloed krijgt. Echter is het model van Partners en Pröpper 
(2009) wel actueel aangezien de overheid momenteel vaak zoekende is welke bestuursstijl bij welke participatievorm 
past. Echter komt er alweer een nieuwe verandering aan; de verandering van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie. Binnen overheidsparticipatie zal deze participatieladder steeds minder van toepassing zijn.  
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Figuur 2: Participatieladder van Partners en Pröpper (2009) 

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft in navolging van deze participatieladder, die over het 
algemeen bedoeld is voor burgers, een participatietrap ontwikkeld voor de overheid. Deze trap is 
geïntroduceerd omdat het particuliere initiatief leidend moet zijn en goed moet worden overdacht welke 
rol de overheid hierin gaat spelen. Deze trap past dan ook nog beter bij de huidige tijd. Er bestaat voor 
de overheid geen ideale of beste rol. Per situatie en per onderwerp zal bepaald moeten worden welke 
rol voor de overheid is weggelegd (ROB, 2012).   

 

Figuur 3: De overheidsparticipatietrap (ROB, 2012) 

 Reguleren: het zwaarste instrument dat de overheid kan inzetten is regulering door wet- en 
regelgeving. Hier is altijd een verticale verhouding tot burgers van toepassing.  

 Regisseren: de overheid hecht er belang aan de regie te hebben ook al hebben andere partijen 
een rol.  
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 Stimuleren: de overheid heeft wel de wens dat bepaald beleid van de grond komt, maar de 
realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt slechts naar mogelijkheden om anderen in 
beweging te krijgen.  

 Faciliteren: de overheid kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt en zij er 
belang in ziet om dat mogelijk te maken.  

 Loslaten: wanneer de overheid een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het 
proces enige bemoeienis.  

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt deze overheidsparticipatietrap meer passend omdat het 
uitgaat van de participerende rol van de overheid binnen het al bestaande activisme van de burger. 
Rijksoverheid vat dit goed samen in de titel van de webpagina over burgerparticipatie, genaamd ‘Van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’. Binnen deze ontwikkeling past bovenstaande de 
participatietrap aangezien deze zich richt op de participerende rol van de overheid in plaats van burgers. 
De overheidsparticipatietrap gaat hierin de participatieladder alweer voorbij.  

Samenwerking professionals en burgers  

Professionals halen met burgerparticipatieprojecten de contacten met burgers aan om zo de informatie-
uitwisseling te bevorderen, draagvlak te creëren en sociale cohesie te versterken (Scholte, 2007). Een 
goede samenwerking tussen professionals en burgers is binnen burgerparticipatie dan ook van groot 
belang. De resultaten van burgerparticipatie worden namelijk grotendeels bepaald door het verloop van 
het project en de interacties tussen deelnemers (Kramer, 2010). Echter blijkt het vaak een lange termijn 
opgave te zijn voor professionals. Er bestaat geen standaard stappenplan die iedere gemeente kan 
volgen omdat, ieder project maatwerk vereist. Toch heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld genaamd ‘Werken aan burgernabijheid’. In dit rapport wordt 
beschreven op welke wijze professionals de samenwerking met burgers op de juiste wijze kunnen 
vormgeven.  
 
Beschreven wordt dat de cultuur binnen de eigen organisatie van groot belang is voor de samenwerking. 
Ambtenaren moeten flexibel en mobiel zijn en moeten vooral kunnen luisteren naar de participerende 
burgers. Waar worden burgers echt mee geholpen en waar hebben ze precies behoefte aan? Maar ook 
wanneer burgers bij de overheid aankloppen met een problemen, ideeën en oplossingen moeten zij 
gehoor krijgen. De overheid is hier momenteel nauwelijks op ingesteld. Het veranderen van rollen is 
echter makkelijker gezegd dan gedaan en het kost veel tijd en energie. De gemeenteraad speelt hierin 
een belangrijke rol in door in sommige gevallen geen kaders te stellen en burgers de ruimte te bieden. 
Wanneer er samengewerkt wordt creëert dit eigenaarschap. Professionals en burgers voelen zich 
daardoor eigenaar van het vraagstuk.  

Daarnaast is het belangrijk dat professionals maatwerk bieden. De vraagstukken, doelstellingen, 
doelgroep en situatie zijn continu aan verandering onderhevig. Het aanstellen van een coördinator per 
project kan hierin van groot belang zijn. Hierdoor hebben burgers een vast aanspreekpunt wat 
duidelijkheid creëert in het web van de overheid. Ten slotte is volhouden belangrijk voor professionals. 
Wanneer professionals en burgers willen samenwerken gaat dit vaak met vallen en opstaan. Initiatieven 
en initiatiefnemers moeten groeien in hun rol. Projecten beginnen vaak met een idee dat steeds verder 
moet worden uitgewerkt. Er wordt zelden gestart met een uitgewerkt plan, waardoor ondersteuning 
gewenst is (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2013).   

Succesfactoren en barrières  

Loyens en Van de Walle (2006) beschrijven in hun onderzoek de methoden en technieken van 
burgerparticipatie. In dit onderzoek komen ook succesfactoren en barrières aan de orde wat betreft het 
proces burgerparticipatie. Uit al deze succesfactoren en barrières is een selectie gemaakt van factoren 
die het best toepasbaar zijn binnen dit onderzoek. De volgende succesfactoren zijn van belang:  

 Burgerparticipatie is enkel interessant wanneer vaststaat dat het een meerwaarde kan 
opleveren voor het beleid.  

 Actoren moeten een vertrouwensband opbouwen met burgers om zo een goede basis te 
creëren.  



13 
 

 De doelstelling van de participatie moet duidelijk beschreven zijn voor de aanvang van het 
initiatief. Zo weten participanten en professionals waar zij aan toe zijn.  

 Participatieprojecten vereisen maatwerk. De participatievorm moet afgestemd zijn op de 
problematiek, doelstelling en de participanten. 

 Duidelijkheid en transparantie zijn voor alle betrokken partijen van groot belang. Opzet, 
doelstellingen en het proces moeten duidelijk zijn.  

 Professionals moeten realistische verwachtingen creëren bij participerende burgers. Op deze 
wijze wordt teleurstelling voorkomen.  

 Het is belangrijk dat er toegewijde professionals betrokken worden bij de participatievorm. 
Deze professionals zetten zich in voor het project en kunnen burgers enthousiasmeren om deel 
te nemen aan het project. Ook zorgen zij ervoor dat er voldoende hulpmiddelen beschikbaar 
zijn en de inbreng van burgers serieus wordt genomen (Stokkom & Toenders, 2010).  

 Heldere communicatie is bij participatie van groot belang. De communicatie moet 
betrouwbaar, relevant en up to date zijn. De communicatie moet daarnaast voldoende en 
verstaanbaar zijn voor de participanten.  

 Burgers zullen sneller willen participeren wanneer zij zichzelf herkennen in het project. Dit is 
aan de orde wanneer er een duidelijke vertaalslag wordt gemaakt naar de concrete leefwereld 
van burgers.  

 De financiële middelen en beschikbare personele capaciteit moet voldoende zijn om de 
doelstellingen te realiseren. Wanneer dit niet het geval is moeten de doelstellingen worden 
bijgesteld.    

 Het geven van feedback en evaluatie binnen het project is relevant. Op deze manier krijgen 
burgers het idee dat hun inbreng gehoor krijgt. Daarnaast is evaluatie van belang omdat het 
proces een leerproces is en blijft (Loyens & Walle, 2006). 

Er bestaan uiteraard ook barrières die succesvolle burgerparticipatie in de weg staan. Deze barrières 
moeten voorkomen of verminderd worden zodat de burgerparticipatie kan slagen. De volgende barrières 
zijn binnen dit onderzoek van belang:  

 Te impulsief kiezen voor participatie en methoden is een barrière omdat men daardoor 
onvoldoende heeft nagedacht wat men met het proces wil bereiken.  

 Burgerparticipatie moet volgens professionals vaak snel verlopen. Hierdoor is er vaak een 
gebrek aan tijd bij burgers aangezien zij het werk vrijwillig doen.  

 Gelijke participatie van alle groepen in de samenleving zal een utopie blijven. Bepaalde 
groepen zijn minder goed bereikbaar en andere groepen hebben geen interesse om te 
participeren wat een nadeel vormt voor het draagvlak.  

 Burgers kunnen door bepaalde gebeurtenissen in het verleden teleurgesteld zijn in het 
optreden van professionals. Dit kan van invloed zijn op het participeren omdat de 
vertrouwensrelatie ontbreekt.  

 Er kan participatiemoeheid ontstaan wanneer burgers overvraagd worden door de overheid. 
Wat kan de overheid van burgers vragen?, is dus een belangrijke vraag om te beantwoorden 

(Loyens & Walle, 2006). 

2.3 Burgerparticipatie en veiligheid  

In het huidige tijdsgewricht is de zorg voor veiligheid verschoven van een exclusieve taak van politie naar 
een gedeelde verantwoordelijkheid tussen een groot aantal publieke en private partijen en de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers. Dat is een gegeven, ieder moet zijn of haar eigen rol pakken om een 
bijdrage te leveren aan een veilige samenleving (Kop, 2013). Ook is bij veel burgers de wens gegroeid om 
deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, omdat criminaliteit en onveiligheid voor burgers steeds 
grotere problemen zijn geworden (Scholte, 2007). Burgerparticipatie is hier een mooie uiting van, 
waarmee nog veel winst valt te behalen in de nabije toekomst (Kop, 2013). Veiligheidsgerelateerde 
burgerparticipatie is in potentie een adequaat antwoord op een aantal maatschappelijke problemen, die 
specifiek zijn voor deze tijd. Met name bestrijding van het hoge volume van criminaliteit, overlast en 
onveiligheidsgevoelens onder burgers. Burgerparticipatie betekent vaak beïnvloeding van dit hoge 
gehalte aan onveiligheid door positieve factoren te versterken.  
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Burgerparticipatie kan in potentie de sociale cohesie in een buurt vergroten door toename van informele 
sociale controle (van Caem, 2008; Eijk, 2013). Versterken van actief burgerschap en sociale cohesie kan 
een antwoord zijn op onveiligheid binnen steden. De verwachtingen ten aanzien van burgerschap en 
sociale cohesie zijn hooggespannen. Maar willen de burgers deze actieve rol wel en kunnen zij deze 
waarmaken? Buurtnetwerken zijn vaak erg kwetsbaar (Stokkom & Toenders, 2010). Een belangrijke 
variabele is de mate van succes bij het vergroten van veiligheid (Scholte, 2007). Van Caem (2008) en 
Steden, Caem & Boutellier (2011) beschrijven zeven categorieën wat betreft participatie op het gebied 
van veiligheid. Het gaat hierbij om de volgende categorieën: 

1. Passief toezicht: burgers spelen informatie door aan actoren. 
2. Beleidsadvisering: burgers adviseren beleidsmakers. 
3. Actief toezicht: burgers gaan actief opzoek naar informatie en spelen deze informatie door aan 

actoren.  
4. Beleidsvorming: burgers helpen bij het vormen van beleid.  
5. Zelfbeheer: burgers gaan zelf aan de slag door bijvoorbeeld hun woning te beschermen tegen 

inbrekers door middel van goed hang- en sluitwerk.  
6. Relationele controle: burgers gebruiken relaties om informele sociale controle uit te voeren.  
7. Conflictbemiddeling: burgers bemiddelen bij conflicten in de buurt (van Caem, 2008 en Steden, 

Caem, & Boutellier, 2011)  

Onderstaande afbeelding zet de mate van inbreng van burgers en overheid tegen elkaar af en geeft 
bovenstaande categorieën een plaats in de matrix.  

 

Figuur 4: Overzicht mate van inbreng en bijpassende vormen van participatie (Van Caem, 2008) 

2.4 Actief preventief toezicht 

Één van de participatievormen op het gebied van veiligheid betreft toezicht. Met toezicht wordt bedoeld 
dat burgers ten behoeve van het opsporingsproces informatie proberen in te winnen om deze aan de 
politie door te geven. Twee belangrijke vormen van toezicht zijn passief toezicht en actief toezicht. Bij 
passief toezicht verrichten burgers geen noemenswaardige handelingen om opsporingsinformatie te 
verwerven. Bij actief toezicht verrichten burgers noemenswaardige handelingen om 
opsporingsinformatie te verwerven. Een voorbeeld is surveillance door buurtbewoners in zogenaamde 
burgerwachten, zoals de het buurtpreventieproject in Almelo de Riet. Figuur 4 geeft aan dat binnen deze 
categorie de inbreng van overheid en burgers ongeveer gelijk is. Wanneer de burgers stuiten op een 
incident en/of verdachte situaties nemen zij contact op met politie (Scholte, 2007). Het begrip preventief 
toezicht heeft betrekking op projecten, waarbij privépersonen in de rol van burger/bewoner op meer 
dan incidentele basis ter bevordering van de collectieve veiligheid op directe wijze commune 
criminaliteit proberen tegen te gaan (Scholte, 2007). Buurtpreventie in Almelo de Riet kan worden 
gezien als een actieve preventieve vorm van toezicht.  
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Volgens een onderzoek van Blom et al (2007) is de volgende omschrijving van toepassing op 
buurtpreventieprojecten:  

 Doel: vergroten van informeel toezicht. Daarmee neemt sociale controle toe, wat bijdraagt aan 
subjectieve en objectieve veiligheid.  

 Omschrijving: bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in voor het eigen woongebied. Zij 
geven ongeregeldheden door en doen eventueel kleine karweitjes. Er is regelmatig overleg met 
elkaar en professionals.   

 Toepasbaarheid: relatief makkelijk toepasbaar. Het gaat om het vergroten van menselijk 
toezicht.  

 Kosten: projecten zijn met relatief weinig kosten te realiseren. Bereidheid van bewoners om tijd 
en energie beschikbaar te stellen is een succes- of faalfactor. Ook moeten instanties capaciteit 
leveren en afspraken maken.  

 Type: sociaal, fysiek, organisatorisch, empowerment, zelfredzaamheid, preventief, beproefd, 
goedkoop.  

 Resultaat: buurtpreventie heeft een grote invloed op actiebereidheid van andere bewoners bij 
het signaleren van criminaliteit en overlast. Preventisten hebben een voorbeeldfunctie ten 
opzichte van andere bewoners. De buurtbetrokkenheid wordt vergroot en na een jaar is het 
veiligheidsgevoel van bewoners verbeterd (Blom, Woldendorp, Lugtmeijer, Smits, Stam, & 
Duivenvoorde, 2007).  

2.5 Veiligheidsbeleving  

Burgerparticipatie op het gebied van veiligheid wordt beschouwd als een manier om de 
veiligheidsbeleving van burgers te corrigeren en te controleren (Gunther Moor, Hutsebaut, Os, & 
Ryckeghem, 2011). Onderzoek naar veiligheidsbeleving bij burgers geeft aan dat het lastig is om vast te 
leggen welke ervaringen en situaties invloed hebben op de veiligheidsbeleving van burgers (Gunther 
Moor, Hutsebaut, Os, & Ryckeghem, 2011). Volgens de Politiemonitor maken vrijwel alle 
buurtkenmerken verschil in beleving en perceptie van onveiligheid.  

Onderzoek naar effecten van preventieve maatregelen en activiteiten in de buurt op 
veiligheidsgevoelens levert wisselende resultaten op. Enerzijds geeft professionele deelname aan 
buurtorganisaties geen verbetering (of zelfs verslechtering) van veiligheidsgevoelens. Uit evaluatie van 
CAPS (Chicago Alternative Policing Strategie) en Reassurance Policing (Engeland) is gebleken dat 
burgerparticipatie de onveiligheidsgevoelens soms doet toenemen in plaats van afnemen, omdat 
betrokkenen gesensibiliseerd worden voor lokale misdaadproblemen (Van Caem, 2008). Een andere 
verklaring hiervoor is dat formele participatie in onderzoek naar onveiligheidsgevoelens vaak wordt 
geoperationaliseerd naar burgerwachten. Deze vorm van participatie blijkt angstgevoelens echter vaker 
aan te wakkeren dan te verminderen (Ross en Yang, 2000). Ook Hale (1996) stelt dat initiatieven als de 
burgerwachten niet succesvol gebleken zijn in het verminderen van onveiligheidsgevoelens. Soms wordt 
zelfs een verhoging van de angst vastgesteld, doordat betrokkenen meer werden gesensibiliseerd voor 
lokale veiligheidsproblemen (Elchardus, Groof, & Smits, 2003; Eijk, 2013). Anderzijds blijkt dat signaleren 
en aan de politie doorgeven van verdachte feiten en het uitoefenen van sociale controle ervoor zorgt dat 
de criminaliteit in de buurt afneemt. Bewoners voelen zich veiliger door buurtprojecten en –activiteiten 
van en door een sociaal netwerk van buurtbewoners, gericht op de veiligheid in een buurt (Buis, 2013). 
Ook het vertrouwen in politie en andere professionals wordt door burgerparticipatie bevorderd (Buis, 
2013; van Caem, 2008). 

De gemeente Almelo streeft ernaar dat Almelo nog veiliger wordt en de inwoners van de gemeente zich 
veilig en geborgen voelen in de eigen woon- en leefomgeving. Dit moet bereikt worden door afname van 
criminaliteit, het vergroten van de leefbaarheid, integrale ketenaanpak, verhogen van 
veiligheidsgevoelens en de Almeloër verantwoordelijkheid (terug)geven. Om dit doel te bereiken, wordt 
er onder andere gebruikt gemaakt van het buurtpreventieteam (Gemeente Almelo, 2014).  
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Bewoners het veiligheidsgevoel teruggeven door het terugdringen van criminaliteit, onderhouden van de 
fysieke omgeving, vergroten van zelfredzaamheid onder bewoners, bevorderen van de sociale omgang 
en de integratie en participatie van bewoners onderling zijn enkele taken van de buurtpreventie 
(Buurtpreventie Almelo Zuidoost). 

Uit de literatuur zijn vier beïnvloedbare veelvoorkomende kenmerken uitgelicht (Boers, 2008; van Caem, 
2008; Buis, 2013; Oppelaar & Wittebrood, 2006). De doelstelling van de gemeente en het takenpakket 
van de buurtpreventie zijn bepalend geweest in de keuze voor deze kenmerken. De keuze is gevallen op 
kenmerken die van buitenaf te beïnvloeden zijn zodat de resultaten van dit onderzoek kunnen leiden 
naar implementaties in de praktijk waarmee de veiligheidsgevoelens beïnvloed kunnen worden. Aan de 
hand van deze kenmerken kan er een model worden gebouwd waarmee de activiteiten van 
buurtpreventie kunnen bijdragen aan de positieve beïnvloeding van het veiligheidsgevoel van 
buurtbewoners. De kenmerken waarbij wordt stil gestaan in verband met het kader van dit onderzoek 
zijn overlast verloedering en criminaliteit, gebrek aan sociale cohesie, geen vertrouwen in de buurt en 
kwetsbaarheid.   

 

Figuur 5: Schematische weergave van de oorzaken van onveiligheidsgevoelens 

Overlast, verloedering en criminaliteit  

Overlast, verloedering en criminaliteit zijn kenmerken die bijdragen aan onveiligheidsgevoelens. Overlast 
en verloedering komen terug in sociale en fysieke kenmerken in een buurt die een bedreiging kunnen 
vormen voor bewoners. Zwerfafval, graffiti, hangjongeren en slecht onderhoud van huizen en de 
openbare ruimte zijn voorbeelden van kenmerken die een bedreiging kunnen vormen voor bewoners. Er 
bestaat een relatie tussen overlast, verloedering en criminaliteit in de buurt en de 
(on)veiligheidsgevoelens van buurtbewoners (Boers, 2008; Herrewegen, 2010-2011).  

De ‘broken windowtheorie’ van Wilson en Kelling (1982) helpt bij de uitleg van deze relatie. Doordat 
potentiële daders worden geconfronteerd met fysieke en sociale ordeverstoringen krijgen ze het idee 
dat er weinig sociale controle bestaat en vertonen ze eerder crimineel gedrag. Uit eerder onderzoek 
blijkt verder dat overlast en verloedering de angst voor criminaliteit beïnvloeden (Oppelaar & 
Wittebrood, 2006) omdat buurtbewoners het gevoel hebben dat criminaliteit toeneemt omdat 
ordeverstoringen door zullen gaan (Buis, 2013). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het van belang is 
om fysieke en sociale ordeverstoringen mee te nemen als kenmerk dat van invloed is op de 
veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Daarnaast zijn overlast, verloedering en criminaliteit kenmerken 
waar buurtpreventie zich in de basis op richt. 

Gebrek aan sociale cohesie 

Naar de relatie tussen sociale cohesie in een buurt en de veiligheidsbeleving is al veel onderzoek gedaan. 
Sociale cohesie kan het best worden omschreven als de binding van burgers met hun buurtgenoten en 
de buurt (Boers, 2008). Sociale banden kunnen worden onderverdeeld in informele contacten zoals 
contact met buren, of formele participatie in buurtorganisaties (Buis, 2013). De algemene regel is dat 
hoe meer sociale cohesie er bestaat in de buurt hoe minder criminaliteit er plaats zal vinden. Dit komt 
bijvoorbeeld door informele contacten waarbij buurtbewoners contact met elkaar hebben, praten over 
eventuele problemen en bij elkaar terecht kunnen.  

 

- Overlast, verloedering en 
criminaliteit 

- Gebrek aan sociale cohesie 
- Geen vertrouwen in de buurt 

- Kwetsbaarheid 

Onveiligheidsgevoelens (angst) 
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Daarnaast spelen formele contacten zoals participatie in buurtorganisaties, buurtwachten en 
verenigingen een rol. Zo ontstaat er sociale controle in de buurt. Door deze sociale controle krijgen 
criminaliteit, overlast en verloedering minder kans. Sociale cohesie heeft dus effect op de daadwerkelijke 
criminaliteit. Daarnaast heeft het ook duidelijk invloed op de veiligheidsbeleving. Doordat de 
buurtbewoners contact hebben met elkaar en indien nodig een beroep op elkaar kunnen doen voelen zij 
zich veiliger. 

Ook is het zo dat buurtbewoners door het contact verwachten dat buren betrouwbaar zijn en daarmee 
een soort van verlengstuk van hun eigen veiligheid zijn (Wree, Beken, & Ponsaers, 2006). Bellair (1997) 
beschrijft dat het niet nodig is om buren dagelijks te spreken maar zelfs jaarlijks contact kan bijdragen 
aan de veiligheidsbeleving. Door een gebrek aan sociale cohesie ontstaat er geen sociale controle in de 
buurt waardoor criminaliteit, overlast en verloedering een kans krijgen. Eén van de taken van 
buurtpreventie is het bevorderen van sociale omgang. Gezien deze taak is het van belang om sociale 
cohesie te betrekken in dit onderzoek. Daarentegen blijkt uit ander onderzoek dat er geen direct 
verband bestaat tussen sociale cohesie en veiligheidsbeleving. Zo voelen mensen zich snel onveilig 
wanneer er binnen deze sociale contacten veel over criminaliteit wordt gepraat (Stokkom & Toenders, 
2010). Ondanks bovenstaande gegevens, die een wisselend beeld geven van de invloed van sociale 
cohesie op veiligheidsbeleving, is er voor gekozen om deze variabele mee te nemen in dit onderzoek. Dit 
omdat het bevorderen van de sociale cohesie een belangrijke taak is van buurtpreventie en daardoor is 
het van belang dit onderlinge verband te onderzoeken. 

Geen vertrouwen in de buurt 

Vertrouwen in de buurt kan worden omschreven als betrokkenheid en commitment die buurtbewoners 
met de buurt hebben. In hoeverre voelen bewoners zich vertrouwd in de buurt, hebben bewoners het 
idee dat zij bij de groep horen en herkennen zij zich in de buurt? Het gaat hier echt om vertrouwen in de 
buurt en niet om de contactmomenten die bewoners met elkaar hebben. Vertrouwen in de buurt kan 
worden gezien als een vorm van sociale cohesie. Echter meten beide kenmerken, sociale cohesie en 
vertrouwen in de buurt, iets anders waardoor zij in dit onderzoek worden bekeken als apart kenmerk. 
Vertrouwen in de buurt laat een direct effect zien op veiligheidsbeleving. Wanneer bewoners het gevoel 
hebben dat zij bij de groep horen zorgt dit voor geborgenheid en zekerheid wat weer leidt tot hogere 
veiligheidsgevoelens. Daarnaast is het zo dat hoe meer een bewoner zich vertrouwd voelt in de buurt 
hoe veiliger iemand zich voelt. Wanneer bewoners vertrouwen hebben in de buurt kan dit er toe leiden 
dat bewoners zich willen inzetten voor de buurt. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid (Boers, 2008).   

Kwetsbaarheid / zelfredzaamheid 

Kwetsbaarheid van buurtbewoners is van invloed op de veiligheidsbeleving (Boers, 2008; Oppelaar & 
Wittebrood, 2006). Wanneer bewoners hun kwetsbaarheid hoger inschatten, zullen hun angsten 
vanzelfsprekend sterker zijn (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
vormen van kwetsbaarheid: persoonlijk, sociaal en situationeel. Persoonlijke kwetsbaarheid wordt 
veroorzaakt door geslacht en leeftijd (Boers, 2008). Omdat deze factoren niet te beïnvloeden zijn 
worden deze buiten beschouwing gelaten binnen dit onderzoek.  

Sociale kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door de buurt waarin iemand woont en situationele 
kwetsbaarheid heeft betrekking op bijvoorbeeld de aanwezigheid van straatverlichting of ‘hot spots’. 
Wanneer deze kwetsbaarheid kan worden omgezet in zelfredzaamheid is dit positief voor het gevoel van 
veiligheid (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Zelfredzaamheid is het vermogen om actie te ondernemen 
om bepaalde doelen te bereiken. Toegespitst op veiligheidsbeleving betekent dit dat bewoners invloed 
hebben op het voorkomen van slachtofferschap waardoor de veiligheidsbeleving stijgt (Boers, 2008). Het 
vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners is één van de taken van buurtpreventie. Omdat 
zelfredzaamheid van invloed is op veiligheidsbeleving en een taak is van de buurtpreventie wordt het als 
kenmerk meegenomen in dit onderzoek. Wanneer er voldaan wordt aan de bovengenoemde criteria kan 
er mogelijk een positief effect op de veiligheidsgevoelens ontstaan, veiligheidsgevoelens kunnen worden 
versterkt en de angst voor criminaliteit in de buurt kan afnemen. 
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Dit zal alleen het geval zijn wanneer fysieke en sociale ordeverstoringen voorkomen, beperkt of opgelost 
worden, sociale cohesie en het vertrouwen in de buurt worden bevorderd en zelfredzaamheid wordt 
vergroot. Uit de literatuur blijkt dat er met name aandacht moet zijn voor het voorkomen, beperken of 
oplossen van fysieke en sociale ordeverstoringen (Buis, 2013).  

 

Figuur 6: Verband activiteiten buurtpreventie en gevoel van veiligheid 

Een conceptueel model is een visuele weergave van dat wat onderzocht gaat worden.  
Met behulp van dit conceptuele model kan door middel van de theorie en het afnemen van interviews 
en enquêtes beoordeeld worden of de activiteiten en de organisatie van de buurtpreventie invloed 
hebben op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Onderstaand conceptueel model geeft de 
variabelen weer die volgens onderzoeken, die zijn beschreven in dit theoretisch kader, erg belangrijk zijn 
binnen de organisatie van burgerinitiatieven en de invloed op veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Bij 
sociaal wetenschappelijk onderzoek kunnen veel variabelen van toepassing zijn. Dit geeft aan dat de 
gekozen variabelen vaak niet onomstreden zijn.  

Echter is getracht om een keuze te maken voor variabelen die stevig worden onderbouwd door 
aanwezige literatuur en die belangrijk worden geacht bij de beantwoording van de probleemstelling. 
Wat betreft de inrichting van de organisatie is gekozen voor derde generatie burgerparticipatie, 
participatie vorm en bestuursstijl. Voor de activiteiten van buurtpreventie is gekozen voor fysieke en 
sociale orde, sociale cohesie, vertrouwen in de buurt en zelfredzaamheid.  

De variabelen op het gebied van organisatie zijn voornamelijk afkomstig uit de participatieladder van 
Partners en Pröpper (2009), de overheidsparticipatietrap van de Raad voor het Openbaar Bestuur (2012) 
en het onderzoek van Lenos, Sturm en Vis (2006). De participatieladder is een instrument dat veelvuldig 
in onderzoeken beschreven wordt en daarom als betrouwbaar wordt beoordeeld. De 
overheidsparticipatietrap is een vrij nieuw instrument, maar wordt van belang geacht omdat er 
momenteel een verschuiving plaats vindt van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie en hierin 
voorziet de overheidsparticipatietrap. Daarnaast is de Raad voor het Openbaar Bestuur een betrouwbare 
organisatie die adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. In het onderzoek van 
Lenos, Sturm en Vis (2006) wordt gesproken over de generaties burgerparticipatie die veelvuldig 
terugkomen in vervolgonderzoeken. Deze generaties worden dan ook als uitgangspunt gebruikt met 
daarbij de bijpassende beleidslijnen omdat dit als handreiking kan worden gebruikt voor de inrichting.  

De variabelen die worden onderzocht wat betreft de activiteiten zijn voornamelijk afkomstig uit het 
model van Oppelaar & Wittebrood (2006). Het model dat zij ontwikkeld hebben is inmiddels al veelvuldig 
door andere onderzoekers gebruikt als basis voor een eigen model. Dit model is dan ook een 
betrouwbare basis voor de ontwikkeling van een eigen model. Met behulp van literatuur, doelstelling en 
het takenpakket van de buurtpreventie is het model aangepast zodat deze relevant is voor de uitvoering 
van dit onderzoek. Er is enkel gekozen voor variabelen die van buitenaf te beïnvloeden zijn en die door 
de literatuur ondersteund worden. Ook de onderzoeken van Boers (2008), van Caem (2008) en Buis 
(2013) hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor deze variabelen. De variabelen zijn zeker 
niet allemaal onomstreden. Neem bijvoorbeeld de variabele sociale cohesie. Of sociale cohesie van 
invloed is op de veiligheidsbeleving is volgens sommige onderzoekers niet bewezen.  

Activiteiten 
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- Fysieke en sociale 
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Toch is ervoor gekozen om deze variabele te onderzoeken omdat het bevorderen van sociale cohesie 
een belangrijke taak is van het buurtpreventieteam. In onderstaand conceptueel model worden de 
variabelen weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 7: Conceptueel model 
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In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven en worden de gemaakte keuzes 
verantwoord. Verder zal er aandacht worden besteed aan de operationalisatie van de onderzoeksvragen. 
Ten slotte zal de kwaliteitsborging van het onderzoek aan de orde komen.  

3.1 Inleiding 

Dit onderzoek is een praktijkgericht empirisch-theoretisch onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van 
triangulatie. Dat wil zeggen dat er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek wordt gedaan. Op 
kwalitatief gebied wordt er een case study gedaan naar de inrichting van het proces buurtpreventie. Dit 
wordt gedaan door het bestuderen en analyseren van literatuur, het afnemen van interviews met 
professionals en actieve burgers en het observeren van het proces. Op kwantitatief gebied wordt er 
onderzoek gedaan of buurtpreventie invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Dit zal 
plaatsvinden door een voor- en nameting te doen onder buurtbewoners met behulp van een enquête.  

Zoals vermeld wordt het onderzoek een empirisch-theoretisch onderzoek. Empirisch wil zeggen dat er 
onderzoek verricht wordt door met behulp van een bepaalde systematiek waar te nemen wat zich in de 
omgeving afspeelt. Empirie betekent ‘ervaring als bron van kennis’ (Verhoeven, 2010). Bij empirisch 
onderzoek moet de onderzoeker zelf het onderzoeksveld in om informatie te verzamelen (Verschuren & 
Doorewaard, 2007). De theorie vormt de basis binnen dit onderzoek. Empirisch onderzoek wordt 
onderbouwd met theorie. Het opstellen van interview- en enquêtevragen wordt gedaan met de theorie 
als ondersteuning. Vandaar dat het onderzoek een empirisch-theoretisch onderzoek is. Het 
onderzoeksontwerp zal in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt. 

3.2 Onderzoeksmethoden 

3.2.1. Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker het onderzoek uitvoert in het 
‘veld’, oftewel de ‘werkelijkheid’. Bij kwalitatief onderzoek is het verzamelen van gegevens open en 
flexibel, er kan worden ingesprongen op onverwachte situaties. De gegevens worden in alledaagse taal 
verwerkt. Een belangrijk aspect van kwalitatief onderzoek is dat er waarde wordt gehecht aan de 
betekenis die mensen (deelnemers aan onderzoeken) aan zaken geven (Verhoeven, 2010). Binnen dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, omdat er veel waarde wordt gehecht aan 
de betekenis die deelnemers aan zaken geven. Perioden van waarneming en analyses wisselen elkaar af, 
gestuurd door de voortdurende reflectie op resultaten. Ook het feit dat bijvoorbeeld de probleemstelling 
of dataverzamelingsmethoden gedurende het onderzoek nog mogen worden bijgesteld heeft de waarde 
van kwalitatief onderzoek bewezen. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat het voor de onderzoeker 
mogelijk is in te spelen op dat wat gedurende het onderzoek wordt waargenomen. Aangezien van een 
kwalitatief onderzoeker wordt verwacht dat deze kijkt met een open blik, kan dit leiden tot aanpassingen 
gedurende het onderzoek (Lucassen & Hartman, 2007).  

De onderzoeksvorm waarvoor is gekozen is een case study. Volgens Yin (2003) kan er binnen een case 
study worden gekozen voor één case of een vergelijking tussen meerdere cases. Binnen dit onderzoek 
wordt op het gebied van organisatie één case onderzocht, namelijk Buurtpreventie Almelo Zuidoost. 
Echter wordt er wat betreft de veiligheidsbeleving een vergelijking gemaakt met een ander gebied dan 
het loopgebied van het buurtpreventieteam. Toch blijft het onderzoek, volgens de bovenstaande 
uitspraak van Yin (2003), wel een casestudy.  

Deze case study vindt plaats in de omgeving zelf, dus binnen het buurtpreventieproject. In een case 
study worden een aantal methoden van dataverzameling gecombineerd zoals; open interviews, 
observaties, literatuuronderzoek en groepsinterviews. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de 
methoden; literatuuronderzoek, interviews en een enquête.  
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Een case study kent een brede toepassing. Een case study vergt minder voorwerk dan een experiment of 
survey en kan dus plaatsvinden binnen een korter tijdsbestek (Verhoeven, 2010). Een case study is een 
geschikte onderzoeksmethode wanneer er sprake is van een ‘hoe’ of ‘waarom’ vraag, de onderzoeker 
lichte controle heeft over de gebeurtenissen en de focus ligt op een fenomeen met een ‘real life’ context 
(Yin R. K., 2009).  

Het onderzoek wordt vormgegeven als een case study, omdat bovenstaande vragen in dit onderzoek 
positief kunnen worden beantwoord. In dit vraagstuk is er allereerst sprake van een ‘hoe’ vraag. Hoe is 
de buurtpreventie ingericht en (hoe) heeft de buurtpreventie invloed op de veiligheidsbeleving? 
Daarnaast heeft de onderzoeker lichte controle over de gebeurtenissen. De onderzoeker staat zelf in 
contact met de deelnemers van het onderzoek en kan sturen waar nodig. Ook ligt de focus op een 
fenomeen met een ‘real life’ context. Er wordt namelijk gekeken naar het project buurtpreventie dat ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd door actieve burgers uit de wijk. Deze drie punten vormen de basis 
waarom de onderzoeker heeft gekozen voor een case study.  

Binnen kwalitatief onderzoek, en dus ook bij een case study, mag het onderzoeksdesign gedurende het 
onderzoek nog worden aangepast. Dit brengt het voordeel met zich mee dat wanneer de onderzoeker 
bepaalde dingen waarneemt, deze, alsnog kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Zo kan de 
onderzoeker inspelen op waarnemingen. Dit is belangrijk voor een kwalitatief onderzoeker omdat er van 
de onderzoeker verwacht wordt dat deze met een open blikt kijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Case study onderzoek (Yin R. K., 2009) 

Ook is er gekozen voor een casestudy, omdat dit goed past bij de beschikbare onderzoekstijd. Het 
onderzoek moet binnen twintig weken worden afgerond en een case study is een vorm van onderzoek 
die veel minder structurering vooraf nodig heeft dan bijvoorbeeld een experiment (Verschuren & 
Doorewaard, 2007). Doordat een case study een mindere mate van structurering vraagt blijft enige 
flexibiliteit aanwezig. Zo kan de onderzoeker inspelen op waarnemingen en wanneer nodig aanpassingen 
doen, wat van groot belang kan zijn binnen dit specifieke vraagstuk.   

Een andere reden waarom er is gekozen voor een case study is het contact met de praktijk. Bij een case 
study is het van belang dat de onderzoeker in direct contact treed met de deelnemers van het onderzoek 
en zich in de praktijk mengt. Op deze wijze creëert de onderzoeker een soort van betrokkenheid bij het 
vraagstuk waardoor er een sterk contact ontstaat met belanghebbenden. Hierdoor zullen de 
onderzoeksresultaten waarschijnlijk herkenbaar zijn voor de belanghebbenden waardoor eventuele 
aanbevelingen hopelijk geaccepteerd zullen worden. Ten slotte is er voor een case study gekozen, omdat 
er door het onderzoeken van maar één onderzoekseenheid hoogstwaarschijnlijk meer de diepte wordt 
ingegaan. Hierdoor kunnen de aanbevelingen die worden aangedragen specifiek in gaan op die ene 
onderzoekseenheid en zullen er concrete bruikbare aanbevelingen uit het onderzoek voortvloeien.         
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De kans op het vinden van juiste oplossingsrichtingen wordt hierdoor vergroot. Met behulp van deze 
argumenten is er gekozen voor een case study en niet voor een andere vorm van onderzoek. Het 
onderzoek voldoet aan de kenmerken van een case study en hierdoor kunnen er betrouwbare en valide 
resultaten gegenereerd worden. 

Naast de voordelen brengt een case study natuurlijk ook enkele nadelen met zich mee. Bij de voordelen 
is het gebruik van één onderzoekseenheid besproken. Dit kan echter ook als nadeel worden gezien. De 
externe validiteit van het onderzoek is daardoor onvoldoende gewaarborgd. Dit komt omdat de 
onderzoeker niet aan de hand van de onderzoekseenheid kan nagaan of de resultaten een juiste 
afspiegeling vormen van de populatie aangezien er geen populatie is. Toch betekent mindere externe 
validiteit niet dat de onderzoeksresultaten onbruikbaar zijn (Verhoeven, 2010). Dit is erg afhankelijk van 
de wensen van de opdrachtgever. Het gebruik van de enquête draagt echter bij aan een bredere kijk van 
de onderzoeker wat het onderzoek hoogstwaarschijnlijk meer representatief zal maken. Het kwalitatieve 
onderzoek wordt uitgevoerd door het doen van literatuuronderzoek, het afnemen van interviews en het 
observeren.  

Literatuurstudie  

Dit onderzoek zal van start gaan met een literatuurstudie, omdat een sterke theoretische onderbouwing 
noodzakelijk is voor elk onderzoek. Er is gekozen voor literatuurstudie ter oriëntatie op de 
probleemsituatie, als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet en om beschrijvingsvragen te 
beantwoorden. Binnen de literatuur zijn verschillende gradaties te hanteren namelijk primaire, 
secundaire en grijze literatuur. Binnen dit onderzoek zal weinig gebruik worden gemaakt van primaire 
literatuur, omdat het geen nieuw onderzoeksonderwerp betreft. Secundaire literatuur vormt de basis 
voor de literatuurstudie aangezien er veel gebruik zal worden gemaakt van bestaande literatuur. 
Daarnaast komt ook grijze literatuur aan de orde zoals beleidsstukken van de gemeente Almelo 
(Verhoeven, 2010). Bij het gebruik van literatuur moet de onderzoeker aandacht besteden aan de 
betrouwbaarheid van een bron. Is de auteur bekend? In welk jaar is de bron geschreven? Wat zijn de 
belangen van de auteur en hoe onderbouwt deze zijn uitspraken? Door deze vragen te beantwoorden 
krijgt de onderzoeker een beeld van de betrouwbaarheid van de bron. Dit is van groot belang voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Achteraf bleek dat er erg weinig literatuur beschikbaar was over 
het project dus is de literatuurstudie enkel toegepast bij het opstellen van een theoretisch kader.  

Interviews   

In dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de (vrije) interviewmethode. Bij een interview staat de 
beleving van de geïnterviewde voorop. De keuze is gevallen op deze methode omdat via deze methode 
een reëel beeld van de werkelijkheid gecreëerd kan worden. Interviews kunnen daarnaast vele nieuwe 
inzichten opleveren die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Er wordt een vrije methode van 
interviewen gehanteerd om zo waar nodig dieper op bepaalde onderwerpen in te kunnen gaan. Zo 
kunnen er nieuwe inzichten naar voren komen die de onderzoeker verder kunnen helpen bij het 
onderzoek. Daarnaast is de kans groot dat respondenten bij deze methode de waarheid aan het licht 
brengen omdat zij een gesprek hebben met de onderzoeker in plaats van enkel een enquête invullen. 
Ten slotte is de omvang van de groep ook een motief om te kiezen voor interviews. Binnen dit onderzoek 
is er sprake van een groep professionals en een groep actieve burgers. Deze groepen zijn klein waardoor 
de mogelijkheid bestaat om deze interviews binnen de gestelde tijd af te nemen. De theorie en 
doelstelling van het onderzoek zullen de basis vormen bij het opstellen van de vragenlijst voor het 
interview. De informatie die wordt verkregen door middel van interviews wordt geanalyseerd door de 
interviews op te nemen met een voice-recorder en deze vervolgens uit te werken. Het uitwerken 
gebeurd via de computer in een tekstbestand waarin alle relevante informatie wordt verwerkt. De 
onderzoeker wil de interviews zelf uitwerken om zo verschillen in interpretatie te voorkomen. Van elk 
interview wordt een samenvatting gemaakt om zo het overzicht te behouden. De interviews zullen 
gecodeerd worden volgens de methode van open coderen. Op deze manier probeert de onderzoeker te 
waarborgen dat de interviews onderling vergelijkbaar zijn en goed gebruikt kunnen worden in de 
analyse. Ten slotte kiest de onderzoeker er bewust voor om alle betrokkenen individueel te interviewen. 
Op deze wijze kunnen betrokkenen niet mee gaan in de antwoorden van een andere betrokkene, maar 
zijn zij genoodzaakt de onderzoeker te voorzien van hun eigen mening.  
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Drie preventisten zijn niet geïnterviewd omdat zij niet wilden deelnemen of wegens tijdgebrek. 
Stadstoezicht is ook niet geïnterviewd wegens tijdgebrek. De overige preventisten en professionals 
hebben wel deelgenomen.  

Observatiemethode 

Observatie draagt binnen dit onderzoek bij aan het achterhalen van de werkelijke gang van zaken. 
Observeren wordt gedefinieerd als het systematisch, zorgvuldig en aandachtig beschouwen van 
gedragingen waarin de onderzoekers geïnteresseerd zijn. Bij observeren zal een onderzoeker zorgvuldig 
moeten kijken, luisteren en aandacht moeten hebben voor detail. Observeren kan wel of niet 
participerend zijn. Bij participerende observatie observeert de onderzoeker de bestudeerde situatie 
terwijl hij daar zelf aan deelneemt. Bij non participerende observatie observeert de onderzoeker terwijl 
hij zelf aan de zijlijn blijft staan (Plochg & Zwieten, 2007). Observatie wordt voor dit onderzoek van 
belang geacht omdat er op deze manier ook informatie kan worden vastgelegd over de interactie tussen 
actieve burgers, professionals en buurtbewoners en de werkelijke gang van zaken. Mensen zijn zich vaak 
niet bewust van hoe zij reageren in situaties. Deze informatie komt bij een interview nauwelijks naar 
boven, observatie biedt hiervoor de uitkomst. De theorie zal ten grondslag liggen aan de 
aandachtspunten bij het observeren. Observaties worden door middel van notities en aantekeningen 
vastgelegd. Na iedere observatie wordt er een uitwerking gemaakt van de desbetreffende observatie. 
Door de uitwerking van de observaties kan de informatie worden gebruikt bij de beantwoording van de 
onderzoeksvragen. Dit is echter gedurende het onderzoeksproces niet consequent gebeurd waardoor er 
geen observatieprotocol is gemaakt. Toch is getracht de bevindingen mee te nemen in de resultaten. 

3.2.2 Kwantitatief onderzoek 

In dit onderzoek wordt naast de kwalitatieve methode ook gebruik gemaakt van de kwantitatieve 
methode om zo de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Bij kwantitatief onderzoek worden 
cijfermatige gegevens verzameld en geanalyseerd. Om te beoordelen of de buurtpreventie invloed heeft 
op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners wordt er een voor- en nameting gedaan. Op deze manier is 
er sprake van triangulatie. Zo wordt de onderzoeksvraag vanuit verschillende hoeken belicht en het 
verhoogt de kwaliteit van de onderzoeksresultaten (Verhoeven, 2010).  

De keuze is gevallen op het uitvoeren van een voor- en nameting. Op deze manier kan bekeken worden 
of de buurtpreventie invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Of een eventuele 
verandering in de veiligheidsbeleving een direct gevolg is van de inzet van buurtpreventie kan helaas niet 
bepaald worden omdat met het doen van een voor- en nameting andere factoren die van invloed 
kunnen zijn niet worden uitgeschakeld. Maar hoe meer factoren kunnen worden uitgesloten hoe 
aannemelijker het is dat een verandering in het veiligheidsgevoel kan worden toegeschreven aan de 
inzet van de buurtpreventie. Ten slotte zijn er gedurende de enquête ook andere vragen gesteld om op 
een andere, meer betrouwbare, manier te achterhalen of de inzet van het buurtpreventieteam van 
invloed is op de veiligheidsbeleving van bewoners.  

Voor- en nameting 

Om te constateren of buurtpreventie invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners is 
ervoor gekozen om een voor- en nameting af te nemen. Er is voor deze methode gekozen omdat er al 
een voormeting aanwezig is in de vorm van een Integrale Veiligheidsmonitor. Er is specifiek niet gekozen 
voor een experimentgroep en een controlegroep omdat dit nog meer onbekende invloeden met zich 
meebrengt. Wanneer er bijvoorbeeld twee wijken worden vergeleken waarvan één wijk buurtpreventie 
kent en één wijk geen buurtpreventie kent kunnen allerlei andere factoren een rol spelen. Wijken 
kunnen onderling erg van elkaar verschillen, de ene wijk kan andere projecten hebben die ook van 
invloed kunnen zijn op de veiligheidsbeleving en het tijdsbestek van dit onderzoek biedt geen ruimte 
voor het uitvoeren van die vorm van onderzoek. Er is dus gekozen voor het uitvoeren van een voor-en 
nameting. Deze vorm biedt wat minder zekerheid maar past beter binnen het tijdsbestek en met behulp 
van deze resultaten kunnen ook geldige uitspraken worden gedaan. In 2011, vlak voor de invoering van 
de buurtpreventie, heeft de gemeente Almelo een Veiligheidsmonitor afgenomen. In deze 
Veiligheidsmonitor is ook een hoofdstuk opgenomen omtrent de veiligheidsbeleving van mensen. De 
informatie van deze Veiligheidsmonitor kan worden gebruikt als voormeting.                                           
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Door enquêtes af te nemen onder buurtbewoners kan er een nameting worden gedaan. De enquêtes 
zijn niet online verspreid maar op straat afgenomen. De ervaring van professionals is namelijk dat de 
buurtbewoners online slecht te bereiken zijn en contact met buurtbewoners juist erg belangrijk is. 
Daarnaast is er voor gekozen om de enquête kort en bondig te houden zodat de mensen bereid zijn deze 
in te vullen en de verwerking van de resultaten niet teveel tijd in beslag neemt.  

Het opstellen van de enquête zal gebeuren met behulp van de gevonden theorie. Door de theorie te 
gebruiken als ondersteuning wordt enkel dat gevraagd wat relevant is. De analyse van de enquêtes zal 
plaatsvinden met behulp van het programma SPSS. De verkregen informatie zal in dit programma 
worden vastgelegd zodat er een analyse kan worden gemaakt. Er zijn 102 enquêtes afgenomen. Met dit 
aantal mogen er relevante uitspraken gedaan worden maar het aantal bleek wel laag wat betreft 
analyses in SPSS. Het aantal voldeed vaak niet aan de voorwaarden voor het afnemen van bepaalde 
toetsen zoals de Chi-Kwadraat toets. Hierdoor ontbreken de verdiepende analyses. 

3.3 Operationalisatie   

Binnen het proces operationaliseren worden de onderzoeksonderwerpen, die bij de onderzoeksopzet 
aan de orde zijn gekomen, meetbaar gemaakt. Per onderzoeksonderwerp wordt beschreven op welke 
manier de variabelen gemeten worden om zo onderzoeksresultaten op een juiste manier te verzamelen.  

Organisatie 

De variabelen waarmee de organisatie van buurtpreventie wordt onderzocht zijn derde generatie 
burgerparticipatie, participatievorm en bestuursstijl. Door te onderzoeken aan welke vorm en stijl 
buurtpreventie voldoet kan er gekeken worden of buurtpreventie wel volgens de juiste vorm en 
bijpassende stijl is vormgegeven. Wanneer dit het geval is kan geconcludeerd worden dat de organisatie 
van het project goed is. Wanneer dit niet het geval is kan het vinden van de juiste vorm en bijpassende 
stijl uitkomst bieden.  

Deze variabelen worden gemeten tijdens het afnemen van interviews met professionals en preventisten 
en het doen van een literatuurstudie. Wat betreft de interviews zal zowel gedurende het interview met 
de professionals als met de preventisten allereerst gevraagd worden naar de algemene inrichting en 
werkwijze van buurtpreventie. Zo krijgt de onderzoeker een helder beeld van het project. Gedurende de 
interviews met de professionals zal hen de vraag worden voorgelegd voor welke participatievorm er is 
gekozen en welke bestuursstijl van toepassing is. Met de antwoorden op deze vragen kan de inrichting 
van buurtpreventie langs de participatieladder en de overheidsparticipatietrap worden gelegd om te 
kijken of er is gekozen voor de juiste vorm en bestuursstijl. Mocht dit niet het geval zijn dan kan met 
behulp van de participatieladder en overheidsparticipatietrap de juiste vorm en stijl aangereikt worden 
met daarbij aanbevelingen die terugkomen in de literatuur. Ten slotte zal zowel aan de professionals als 
aan de preventisten worden gevraagd wat volgens hen de verbeterpunten zijn voor de organisatie van 
het project. Op deze manier komen de verbeterpunten van de mensen die met het project moeten 
werken. Deze punten kunnen van grote waarde zijn binnen de algehele aanbevelingen. Er wordt ook een 
literatuurstudie gedaan omdat documenten die zijn opgesteld betreffende het buurtpreventieproject 
ook inzicht kunnen geven in de participatievorm en bestuursstijl. Echter bleek gedurende de uitvoering 
van het onderzoek dat er afgezien van een folder niets op papier is vastgelegd over het project.  

Activiteiten 

De variabelen waarmee de invloed van de activiteiten op de veiligheidsbeleving gemeten wordt zijn 
fysieke en sociale orde, sociale cohesie, vertrouwen in de buurt en zelfredzaamheid. Door te 
onderzoeken of en welke activiteiten buurtpreventie uitvoert met betrekking tot de variabelen wordt 
gekeken of er voldoende aandacht wordt besteed aan de variabelen. Wanneer dit niet het geval is 
kunnen er aanbevelingen worden geschreven waarin wordt vermeld welke activiteiten momenteel 
ontbreken maar wel van groot belang zijn voor het behalen van de gestelde doelstelling, het beïnvloeden 
van de veiligheidsbeleving.  
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Deze variabelen worden gemeten tijdens het afnemen van interviews met preventisten. Aan de 
preventisten wordt gevraagd welke activiteiten zij uitvoeren ten behoeve van de buurtpreventie. Op 
deze manier worden de activiteiten verzameld en kan er een totaalbeeld worden opgesteld van 
activiteiten per variabele. Ook zal aan de preventisten worden gevraagd of zij denken dat de activiteit 
effect heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Ten slotte wordt informatie verzameld over 
de activiteiten door het uitvoeren van observaties.  

Veiligheidsbeleving 
 
Tijdens de interviews en enquêtes zullen enkele algemene vragen worden gesteld over de 
veiligheidsbeleving. Zo zal aan de professionals en aan de preventisten worden gevraagd of zij denken 
dat de inzet van buurtpreventie invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Op deze 
manier krijgt de onderzoeker een beeld van het verwachte resultaat van de professionals en 
preventisten.  

Vervolgens wordt met behulp van een voor- en nameting de veiligheidsbeleving van buurtbewoners 
bekeken. De Integrale Veiligheidsmonitor 2011 wordt als voormeting gebruikt. Vervolgens wordt aan de 
buurtbewoners gevraagd of zij zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Daarna wordt gevraagd of zij 
bekend zijn met het buurtpreventieteam. Ten slotte wordt de vraag voorgelegd of zij van mening zijn dat 
de inzet van het buurtpreventieteam een positieve invloed heeft gehad op hun veiligheidsbeleving.  

Zo kan door middel van de voor- en nameting bekeken worden of ten eerste de veiligheidsbeleving van 
buurtbewoners is veranderd nu de buurtpreventie is ingezet en kan met behulp van de specifieke vragen 
op een andere, meer betrouwbare wijze, geconcludeerd worden of veel mensen bekend zijn met de 
buurtpreventie en of dit volgens hen van invloed is op de veiligheidsbeleving. Er is gekozen voor een 
voor- en nameting omdat op deze manier de vraag wordt neergelegd bij de mensen waar het om gaat, 
de buurtbewoners.  

Verbeterpunten 
 
Met behulp van bovenstaande onderzoeksmethoden en antwoorden kunnen aanbevelingen worden 
geschreven om zo het buurtpreventieproject te verbeteren, zodat de kans zo hoog mogelijk is dat 
buurtpreventie een positieve invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Ook zal 
gedurende de interviews met professionals en preventisten gevraagd worden wat volgens hen 
belangrijke verbeterpunten zijn voor het buurtpreventieproject. Zo komen er waardevolle punten naar 
boven van de mensen die met het project moeten werken. Deze punten kunnen weer worden verwerkt 
in de aanbevelingen om zo aanbevelingen te schrijven die praktisch, concreet en herkenbaar zijn.  

3.4 Kwaliteitsborging  

De kwaliteit van een onderzoek kan worden beoordeeld aan de hand van de begrippen  
betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid. Kwalitatieve onderzoeksresultaten komen tot stand door 
directe tussenkomst van een onderzoeker. De persoonlijke inbreng van de onderzoeker draagt dus bij 
aan de onderzoeksresultaten. Het is dus niet zozeer de vraag of de onderzoeker invloed heeft gehad op 
de totstandkoming van onderzoeksresultaten maar hoe die invloed plaats heeft gehad binnen het 
onderzoek. Bij de uitvoering van het kwantitatief onderzoek is de vraag of de onderzoeker invloed heeft 
gehad op de totstandkoming van de onderzoekresultaten (Plochg & Zwieten, 2007).  

3.4.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek zegt iets over de afwezigheid of het minimaliseren van 
toevallige vertekeningen. Het zegt iets over de deugdelijke uitvoering van het onderzoek. 
Betrouwbaarheid kan worden onderverdeeld in interne en externe betrouwbaarheid (Plochg & Zwieten, 
2007). Interne betrouwbaarheid gaat over de eventuele oneigenlijke invloeden die van de individuele 
onderzoeker afkomstig zijn (Plochg & Zwieten, 2007). Zo kan de onderzoeker respondenten sturen in 
antwoorden of kunnen onderzoekers antwoorden anders interpreteren. Het feit dat dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door één onderzoeker draagt bij aan de interne betrouwbaarheid van het onderzoek. Op 
deze manier worden de onderzoeksgegevens op eenzelfde manier geïnterpreteerd.                                     
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Er is geen andere onderzoeker die invloed kan uitoefenen op het onderzoek en de onderzoeksresultaten. 
Daarnaast zal tijdens de interviews en enquête getracht worden om geen enkele invloed uit te oefenen 
op de antwoorden. De onderzoeker zal haar mening achterwege laten en zich zoveel mogelijk afzijdig 
houden. Het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden, triangulatie, draagt bij aan de interne 
betrouwbaarheid. Binnen dit onderzoek is het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden aan de orde.  

Externe betrouwbaarheid zegt iets over de mogelijke vertekening door de uitvoering van het onderzoek 
als geheel. Externe betrouwbaarheid heeft te maken met de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 
Hoewel exacte herhaling van kwalitatief onderzoek vaak niet mogelijk is, is het wel belangrijk om 
inzichtelijk te maken hoe het onderzoek precies is uitgevoerd. Het proces dient daarom gerapporteerd 
en gedocumenteerd te worden (Plochg & Zwieten, 2007). Om de externe betrouwbaarheid te 
waarborgen zal de onderzoeker de uitvoering en het verloop van het onderzoek helder en transparant 
documenteren. Er wordt een logboek bijgehouden, interviews worden opgenomen en alle verzamelde 
informatie wordt, zowel in ruwe als uitgewerkte vorm, duidelijk vastgelegd en bewaard. Op deze wijze 
kan er inzicht worden verschaft in de opzet en uitvoering van het onderzoek.  

 3.4.2 Validiteit 

De validiteit van een onderzoek zegt iets over de afwezigheid of het minimaliseren van systematische 
vertekeningen (Plochg & Zwieten, 2007). Het zegt iets over de deugdelijke opzet van het onderzoek. 
Meet de onderzoeker wat zij wil meten en mogen de resultaten van de analyse gegeneraliseerd worden 
(Verhoeven, 2010). Validiteit kan worden onderverdeeld in interne en externe validiteit (Plochg & 
Zwieten, 2007).  

Interne validiteit geeft antwoord op de vraag of de onderzoeker inderdaad heeft onderzocht wat zij 
wilde onderzoeken. Lukt het de onderzoeker om de onderzoeksvraag goed te beantwoorden? Binnen 
kwalitatief onderzoek is het heel belangrijk dat de onderzoeker de eigen rol binnen het onderzoek 
monitort. Doordat het onderzoek veel in het ‘veld’ zal plaatsvinden bestaat de kans dat de onderzoeker 
zich identificeert met de belanghebbenden waardoor de interpretatie en werkelijkheid door elkaar gaan 
lopen. Daarnaast weet een onderzoeker nooit of een respondent zich gedraagt zoals ‘normaal’ en 
antwoorden geeft die stroken met de werkelijkheid.  

Om als onderzoeker de interne validiteit van het onderzoek toch voldoende te waarborgen is het van 
belang om bijvoorbeeld de interviews (half) gestructureerd te laten verlopen. Op deze manier wordt er 
gemeten wat men wil meten en kunnen interviews onderling vergeleken worden. Het afnemen van 
enquêtes helpt hierbij omdat de vraagstelling hierin vaststaat. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt 
van de zogenaamde membercheck. Deelnemers aan het onderzoek krijgen de voorlopige resultaten te 
zien om zo eventuele misverstanden of onjuistheden te traceren. Ten slotte is het van groot belang om 
de opgestelde onderzoeksopzet waar mogelijk te volgen. In deze onderzoeksopzet staat namelijk precies 
beschreven wat de onderzoeker wil meten. Door deze onderzoeksopzet te volgen zal er uiteindelijk ook 
gemeten worden wat de onderzoeker wil meten. Eventuele aanpassingen, die mogelijk zijn binnen 
kwalitatief onderzoek, zijn goed beoordeeld en overwogen.  

Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid of verplaatsbaarheid van 
onderzoeksresultaten naar andere, vergelijkbare settings (Plochg & Zwieten, 2007). In paragraaf 3.2 
werd al aangegeven dat de externe validiteit van dit onderzoek minimaal is. Omdat er is gekozen voor 
het uitvoeren van een case study wordt er maar één onderzoekseenheid onderzocht binnen dit 
onderzoek. Kan er dan wel gesproken worden van andere vergelijkbare settings waar de 
onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast? Door het raadplegen van algemene literatuur en 
triangulatie doet de onderzoeker voldoende kennis op over de situatie. De onderzoeker weet wat er 
gaande is binnen dit onderzoeksonderwerp. Op deze manier kunnen andere onderzoekers de resultaten 
van dit onderzoek gebruiken ter vergelijking voor hun eigen situatie. Echter kunnen resultaten niet 
klakkeloos worden overgenomen. De onderzoeker heeft zelf altijd invloed op de respondenten en 
antwoorden maar over het algemeen zijn de uitkomsten gelijk wanneer een andere onderzoeker de 
respondenten van dit onderzoek zal ondervragen met dezelfde interviewstructuur.  
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 3.4.3 Bruikbaarheid 

De opdrachtgever van het onderzoek is niet geïnteresseerd in de generaliseerbaarheid of 
verplaatsbaarheid van de onderzoeksresultaten naar andere, vergelijkbare settings. De opdrachtgever 
wil de resultaten enkel toepassen binnen haar project. Om de bruikbaarheid van praktijkonderzoek zo 
hoog mogelijk te maken is het van belang om de opdrachtgever nauw te betrekken bij het onderzoek. 
Gedurende het opstellen van dit onderzoeksvoorstel is de opdrachtgever nauw betrokken bij het proces. 
Wensen, op- en aanmerkingen en voorstellen zijn zoveel mogelijk geïmplementeerd in dit 
onderzoeksvoorstel. Het voorstel is ook ter beoordeling bij hen neergelegd. Ook gedurende de 
uitvoering van het onderzoek blijft de opdrachtgever nauw betrokken. Op deze manier wordt de 
bruikbaarheid van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd.  

Aan de hand van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van het onderzoek zal 
leiden tot betrouwbare, reproduceerbare gegevens. De onderzoeker zet allerlei methoden en 
werkwijzen in om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te waarborgen. 
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In dit hoofdstuk van het rapport worden de resultaten beschreven die gedurende de uitvoering van het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. Allereerst zal er worden ingegaan op de organisatie van het project, 
vervolgens op de activiteiten van het buurtpreventieteam en tot slot op de veiligheidsbeleving van 
buurtbewoners. 

4.1 Organisatie 

Om de organisatie van het buurtpreventieproject te beschrijven zijn er interviews gehouden met de 
leden van het buurtpreventieteam en professionals die betrokken zijn het bij project. Het 
buurtpreventieteam bestaat momenteel uit tien leden waarvan er zeven zijn geïnterviewd. Drie leden 
zijn niet geïnterviewd, omdat zij geen tijd hadden of niet wilden deelnemen aan het interview. De 
uitspraken zijn dan ook gebaseerd op de interviews met de zeven leden, de andere drie leden worden 
buiten beschouwing gelaten omdat hier geen informatie over bekend is. Verder zijn er aantal 
professionals geïnterviewd voor dit onderzoek namelijk de ‘aanjager’, stadsdeelbeheerder, 
stadsdeelcoordinator en burgemeester van de gemeente Almelo, de wijkbeheerders van Beter Wonen 
en STJA en de wijkagent en hoofdagent werkzaam in het wijkteam Almelo Zuidoost. Stadstoezicht is de 
enige professional die niet geïnterviewd is wegens tijdgebrek.  

Generatie burgerparticipatie 

De derde generatie burgerparticipatie is een generatie van informele burgerinitiatieven. De burgers 
initiëren, de overheid participeert. Burgers worden gezien als leidend op zowel de inhoud van de 
initiatieven als het proces (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013; Heijden, Mark, Meiresonne, & Zuylen, 
2007). Hoewel het buurtpreventieteam geen initiatief is van de burgers zelf kan wel gesteld worden dat 
hier sprake is van de derde generatie burgerparticipatie. Dit omdat de gemeente de burgers als leidend 
ziet, voor zowel de inhoud van het project als het proces. De professionals geven de burgers 
verantwoordelijkheid. Professionals geven ook aan dat zij graag naar de faciliterende rol toe willen zodat 
het project van de burgers is en blijft. Het project is van hen voor de eigen buurt en de veiligheid en 
leefbaarheid hiervan (Professional 1).  

Aangezien er sprake is van de derde generatie burgerparticipatie kan er worden gekeken naar de 
bijbehorende beleidslijnen. De specifieke beleidslijn is van toepassing op het buurtpreventieteam. De 
gemeente Almelo heeft binnen dit project namelijk de rol van ‘aanjager’. Zij stimuleert en begeleidt de 
bewoners gedurende de uitvoering van dit project. Binnen de specifieke beleidslijn is het de bedoeling 
dat professionals het project niet overnemen maar enkel proberen de barrières weg te nemen. Dat is 
exact wat de professionals binnen dit project proberen te doen. Zij proberen verzoeken en ideeën van de 
preventisten zo goed mogelijk vorm te geven. Helaas lukt dit niet altijd. Deze specifieke beleidslijn wordt 
volgens Stokkom & Toenders (2010) vaak toegepast in achterstandsgebieden omdat in deze gebieden 
participatie vaak tot een kleine groep beperkt blijft. Almelo de Riet is voor de gemeente Almelo een 
aandachtsgebied aangezien de wijk relatief veel sociale armoede kent (Professional 6). Dit blijkt dus een 
goede keuze te zijn aangezien de beleidslijn goed bij het gebied past. Wel probeert de ‘aanjager’ steeds 
meer afstand te nemen. De preventisten zien de overheid toch als leidende partij binnen dit project maar 
ik stimuleer ze om het zelf op te pakken (Professional 1). 

Participatievorm en bestuursstijl 

Wat betreft de participatievorm geven professionals aan dat het eigenlijk een combinatie is van een 
samenwerkingspartner en een medebeslisser. Het ene moment zijn de preventisten 
samenwerkingspartner bijvoorbeeld wanneer een organisatie samen met de preventisten een probleem 
in de wijk probeert op de lossen. Op een ander moment zijn de preventisten medebeslissers omdat zij 
samen een beslissing nemen over de te varen koers. De participatievorm hangt dus erg af van het 
moment maar heeft betrekking op samenwerkingspartner of medebeslisser. De bestuursstijl die hier 
volgens de participatieladder bij hoort is de delegerende of samenwerkende stijl.                                       
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De ‘aanjager’ geeft echter aan dat zijn voorkeur uitgaat naar de overheidsparticipatietrap. Na de tweede 
start van het project was er met name sprake van een regisserende stijl. Momenteel is de stimulerende 
stijl het meest van toepassing. Uiteindelijk wil de ‘aanjager’ graag zien dat hij enkel nog hoeft te 
faciliteren en dat het project van de buurt is. Hij wil dus graag richting de faciliterende stijl en uiteindelijk 
zelfs richting loslaten. 

Inrichting  

Rond 2011 is het project Buurtpreventie Almelo Zuidoost in eerste instantie opgestart. Er is voor Almelo 
Zuidoost gekozen omdat op dat moment in die wijk een project liep met de focus op sociale veiligheid. 
De gedachte was dat het project hierbij aansluiting zou kunnen vinden. Ook hadden zich in de wijk 
enkele incidenten voorgedaan met een trieste afloop die aanleiding vormden voor de inzet van een 
buurtpreventieteam. Professionals die aan het project gekoppeld werden zijn op zoek gegaan naar 
actieve bewoners die deel wilden nemen aan dit project. Zij hebben een aantal mensen bereid gevonden 
zich aan te sluiten en zijn toen van start gegaan met Buurpreventie Almelo Zuidoost.  

Het project liep echter niet goed en is na een tijdje in de ijskast gezet. Het project heeft ongeveer een 
jaar stilgelegen en is toen met behulp van een aantal andere professionals nieuw leven in geblazen. Sinds 
de herstart loopt het project nu ongeveer anderhalf jaar. Het feit dat de bewoners door de gemeente bij 
elkaar zijn geroepen om een buurtpreventieteam te vormen wordt door de professionals als een valse 
start gezien. Op die manier werd het beeld gecreëerd dat de bewoners iets deden voor de gemeente in 
plaats van voor hun eigen buurt. Het is hun eigen project, voor de veiligheid en leefbaarheid van hun 
eigen buurt. Daarnaast zal er meer draagvlak zijn voor een project dat uit de mensen zelf komt in plaats 
van een project dat wordt opgedragen door de gemeente (Professional 1).  

Buurtpreventie Almelo Zuidoost is een groep van momenteel tien buurtbewoners die zich inzetten voor 
de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk. Één keer in de twee weken lopen zij op dinsdagavond 
met twee koppels van twee personen door de wijk. Zij lopen van 19.00 uur tot 22.30 uur en staan 
gedurende deze looprondes in contact met de politie. Zonder back-up van de politie mag er niet gelopen 
worden. Voordat er gelopen wordt ontvangen de preventisten informatie van de politie zodat zij naast 
het surveilleren ook gericht te werk kunnen gaan. Hiervoor hebben de preventisten een 
geheimhoudingsplicht moeten ondertekenen.  

Gedurende deze looprondes wordt een gedeelte van de wijk Almelo de Riet gelopen en de Boomsplaats, 
een buurt van de wijk Ossenkoppelerhoek. De keuze voor dit loopgebied is, door de voormalig wijkagent, 
gebaseerd op de heersende problematiek in de wijk. Het loopgebied is opgedeeld in vier gedeelten. Elk 
koppel loopt op die avond twee gedeelten van het loopgebied zodat er in het gehele loopgebied 
gesurveilleerd wordt. Gedurende deze looprondes letten zij in principe op alles wat los en vast zit. Je 
bent waakzaam opzoek naar bruikbare informatie (Preventist 1). Denk hierbij bijvoorbeeld aan kapotte 
lantaarnpalen, ramen van auto’s die open staan, afval, navigatiesystemen die zijn achtergelaten in de 
auto en spullen in en om het huis die een inbreker goed kan gebruiken. Daarnaast houden zij ook een 
oogje in het zeil wat betreft hangjeugd, achterpaden, parken en dergelijke. Urgente situaties melden zij 
direct bij de politie waarmee zij gedurende de loopronde in contact staan. Minder urgente zaken worden 
na de loopronde door de coördinator per mail aan de professionals gemeld. Wij zijn extra oren en ogen 
voor de professionals (Preventist 3) . Zaken waar de bewoners zelf voor verantwoordelijk zijn worden 
tijdens de loopronde aan de bewoners gemeld. Hiervoor proberen de preventisten contact te krijgen 
met de bewoners door aan te bellen. Wanneer dit niet lukt wordt er een briefje door de brievenbus 
gedaan met daarop de geconstateerde feiten en eventuele verbeterpunten.  

Soms worden er vergaderingen belegd. De vergaderingen zijn vaak enkel met de preventisten maar een 
paar keer per jaar worden er ook vergaderingen georganiseerd waarvoor alle professionals zijn 
uitgenodigd. Gedurende deze vergaderingen worden allerlei punten besproken zoals het huidige 
verloop, de samenwerking en punten die gedurende het project naar voren zijn gekomen. Preventisten 
of professionals kunnen ook zelf punten inbrengen om te bespreken in de vergadering.  
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Figuur 9: Geslacht preventisten 

Figuur 10: Leeftijd preventisten 

Figuur 9 geeft aan dat de meeste preventisten mannen 
zijn maar dat er ook enkele vrouwen betrokken zijn bij 
het project. De gemiddeld leeftijd ligt op 45 jaar. Figuur 
10 geeft een onderverdeling weer in leeftijdscategorieën. 
Zes van de zeven preventisten geven aan dat zij vanaf de 
start bij het project betrokken zijn. De andere preventist 
is ongeveer een jaar geleden bij het project betrokken 
geraakt. Vier van de zeven preventisten zijn door de 
voormalig stadsdeelcoordinator gevraagd deel te nemen 
aan het buurtpreventieteam.  

Twee andere preventisten zijn lid geworden naar 
aanleiding van de voorlichting die is gehouden 
voorafgaand aan de start van het project. De preventist 
die sinds een jaar bij het project betrokken is kwam in de 
buurt in contact met het team en heeft zich via een 
preventist aangemeld. Er worden verschillende redenen 
genoemd waarom de preventisten lid zijn geworden van 
het buurtpreventieteam. Een aantal preventisten vinden 
het belangrijk dat zij zelf bijdragen aan een veilige, 
sociale en leefbare wijk. Twee preventisten geven aan 
dat zij zich willen inzetten omdat zij zelf zijn 
geconfronteerd met overlast en problematiek. Anderen 
willen de buurt beter leren kennen of iets terugdoen voor 
de gemeente.            
 
Op dit moment zijn er een aantal professionals verbonden aan het project. Ten eerste is de gemeente 
Almelo hieraan verbonden gezien het feit dat zij initiatiefnemer is van dit project. Vanuit de gemeente is 
er een ‘aanjager’ aangesteld die het project coördineert waar nodig. Daarnaast zijn de 
stadsdeelcoordinator en de stadsdeelbeheerder verbonden aan het project aangezien het in hun wijk 
plaatsvindt. De stadsdeelbeheerder ontvangt de aandachtspunten voor de gemeente en communiceert 
met de preventisten. Ook de burgemeester draagt het project een warm hart toe. In haar vorige 
gemeente heeft zij namelijk gezien dat het een succesvol initiatief kan zijn waarop zij heeft besloten het 
ook in Almelo op te starten. Daarnaast is de politie betrokken bij het project. De wijkagent van Almelo de 
Riet ondersteunt samen met een andere agent dit project vanuit de politie. Vanuit de woningcorporaties 
Beter Wonen en STJA zijn de wijkbeheerders betrokken. Zij communiceren met de preventisten. Ten 
slotte is Stadstoezicht ook verbonden aan het project. Deze samenwerking is nog echter nog redelijk pril.  

De preventisten geven allen verschillende antwoorden op de vraag wat het doel is van het 
Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost. Veiliger maken van de buurt (Preventist 7) en de mooie en schone 
wijk behouden (Preventist 4) zijn genoemde doelen die gericht zijn op de buurt zelf. Zorgen dat mensen 
zich vertrouwt voelen in hun eigen buurt (Preventist 2) en de drempel naar instanties lager wordt 
(Preventist 3), contact maken en houden met buurtbewoners (Preventist 5) en het veiligheidsgevoel van 
bewoners verbeteren (Preventist 6) zijn doelen gericht op de bewoners van de buurt. Het uitoefenen van 
positieve sociale controle (Preventist 1) is een doel dat een eigenlijk een samenvatting geeft van de 
eerder genoemde doelen. De professionals geven allen aan dat zij graag betrokkenheid willen creëren bij 
bewoners. Betrokkenheid bij je eigen leefomgeving geeft je een andere beleving van de omgeving. Je 
beseft dat het je eigen omgeving is en dat je hier zelf wat aan kunt doen (Professional 1). Op deze wijze 
worden situaties bespreekbaar gemaakt en kunnen bewoners zelf werken aan een oplossing. 

Bij de samenwerking tussen professionals en burgers is het belangrijk dat professionals maatwerk bieden 
en volhouden. De samenwerking tussen de preventisten en professionals verloopt volgens de 
preventisten over het algemeen goed. Meerdere preventisten geven aan dat vooral het contact met de 
politie erg goed verloopt. De politie staat altijd klaar en geeft waardevolle ondersteuning. Daarnaast 
geven zij goede terugkoppeling. Met behulp van de terugkoppeling kunnen wij gerichter aan de slag en 
hebben wij het gevoel dat we gewaardeerd worden (Preventist 6). Ook de professionals vinden dat de 
samenwerking over het algemeen goed verloopt. Zij ontvangen de punten standaard per mail en enkele 

Geslacht preventisten  

Man

Vrouw

Leeftijd preventisten 

30 tot 40 jr

40 tot 50 jr

50 tot 60 jr

60 tot 70 jr
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professionals vinden het prettig om deel te nemen aan vergaderingen. De lijntjes zijn kort en dat werkt 
prettig. Hieruit blijkt wel dat de professionals proberen maatwerk te bieden en volhouden om het 
project tot een succes te maken. Het enige punt van kritiek is het feit dat er nog vaak wordt gesproken 
over dingen die zijn misgegaan. Soms wordt er nog teveel teruggekeken naar alles wat er is gebeurd, we 
moeten vooruit (Professional 1). De samenwerking tussen de preventisten onderling is verbeterd maar 
kan volgens sommige preventisten nog beter. Je moet het samen doen, je hoort er als team te staan 
(Preventist 5). Dat gevoel ontbreekt soms bij een aantal preventisten.  

Ervaringen 

Alle preventisten zijn het erover eens dat het Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost een erg goed 
initiatief is. Door dit project kunnen de preventisten zelf aan de slag in hun eigen wijk. De preventisten 
benoemen dat de opstart van het project erg moeizaam verliep maar dat het steeds beter gaat. Zij 
hebben het gevoel dat ze steeds meer vertrouwen krijgen van professionals en dat geeft energie. Echter 
zijn de preventisten realistisch en zien zij ook verbeterpunten voor het project. Deze punten worden 
verderop besproken onder het kopje verbeterpunten. De ervaringen met het verloop van het project zijn 
over het algemeen dan ook positief. Gedurende de opstart van het project waren de ervaringen minder 
positief omdat de opstart erg moeizaam verliep. Echter sinds er nieuwe professionals aan het project zijn 
verbonden zijn de ervaringen bijgedraaid. Door de moeizame start waren mijn ervaringen in het begin 
negatief maar inmiddels zijn deze bijgedraaid door de positieve inzet van preventisten en professionals 
(Preventist 2). Ook vinden de preventisten het prettig om te vernemen dat er actie wordt ondernomen 
op punten die zij aan professionals hebben doorgegeven. Op deze manier krijgen zij waardering voor hun 
inzet. Ik had niet verwacht dat je zoveel dingen tegen zou komen. En als je deze punten doorgeeft aan 
professionals wordt er ook daadwerkelijk wat mee gedaan (Preventist 1). Toch ervaren sommige 
preventisten dat buurtbewoners ook wel eens sceptisch zijn over het initiatief. In het begin waren 
mensen bang dat we politieagenten waren (Preventist 7). Door bewoners uit te leggen wie ze zijn en wat 
ze doen proberen de preventisten dit beeld bij te stellen.   

Ook de professionals staan zeer positief tegenover het project. Het project is een goed hulpmiddel om 
met buurtbewoners in contact te komen en zo samen met elkaar de wijk veilig en leefbaar te maken en 
te houden. Het is goed dat de bewoners iets over hebben voor hun wijk en zich hiervoor inzetten. Echter 
moeten de preventisten zich wel bezig houden met de dingen die ze moeten doen en het doel van het 
project niet uit het oog verliezen, namelijk de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Wellicht verschilt de 
verwachting van de professionals hierin van de verwachting van de preventisten geven professionals 
aan. Echter is lastig te achterhalen wat tijdens de start van het project afgesproken is aangezien de 
desbetreffende professionals niet meer betrokken zijn bij het project.   

De ervaringen van de professionals met het project zijn positief. Wij hebben er op vreemde uren een paar 
ogen en oren bij, dat vind ik erg positief (Professional 1). De inzet van het de buurtpreventie komt de wijk 
alleen maar ten goede (Professional 3). Daarnaast geven zij aan dat de preventisten gemotiveerde en 
enthousiaste mensen zijn die zich graag inzetten voor de wijk, dit levert een positieve bijdrage aan het 
project. Ten slotte is de informatie die de preventisten doorspelen aan de professionals vaak waardevol. 
De professionals geven aan dat zij nog geen negatieve ervaringen hebben gehad met het project. 

Succesfactoren en barrières 

In het theoretisch kader zijn succesfactoren en barrières van burgerparticipatie aan de orde gekomen. 
Gedurende het onderzoek zijn een aantal van deze succesfactoren en barrières frequent naar voren 
gekomen. Wat betreft succesfactoren gaat het binnen dit project met name om de volgende factoren: 

 Het is belangrijk dat er toegewijde professionals betrokken zijn bij het project. De professionals 
geven in de gesprekken aan dat zij blij zijn met het initiatief en willen helpen om er een succes 
van te maken.  

 Burgers zullen sneller willen participeren in het project wanneer zij zichzelf erin herkennen. Er is 
een duidelijke vertaalslag gemaakt naar de concrete leefwereld van burgers.  
De preventisten zijn bezig met de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen leefwereld. Op deze 
wijze is het voor hen erg relevant.  
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 Het geven van feedback en evaluatie binnen het project is relevant. Op deze manier krijgen 
burgers het idee dat hun inbreng gehoor krijgt. Uit gesprekken blijkt dat het geven van feedback 
steeds beter verloopt en dat de preventisten hier ook waardering uit halen. Tijdens de 
vergaderingen wordt er geëvalueerd.  

De barrières waar dit project tegenaan loopt zijn: 

 Te impulsief kiezen voor participatie en methoden is een barrière omdat men daardoor 
onvoldoende heeft nagedacht over wat men met het proces wil bereiken. In eerste instantie is 
het project opgestart met in het achterhoofd de gedachte dat het in andere steden een succes 
is geworden. Er is echter te weinig aandacht besteed aan het kiezen van een project dat goed bij 
Almelo past.  

 Burgers kunnen door bepaalde gebeurtenissen in het verleden teleurgesteld zijn in het 
optreden van professionals. Dit kan van invloed zijn op het participatieproces wanneer 
vertrouwen ontbreekt. Door de valse start hebben de preventisten teleurstellingen gekend 
waarover nog altijd gesproken wordt. Hierdoor is het voor hen lastig om een goede 
vertrouwensband op te bouwen met de professionals.  

Verbeterpunten 

Aan zowel de preventisten als de professionals is gevraagd welke verbeteringen zij noodzakelijk achten 
binnen het project. Deze meningen zijn van belang omdat het gaat om meningen van mensen die binnen 
dit project werken. Zij weten het best wat er, volgens hen, aan het project verbeterd moet worden. Of 
deze verbeterpunten gegrond zijn en terugkeren in het hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen 
hangt af van verdere onderzoeksresultaten en het theoretisch kader.  

Alle preventisten zijn het erover eens dat meer vrijwilligers zich moeten aansluiten bij het project. 
Omdat nu nog maar tien bewoners zich hebben aangesloten bij dit project is het erg kwetsbaar. 
Wanneer meer preventisten zich aansluiten bij het project kunnen de lasten worden verdeeld. Ook 
willen de preventisten graag op andere dagen en tijdstippen lopen. Het is weer dinsdagavond, de gele 
jasjes lopen weer rond (Preventist 5) is iets dat de preventisten horen. Daarnaast willen ze graag werken 
aan hun bekendheid. De preventisten zijn van mening dat ze steeds bekender worden, maar nog niet 
bekend genoeg zijn. Dit willen ze bereiken door het project te promoten in de buurt. Wat de 
preventisten ook graag zien is dat zij meer informatie ontvangen van professionals om mee aan de slag 
te gaan. De politie voorziet hen momenteel van informatie waardoor ze gericht aan het werk kunnen, 
maar zij zien graag dat andere professionals hier ook mee starten. Ten slotte willen de preventisten 
graag een groter gebied belopen zodat er meer informatie bij de professionals terecht komt. Echter het 
ene punt valt of staat met het andere punt. Wanneer het project onvoldoende bekend is sluiten er 
waarschijnlijk geen nieuwe mensen aan. Dat het project niet zo bekend is valt of staat weer met het feit 
dat er weinig mensen lid van zijn en dat er op een vast tijdstip één keer in de twee weken gelopen wordt. 
Ook kan het loopgebied pas worden uitgebreid wanneer er meer mensen lid zijn en er vaker dan één 
keer in de twee weken een avond wordt gelopen.  

Ook volgens de professionals is het in eerste instantie belangrijk dat er meer preventisten komen. Op die 
manier heeft het project meer kans van slagen en kunnen de lasten worden verdeeld. Daarnaast vinden 
de professionals het belangrijk dat er vaker dan één keer in de twee weken gelopen wordt. De politie 
heeft aangegeven dat dit bij hen problemen oplevert in verband met de back-up, zij proberen hier 
invulling aan te geven. Wanneer er meer preventisten zijn en er vaker gelopen wordt kan het loopgebied 
worden vergroot. Dit zien de professionals ook als toegevoegde waarde. Volgens de professionals valt of 
staat dit alles met de bekendheid van het project. Om een breder draagvlak te creëren moeten de 
preventisten aan de bekendheid gaan werken. Ook moeten de preventisten het gaan zien als een project 
dan van hen is, en niet van de professionals. Zij moeten het project zelf op gang houden en kunnen de 
hulp van professionals inschakelen daar waar nodig. Ten slotte vinden de professionals het erg belangrijk 
dat de preventisten meer contact leggen met de bewoners. Wanneer er wordt gesproken met de 
bewoners zal de bekendheid van het project verbeteren en kunnen bepaalde punten zonder 
tussenkomst van instanties worden opgelost.  
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4.2 Activiteiten 

Gedurende de interviews hebben de preventisten alle activiteiten proberen te benoemen waarmee de 
buurtpreventie zich op dit moment bezighoudt. Deze activiteiten zijn in onderstaande tabel verwerkt. 
Daarnaast is aangegeven, met behulp van literatuur, onder welke categorie(ën) de activiteit valt.  

Tabel 1: Activiteiten Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost  

Activiteit Fysieke & 
sociale 
orde 

Sociale 
cohesie 

Vertrouwen in 
de buurt 

Zelfred- 
zaamheid 
vergroten 

Anders 

Surveilleren (lopen en 
fietsen) 

       

Verkeer regelen bij een 
ongeluk 

       

Briefjes door de brievenbus 
i.v.m. bijv. ladders en 
afvalbakken 

       

Flyeracties i.s.m. politie         

Letten op 
navigatiesystemen in auto’s  

        

Nieuwe leden werven        

Praatje maken met 
buurtbewoners 

       

Bewoners informeren via 
Facebook 

       

Er zijn voor de mensen         

Caravanbezitters 
aanspreken i.v.m. het op 
vakantie gaan 

       

Fietsen bij het station 
nakijken 

       

Hangjeugd in de gaten 
houden en aanspreken 

       

Graffitispuiters in de gaten 
houden 

       

Informatie doorspelen aan 
professionals 

       

Aan de slag met informatie 
ontvangen van 
professionals  

        

Aanwezig zijn bij een 
activiteit op de basisschool 

       

 
Fysieke en sociale orde 

Zoals in bovenstaande tabel valt af te lezen besteed het buurtpreventieteam veel aandacht aan 
activiteiten gericht op fysieke en sociale orde. Dit doen zij met name door te voet of met de fiets te 
surveilleren in de buurt en zo opvallend aanwezig te zijn. Momenteel doen zij dit één keer in de twee 
weken op dinsdagavond. Gedurende deze surveillanceronde wordt een vast gebied belopen waarin ook 
de hotspots van de wijk, zoals een hangplek voor jeugd of een park, in de gaten worden gehouden. Deze 
werkwijze is een preventieve werkwijze om fysieke en sociale overlast te voorkomen. Naast voorkomen 
richt het team zich ook op het beperken en oplossen van fysieke en sociale overlast. Het feit dat de 
preventisten voorafgaand aan de surveillanceronde informatie ontvangen van de politie waarmee zij 
gericht aan de slag kunnen zien zij als een toegevoegde waarde. Denk hierbij aan onveilige of verdachte 
situaties. Op deze wijze kunnen zij gericht op zoek naar punten die de fysieke en sociale orde (kunnen) 
verstoren.                                                                                                                                                                         
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Bij fysieke ordeverstoringen kan gedacht worden aan graffiti, kapotte straatverlichting, inbraakpreventie, 
vernielingen en zwerfvuil. Wat betreft sociale ordeverstoringen richten ze zich vooral op hangjeugd en 
drugs(handel). Door in gesprek te gaan met bewoners of melding te maken bij professionals proberen de 
preventisten de ordeverstoringen te beperken of op te lossen.   

Alle preventisten geven aan dat, met name, fysieke ordeverstoringen veel sneller worden opgelost en 
verholpen door de inzet van het buurtpreventieteam. De problemen in de wijk worden door onze inzet 
veel sneller opgelost. Buurtbewoners komen daarom ook dingen bij mij melden, omdat wanneer ik het als 
buurtpreventist meld het sneller wordt opgelost dan wanneer de buurtbewoner het zelf doet (Preventist 
4). Het effect op de sociale ordeverstoringen is moeilijk waar te nemen. De aanpak van deze 
problematiek neemt langere tijd in beslag. De preventisten zijn over het algemeen positief over de 
aanpak van de meldingen door professionals. Vooral de laatste tijd is er een slag geslagen door 
preventisten en professionals. De preventisten geven wel expliciet aan dat het ontvangen van 
terugkoppeling zeer belangrijk is.  

Het is goed om te weten wat de professionals met de meldingen hebben gedaan en of zaken zijn 
opgelost. Zo weten we waar we extra op moeten letten of welke problematiek niet meer aan de orde is. 
Daarnaast krijgen we op die manier ook waardering voor onze inzet (Preventist 5). Gezien het feit dat er 
veel wordt ingezet op activiteiten die betrekking hebben op fysieke en sociale orde en de effecten die 
worden benoemd, kan gesteld worden dat er een verband is tussen fysieke en sociale orde en 
veiligheidsbeleving.  
 
Sociale cohesie 

Op het gebied van sociale cohesie richt het buurtpreventieteam zich voornamelijk op het ‘er zijn voor de 
mensen’. Hieronder kan worden verstaan het maken van een praatje, het geven van advies of aanwezig 
zijn bij activiteiten in de buurt. Op deze wijze maken de preventisten informele contacten met 
buurtbewoners. Er wordt gepraat over eventuele problemen en buurtbewoners weten bij wie ze terecht 
kunnen. Er kwam eens een bewoner op ons af met een probleem en ze wist zelf niet hoe ze dit aan moest 
pakken. We hebben hier samen over gepraat en haar in contact gebracht met een professional 
(Preventist 2). Het project zelf is een voorbeeld van een formeel contact. Door de inzet van het 
buurtpreventieteam ontstaat er sociale controle in de buurt. Door deze informele contacten en sociale 
cohesie krijgen overlast, verloedering en criminaliteit minder kans waardoor bewoners zich veiliger 
zullen voelen in de buurt. Het bevorderen van de sociale omgang is daarom ook één van de speerpunten 
van het buurtpreventieteam. Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor een verband tussen het bevorderen 
van sociale cohesie en de inzet van het buurtpreventieteam. Zo geven een aantal preventisten aan dat zij 
moeite hebben om contact te leggen met mensen. Zij weten niet goed hoe zij mensen moet aanspreken 
en maken weinig contact. Ik leg zelf niet altijd even makkelijk contact met mensen. Soms kom ik toevallig 
in gesprek met mensen (Preventist 5). Ook de professionals benadrukken dat het van belang is dat er 
binnen het preventieteam meer wordt ingezet op het aanspreken en contact maken met bewoners.  

Ik zie dat de preventisten veel constateren en melden, voornamelijk op fysiek terrein. Het zou mooi zijn 
wanneer er op sociaal gebied ook een stap wordt gezet. Het aanspreken en informeren van mensen is 
heel belangrijk binnen dit project (Professional 6). Ook is het preventieteam te weinig aanwezig bij 
activiteiten in de buurt. In sommige gevallen ligt dit organisatorisch moeilijk in verband met de back-up, 
maar aanwezig zijn hoeft niet te betekenen dat de preventisten ook daadwerkelijk ‘aan het werk’ zijn. 
Ten slotte geven de preventisten advies aan bewoners met betrekking tot bijvoorbeeld 
inbraakpreventie. Enkele preventisten bellen bij mensen aan en doen dit mondeling. Andere 
preventisten doen een briefje door de brievenbus waardoor persoonlijk contact ontbreekt.  

Vertrouwen in de buurt 

Ik vind het heel belangrijk dat mensen vertrouwd zijn in hun eigen straat en buurt en dat zij met een 
gerust gevoel de straat op durven te gaan (Preventist 2). Deze uitspraak geeft wel aan dat de 
preventisten het belangrijk vinden dat bewoners vertrouwen hebben in hun eigen buurt. Dit proberen zij 
te bewerkstelligen door informatie uit te wisselen met professionals, de fysieke en sociale orde in te wijk 
te behouden en de bewoners hierover te informeren. Op deze manier hopen de preventisten dat de 
bewoners vertrouwen hebben en houden in de buurt.  Aan de hand van deze informatie zijn er te weinig 
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Figuur 11: Verdeling onderzoeksgebied 

aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen vertrouwen in de buurt en de inzet van het 
buurtpreventieteam. Geen van de preventisten heeft aangegeven dat dit een effect is van de inzet van 
het buurtpreventieteam en ook uit andere informatie komt dit niet naar boven. Wanneer mensen geen 
of weinig vertrouwen hebben in de buurt zullen zij zich ook minder snel inzetten voor de buurt.  

Zelfredzaamheid vergroten 

Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners is ook een speerpunt van het buurtpreventieteam. 
Dit proberen zij te bereiken door mensen te wijzen op de risico’s die in hun omgeving aanwezig zijn of 
mensen te helpen als zij vragen of problemen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een 
navigatiesysteem dat nog in de auto ligt, spullen in en om het huis die een inbreker makkelijk kan 
gebruiken om de woning binnen te dringen, fietsen die niet op slot staan of caravanbezitters laten weten 
dat het verstandig is de buren te informeren dat zij op vakantie gaan. Door bewoners hierop te wijzen 
worden zij zich meer bewust van eventuele risico’s en kunnen zij hier wat aan doen. Doordat bewoners 
deze risico’s aanpakken en zo zelfredzamer worden, voelen zij zich veiliger. Het feit dat bewoners zich 
bewust worden van risico’s die spelen is ook een effect dat veel terug komt in de interviews met 
preventisten. Preventisten geven aan dat mensen vaak blij zijn met hun tips. Mensen bedanken ons vaak 
wanneer we hen wijzen op bepaalde risico’s en vertellen dat ze hier zelf nog nooit over hadden nagedacht 
(Preventist 7). 

Een punt van aandacht is het feit dat het verhaal beter over komt wanneer mensen zelf worden 
aangesproken in plaats van dat zij een briefje door de brievenbus krijgen. Er kan dus gesteld worden dat 
er voldoende aanwijzingen zijn voor een verband tussen het vergroten van zelfredzaamheid en 
veiligheidsbeleving.  

De effecten van de activiteiten richten zich dus met name op fysieke en sociale orde en het vergroten 
van zelfredzaamheid. Het belangrijkste effect dat wordt genoemd is het feit dat buurtbewoners zich 
bewust worden van eventuele gevaren. Wanneer ik iemand attendeer op het feit dat de ladder die in de 
voortuin ligt makkelijk te gebruiken is voor inbrekers ruimen ze deze op en bedanken ze mij hiervoor. Ze 
gaan beter nadenken welke risico’s ze lopen en wat ze hier zelf aan kunnen doen (Preventist 5). 
Daarnaast is het feit dat problemen worden opgelost door de inzet van het buurtpreventieteam ook een 
belangrijk effect. Verder merken de preventisten nog geen andere effecten van het uitvoeren van 
bovenstaande activiteiten.   

4.3 Veiligheidsbeleving 

De preventisten zijn tijdens het interview bevraagd over hun eigen veiligheidsbeleving en die van 
buurtbewoners. Nagenoeg alle preventisten geven aan dat hun eigen veiligheidsbeleving gelijk is 
gebleven nu zij lid zijn van het buurtpreventieteam omdat zij zich nooit onveilig hebben gevoeld in hun 
eigen buurt. Twee personen geven aan dat zij zich wel veiliger voelen nu zij lid zijn van het 
buurtpreventieteam. Op de vraag of preventisten verwachten dat buurtbewoners zich veiliger voelen 
door de inzet van het buurtpreventieteam 
antwoorden de meeste preventisten dat zij hier 
geen idee van hebben. Er wordt aangegeven dat 
bewoners sceptisch zijn over het 
buurtpreventieteam of er onvoldoende mee 
bekend zijn. Een preventist geeft aan dat 
buurtbewoners zich wel veiliger voelen door de 
inzet van de buurtpreventie. Een andere 
preventist is ervan overtuigd dat dat niet het 
geval is omdat buurtbewoners hen zien als 
pottenkijkers. De rest van de personen blijft bij 
het oordeel ‘weet niet’.  

Ook de professionals hebben een oordeel 
gevormd over de invloed van de buurtpreventie 
op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners.                    
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Alle professionals geven aan dat zij ervan overtuigd zijn dat de inzet van de buurtpreventie van invloed 
kan zijn op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Echter geven zij aan dat ze verwachten dat de 
bekendheid van de buurtpreventie momenteel onvoldoende is waardoor het project weinig tot geen 
invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. 

Om te onderzoeken of de inzet van de buurtpreventie invloed heeft op de veiligheidsbeleving is er een 
enquête afgenomen in de buurt. Gezien het feit dat het project Buurtpreventie Almelo Zuidoost heet is 
ervoor gekozen om de enquêtes af te nemen in Almelo Zuidoost, ook al lopen de preventisten maar een 
gedeelte van dit gebied. Onder het gebied Almelo Zuidoost valt de wijk Almelo de Riet, waarvan een 
gedeelte wordt gelopen door het team en Nijrees, een buurt van de wijk Windmolenbroek. Het 
onderzoeksgebied Almelo Zuidoost is opgedeeld in de volgende drie stukken: 

 Loopgebied Buurtpreventie  

 Overige gedeelte Almelo de Riet  

 Nijrees  

Om ervoor te zorgen dat de enquêtes verspreid over het gebied zijn afgenomen is ervoor gekozen om in 
iedere straat één bewoner te verzoeken mee te werken aan de enquête. Het onderzoeksgebied kent 102 
straten en dus zijn er 102 enquêtes afgenomen. Enkel op deze manier was het mogelijk om de enquêtes 
zo goed mogelijk te spreiden over het onderzoeksgebied. In iedere straat heeft is er aangebeld bij een 
huis naar keuze en aan de bewoners gevraagd om de enquête in te vullen. Op deze wijze is het ook 
mogelijk om in de resultaten van deze enquête onderscheid te maken tussen het gebied waar de 
preventisten wel lopen en het gebied waar de preventisten niet lopen.  

Onderstaande figuren geven het geslacht en de leeftijd van de respondenten weer. Deze getallen komen 
overeen met de populatie. In Almelo Zuidoost wonen namelijk iets meer vrouwen dan mannen en is de 
leeftijdscategorie 25 tot en met 45 jaar is het best vertegenwoordigd (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Cijfers & Statistieken).  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

    Figuur 12: Geslacht respondenten    Figuur 13: Leeftijd respondenten 

In deze enquête is bewoners ten eerste gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt. 
Er is voor deze vraag gekozen omdat deze vraag ook werd gesteld in de Integrale Veiligheidsmonitor van 
2011. Op het moment dat deze monitor werd afgenomen was het buurtpreventieteam nog niet 
opgericht. Door deze vraag nogmaals te stellen aan buurtbewoners wordt er een nameting gedaan en 
kunnen de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor en de enquête onderling vergeleken worden. 
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Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 

 
 
Figuur 14: Onveiligheidsgevoelens respondenten 

In Almelo Zuidoost voelt 80,4% van de mensen zich nooit onveilig in hun eigen buurt. 12,7% voelt zich 
wel eens onveilig en 6,9% voelt zich vaak onveilig in hun eigen buurt. In het loopgebied van het 
buurtpreventieteam voelt 79,1% van de mensen zich nooit onveilig in hun eigen buurt. 16,3% van de 
mensen voelt zich wel eens onveilig en 4,7% van de mensen voelt zich vaak onveilig in hun eigen buurt. 
In het overige gedeelte van Almelo de Riet voelt 63% van de mensen zich nooit onveilig in hun eigen 
buurt. 18,5% van de mensen voelt zich wel eens onveilig en 18,5% van de mensen voelt zich vaak 
onveilig in hun eigen buurt. In het Nijrees voelt 96,9% van de mensen zich nooit onveilig in hun eigen 
buurt. 3,1% van de mensen voelt zich wel eens onveilig. Geen van de mensen voelt zich vaak onveilig in 
hun eigen buurt.  

Aan de hand van deze resultaten kan worden gesteld dat de bewoners van Almelo Zuidoost zich over het 
algemeen vrij veilig voelen in hun eigen buurt. 80,4% van de mensen voelt zich namelijk nooit onveilig in 
hun eigen buurt. Bewoners van het loopgebied vertonen wat betreft onveiligheidsgevoelens gelijkenis 
met het gemiddelde van Almelo Zuidoost. De bewoners van het overige gedeelte van Almelo de Riet 
voelen zich echter onveiliger in hun eigen buurt. Daarentegen voelen de bewoners van het Nijrees zich 
weer erg veilig in hun eigen buurt.  
 
Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor 
2011 kan er enkel een vergelijking worden gemaakt met de bewoners van Almelo de Riet. In de 
Veiligheidsmonitor is namelijk onderscheidt gemaakt in wijken en de bewoners van het Nijrees vallen 
onder een andere wijk, namelijk Windmolenbroek. Voor het loopgebied en het overige gedeelte van 
Almelo de Riet is dan ook een apart percentage berekend. Deze tabel is terug te vinden in de bijlage. 
Deze vergelijking wordt gemaakt om te kijken of bewoners zich veiliger voelen sinds de inzet van het 
buurtpreventieteam. Volgens de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 voelt 15% van de bewoners van 
Almelo de Riet zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 5% van de bewoners voelt zich vaak onveilig in 
hun eigen buurt. Volgens de resultaten van de enquête voelt 17,1% van de bewoners van Almelo de Riet 
zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 10% van de bewoners voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat bewoners zich niet veiliger voelen door de inzet van het 
buurtpreventieteam. Het percentage bewoners dat zich wel eens of vaak onveilig voelt in de buurt ligt 
zelfs hoger dan voor de inzet van het buurtpreventieteam.  
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Om op een andere manier te achterhalen of bewoners zich veiliger voelen door de inzet van het 
buurtpreventieteam is hen gevraagd of zij het buurtpreventieteam kennen en of zij zich daadwerkelijk 
veiliger voelen door de inzet van het buurtpreventieteam. Hieronder worden de resultaten op deze 
vragen verder uitgewerkt.  

Kent u het Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost? 

 

Figuur 15: Bekendheid Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost 

In Almelo Zuidoost kent 37,3% van de mensen het Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost. 62,7% van de 
mensen is hier niet mee bekend. In het loopgebied van het buurtpreventieteam kent 39,5% van de 
mensen het Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost. 60,5% van de mensen is hier niet mee bekend.  
In het overige gedeelte van Almelo de Riet kent 33,3% van de mensen het Buurtpreventieteam Almelo 
Zuidoost. 66,7% van de mensen is hier niet mee bekend. In het Nijrees kent 37,5% van de mensen het 
Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost. 62,5% van de mensen is hier niet mee bekend.  
 

Uit deze cijfers blijkt dat het buurtpreventieteam over het algemeen niet erg bekend is in Almelo 
Zuidoost. Slechts 37.3% van de bewoners geeft aan ooit van het project gehoord te hebben. Wanneer er 
wordt gekeken naar het gebied dat wordt gelopen door het buurtpreventieteam kan geconstateerd 
worden dat slechts 39.5% van de bewoners bekend is met het project. In het overige gedeelte van 
Almelo de Riet is slechts 33.3% van de bewoners bekend met het project en in het Nijrees 37.5% van de 
mensen. Hieruit blijkt ook dat het project onvoldoende bekend is onder de bewoners. De aantallen laten 
daarnaast zien dat het verschil tussen het gebied waar wel gelopen wordt en waar niet gelopen wordt 
nihil is.  
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Voelt u zich veiliger in uw eigen buurt door de inzet van het Buurtpreventieteam?  

 

Figuur 16: Veiligheidsgevoel door inzet Buurtpreventieteam Almelo Zuidoost 

In Almelo Zuidoost voelt 9,8% van de mensen zich veiliger in hun eigen buurt door de inzet van het 
buurtpreventieteam. 19,6% van de mensen voelt zich niet veiliger door de inzet van het 
buurtpreventieteam en 7,8% weet het niet. Deze vraag is op 62,7% van de mensen niet van toepassing 
omdat zij sowieso niet bekend zijn met het buurtpreventieteam. In het loopgebied van het 
buurtpreventieteam voelt 7% van de mensen zich veiliger in hun eigen buurt door hun inzet. 20,9% van 
de mensen voelt zich niet veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam en 11,6% weet het niet. 
Deze vraag is op 60,5% van de mensen niet van toepassing omdat zij sowieso niet bekend zijn met het 
buurtpreventieteam. In overige gedeelte van Almelo de Riet voelt 11,1% van de mensen zich veiliger in 
hun eigen buurt door de inzet van het buurtpreventieteam. 22,2% van de mensen voelt zich niet veiliger 
door de inzet van het buurtpreventieteam . Deze vraag is op 66,7% van de mensen niet van toepassing 
omdat zij sowieso niet bekend zijn met het buurtpreventieteam. In het Nijrees voelt 12,5% van de 
mensen zich veiliger in hun eigen buurt door de inzet van het buurtpreventieteam. 15,6% van de mensen 
voelt zich niet veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam en 9,4% weet het niet. Deze vraag is op 
62,5% van de mensen niet van toepassing omdat zij sowieso niet bekend zijn met het 
buurtpreventieteam.  

In Almelo Zuidoost voelt 9.8% van de mensen zich veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam. 
19.6% van de mensen voelt zich niet veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam. 7,8% geeft het 
antwoord ‘weet niet’. Hieruit kan geconcludeerd worden dat mensen zich over het algemeen niet 
veiliger voelen door de inzet van het buurtpreventieteam. Het percentage bewoners dat zich niet veiliger 
voelt door de inzet van het buurtpreventieteam is namelijk hoger dan het percentage bewoners dat zich 
wel veiliger voelt. De overige bewoners zijn sowieso niet met het buurtpreventieteam bekend en kunnen 
zich dus niet veiliger voelen door de inzet van het buurtpreventieteam. Wanneer de gebieden 
afzonderlijk worden bekeken is het opmerkelijk te noemen dat het percentage bewoners dat zich veiliger 
voelt door de inzet van het buurtpreventieteam, het laagst is in het loopgebied van het 
buurtpreventieteam. In de gebieden waar niet gelopen wordt ligt dit percentage ongeveer 5% hoger. De 
bewoners die zich niet veiliger voelen wonen voornamelijk in het overige gedeelte van Almelo de Riet, 
gevolgd door het loopgebied en tot slot het Nijrees. In het loopgebied en het Nijrees weet ongeveer 10% 
van de bewoners niet of ze zich veiliger voelen door de inzet van het team. In het overige gedeelte van 
Almelo de Riet kwam het antwoord ‘weet niet’ niet voor. Op 60% tot 65% van de bewoners is de vraag 
niet van toepassing omdat zij het buurtpreventieteam sowieso niet kennen. 
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Nadat in het vorige hoofdstuk de resultaten per onderwerp zijn besproken worden in dit hoofdstuk de 
conclusies en aanbevelingen uiteengezet. De conclusies en aanbevelingen worden in dit hoofdstuk 
samen behandeld om zo een duidelijk beeld te scheppen hoe de aanbevelingen voortvloeien uit de 
conclusies.   

5.1 Organisatie  

Derde generatie burgerparticipatie 

Het buurtpreventieproject kan worden aangemerkt als een derde generatie burgerparticipatieproject 
omdat de burgers worden gezien als leidend op zowel het proces als de inhoud. De specifieke beleidslijn 
is op dit project van toepassing omdat de gemeente de aanjager is en de bewoners stimuleert en 
begeleidt. Dit is een juiste keuze geweest gezien het feit dat deze beleidslijn wordt toegepast in 
aandachtsgebieden en Almelo de Riet voor de gemeente Almelo een aandachtsgebied is.  

Participatievorm en bestuursstijl  

Wat betreft de participatievorm gaat het hier om een combinatie van samenwerkingspartner en 
medebeslisser. Dit is afhankelijk van de situatie. Momenteel is er sprake van een regisserende en 
stimulerende bestuursstijl. De professionals willen graag richting de facilitaire stijl en uiteindelijk zelfs 
richting loslaten. Volgens de participatieladder van Partners en Pröpper (2009) is de huidige 
participatievorm van dit project gekoppeld aan de juiste bijpassende bestuursstijl. Wanneer de 
gemeente de faciliterende bestuursstijl wil toepassen moet de participatievorm worden veranderd in 
beleidseigenaar en bevoegd gezag. Volgens de overheidsparticipatietrap (ROB, 2012) staat de gemeente 
met haar stimulerende stijl midden op de overheidsparticipatietrap. Volgens deze trap kan er nu ingezet 
worden op faciliteren en zelfs loslaten.  

 Besteed als gemeente aandacht aan de overheidsparticipatietrap en neem de burger als 
uitgangspunt. Probeer initiatieven van burgers te ondersteunen waar mogelijk. De weg van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie is namelijk al in gang gezet. Het ACTIE-model, 
opgenomen in de bijlagen van dit stuk, kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Op deze manier 
wordt het faciliteren en loslaten sneller bereikt dan wanneer een project wordt opgelegd aan 
de burgers. Wanneer het project wordt opgelegd zal de regisserende en stimulerende stijl 
allereest van toepassing zijn waardoor de weg naar de faciliterende stijl veel langer is. De 
voorkeur gaat dan ook uit naar initiërende burgers en een faciliterende overheid.  

Inrichting  

Momenteel zijn er tien preventisten aan het project verbonden. Daarnaast zijn er professionals van 
gemeente, politie, woningbouw en stadstoezicht betrokken bij het project. Sinds de herstart is er een 
enkeling lid geworden van het buurtpreventieteam en zijn er ook een aantal leden gestopt. Dit betekent 
dat het aantal preventisten niet is gestegen waardoor gesteld kan worden dat het project nog erg 
kwetsbaar is. Momenteel zijn wel de juiste organisaties en professionals gekoppeld aan het project.   

 Het is van groot belang om zo snel mogelijk meer mensen te verbinden aan het project zodat er 
altijd voldoende mensen zijn om de rondes te lopen. Op dit moment is het project kwetsbaar en 
daar moet verandering in komen. De huidige preventisten moeten het project promoten om zo 
meer mensen erbij te betrekken. Hierdoor kunnen de lasten over meerdere schouders worden 
verdeeld zodat er vaker worden gelopen en project verder kan uitbreiden. Als het project de 
komende tijd niet uitbreidt, is het goed om de afweging te maken of het verstandig is nog 
langer door te gaan met het project. Het project loopt inmiddels alweer enige tijd maar heeft 
zich nog niet verder uitgebreid. Wanneer dit de komende tijd niet gebeurd moet er 
geconcludeerd worden dat het project toch niet geschikt is voor de buurt en de huidige situatie.  
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Geconcludeerd kan worden dat de start van het project in 2011 vervelend was. De preventisten zijn 
benaderd door de gemeente waardoor het nog altijd lastig is om het project een project van de buurt en 
haar bewoners te maken en een goede vertrouwensband te creëren. Dit is erg belangrijk om een 
burgerparticipatieproject te laten slagen.  

 De valse start van het project kan niet worden overgedaan. Het is voor de professionals van 
groot belang om in hun achterhoofd te houden dat het benaderen van burgers voor projecten 
in dit geval negatief heeft uitgepakt. Voor hen is het dus van groot belang om een goede 
afweging te maken wanneer een zelfde soort situatie zich in de toekomst voordoet. Is het 
verstandig om burgers zelf te benaderen of kan er beter gewacht worden tot burgers 
aankloppen bij professionals? De combinatie van initiërende burgers en een faciliterende 
overheid heeft een hogere slagingskans.  

Echter nadat het project weer uit de ijskast is gehaald heeft de inzet van toegewijde professionals en de 
spirit van de preventisten het project nieuw leven in geblazen. De preventisten lopen op dit moment één 
keer in de twee weken met twee koppels van twee personen door het loopgebied. Een opvallende 
conclusie is het feit dat voor iedere preventist het doel van het buurtpreventieproject anders is. Op deze 
wijze wordt het lastig om een gezamenlijk doel na te streven en kunnen verwachtingen uit elkaar liggen. 
De professionals daarentegen zijn wel eensgezind over het doel van het project, namelijk betrokkenheid 
creëren bij de eigen leefomgeving. De samenwerking tussen professionals en preventisten loopt over het 
algemeen goed. Met name de politie wordt genoemd als professional die zich hard maakt voor het 
project. Ook verloopt de terugkoppeling richting de preventisten steeds beter. De samenwerking tussen 
preventisten is verbeterd maar is nog niet optimaal. Het gevoel dat ze een team zijn ontbreekt bij 
sommige preventisten.  

 Een belangrijke voorwaarden voor het laten slagen van een burgerparticipatieproject is het 
nastreven van een gezamenlijk doel. Het is belangrijk om in goed overleg een gezamenlijk doel 
vast te stellen en dit met alle betrokkenen na te streven. Op deze manier gaat iedereen voor 
hetzelfde doel en kunnen teleurstellingen voorkomen worden. Wanneer er een gezamenlijk 
doel geformuleerd is is het belangrijk om dit doel na te streven maar niet voorbij te streven. Het 
doel van het project moet dienen als uitgangspunt voor de uitvoering.  

 Blijf als professionals werken aan de terugkoppeling richting de preventisten. Feedback en 
evaluatie zijn namelijk een belangrijke succesfactor. Zoals eerder al aan de orde is gekomen 
hebben de preventisten hier veel gemak van tijdens de werkzaamheden. Ook krijgen zij hier 
voldoening en vertrouwen, wat het project uiteraard ten goede komt.  

 Wees eerlijk en duidelijk naar elkaar. Door duidelijk te communiceren weten alle betrokkenen 
waar zij aan toe zijn en zal er eerder een teamgevoel ontstaan. Daarnaast worden er zo 
realistische verwachtingen gecreëerd waardoor teleurstellingen voorkomen kunnen worden.     

Ervaringen 
 
Geconcludeerd kan worden dat zowel professionals als preventisten het project een erg goed initiatief 
vinden. De preventisten geven aan dat de ervaringen in het begin negatief waren maar momenteel zijn 
bijgedraaid door de herstart en betrokkenheid van nieuwe professionals. De ervaringen van de 
professionals zijn positief. Veel van de professionals zijn daarentegen pas sinds de herstart betrokken bij 
het project en hebben de valse start niet meegemaakt. Echter wordt er nog wel veel gesproken over de 
dingen die in het verleden zijn misgegaan.  

 Het is belangrijk om niet langer bezig te zijn met alles wat in het verleden is misgegaan. 
Hierdoor is het lastig om stappen vooruit te maken omdat teleurstellingen blijven hangen en 
het lastig is om onderling een goede vertrouwensband op te bouwen. Wanneer er vooruit 
wordt gekeken en er een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd kunnen er stappen vooruit 
worden gezet. 
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Succesfactoren en barrières 

Belangrijke succesfactoren zijn de betrokkenheid van toegewijde professionals, de duidelijke vertaalslag 
naar de concrete leefwereld van burgers en het geven van feedback en evaluatie. Het feit dat er te 
impulsief is gekozen voor deze vorm van participatie zonder de situatie goed te onderzoeken en het feit 
dat burgers in het verleden teleurgesteld zijn in het optreden van professionals kan een barrière vormen. 

 Het feit dat er te impulsief is gekozen voor deze vorm van participatie in Almelo Zuidoost kan 
niet meer worden overgedaan maar het kan een leermoment zijn voor de volgende keer. Het is 
van groot belang het project goed te analyseren en aan de hand hiervan te beslissen of het 
project geschikt is voor de desbetreffende situatie. Dat het project in andere steden een succes 
is hoeft niet direct te betekenen dat dat in een de eigen stad ook het geval is. Ieder probleem of 
project vereist maatwerk.  

 Het is belangrijk om het verleden te vergeten en realistische verwachtingen te creëren 
waardoor eventuele teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Het opbouwen van een 
vertrouwensband onderling is een belangrijke succesfactor.  

Verbeterpunten 
 
De belangrijkste verbeterpunten die worden genoemd door de preventisten zijn meer vrijwilligers 
werven, lopen op andere dagen en tijdstippen, beter bekend worden in de buurt, een groter loopgebied 
belopen en van meer professionals informatie ontvangen om gericht aan de slag te gaan. Professionals 
wijzen met name op meer preventisten. Aan de hand hiervan kan vaker en een groter gebied gelopen 
worden. Hiervoor zal er in eerste instantie aan de bekendheid van het project gewerkt moeten worden. 

 Het is in eerste instantie belangrijk om te investeren in de bekendheid van het project. De 
toekomst van het project valt of staat met de bekendheid. Wanneer het project beter bekend 
wordt zullen meer mensen zich aansluiten bij het project, kan er vaker en op andere tijdstippen 
worden gelopen en kan er een groter loopgebied belopen worden. Investeren in de bekendheid 
van het project kan gerealiseerd worden door het project te promoten. Het is van belang dat de 
preventisten het project zelf promoten door buurtbewoners aan te spreken en hun verhaal te 
vertellen. Ook kan er geïnvesteerd worden in Social Media.  

5.2 Activiteiten 

Geconcludeerd kan worden dat de activiteiten op het gebied van fysieke en sociale orde en het 
vergroten van zelfredzaamheid invloed kunnen uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners. 
Effecten binnen deze categorieën worden zowel door de preventisten als door de professionals 
veelvuldig benoemd in de interviews. Bewoners worden zich meer bewust van de risico’s die spelen in de 
buurt en kunnen hier zelf op anticiperen. Zij worden zelfredzaam. Ook blijft de fysieke en sociale orde 
gehandhaafd met name door de surveillancerondes van het buurtpreventieteam. Het behouden van de 
fysieke en sociale orde en het vergroten van zelfredzaamheid zijn factoren die een positieve invloed 
kunnen uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners.  

 Het behouden van fysieke en sociale orde en het vergroten van zelfredzaamheid kunnen 
invloed uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners. Daarom is het belangrijk om op 
deze punten te blijven inzetten of deze zelfs uit te breiden omdat deze al goed ontwikkeld zijn 
binnen het project.   

Van activiteiten op het gebied van sociale cohesie en vertrouwen in de buurt kan niet worden gezegd dat 
deze invloed kunnen uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners. Sommige preventisten geven 
aan dat zij het lastig vinden om contact te leggen met bewoners. Hierdoor doen zij ook liever een briefje 
door de brievenbus met daarop aandachtspunten dan dat zij zelf in gesprek gaan met de bewoners. 
Daarnaast is het preventieteam onvoldoende aanwezig bij de activiteiten in de buurt. Zo wordt er te 
weinig contact gelegd met de bewoners. Ook professionals geven aan dat het belangrijk is dat er meer 
contact wordt gemaakt met buurtbewoners om meer draagvlak te creëren, leden te werven en invloed 
te hebben op de veiligheidsbeleving van bewoners .  
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Op de huidige manier worden mensen ook niet betrokken bij de buurt en herkennen zij zich er niet in. 
Daardoor zullen zij zich ook minder snel inzetten voor de buurt. Aangezien er onvoldoende wordt 
voldaan aan het creëren van sociale cohesie en vertrouwen in de buurt is het waarschijnlijk dat deze 
factoren geen positieve invloed uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners. 

 Er moeten meer activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van sociale cohesie en 
vertrouwen in de buurt. Op deze manier wordt de kans vergroot dat de inzet van het 
buurtpreventieteam invloed heeft op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners.  

o Allereerst moet er worden ingezet op communicatie met buurtbewoners. Het feit dat 
sommige preventisten het contact leggen lastig vinden heeft over het algemeen met 
de mensen zelf te maken. Echter kunnen zij wel worden ondersteund om het leggen 
van contact te bevorderen. Zo kunnen zij (nogmaals) een communicatietraining 
aangeboden krijgen. Daarnaast kan er rekening worden gehouden bij de indeling van 
koppels of kunnen preventisten elkaar hierin helpen. Het moet vanzelfsprekend 
worden dat er eerst contact wordt gelegd met buurtbewoners voordat er een briefje 
door de brievenbus wordt gedaan. Wanneer er meer gecommuniceerd wordt met 
buurtbewoners leren de buurtbewoners het project kennen en de preventisten de 
buurtbewoners. Een praatje maken of mensen helpen met een probleem zijn van 
invloed op sociale cohesie en vertrouwen in de buurt. Door in gesprek te gaan met de 
buurtbewoners wordt er ook gewerkt aan de bekendheid van het project en kunnen 
buurtbewoners enthousiast worden om deel te nemen. 

o Ten slotte is het belangrijk om meer aanwezig te zijn bij activiteiten in de buurt. Het 
aanleggen van een evenementenkalender kan hierbij ondersteuning bieden. Op deze 
evenementen moet voornamelijk worden ingezet op aanwezig zijn en in contact 
komen met buurtbewoners. Gezien het feit dat er soms geen back-up is van de politie 
betekent dat de preventisten meer moeten inzetten op het zichzelf laten zien dan 
daadwerkelijk ‘aan het werk te zijn’. Zo kunnen zij bewoners uitleggen wat zij doen en 
mensen enthousiast maken om zich aan te sluiten bij een project.  

5.3 Veiligheidsbeleving 

De activiteiten op het gebied van fysieke en sociale orde en het vergroten van zelfredzaamheid kunnen 
dus invloed uitoefenen op de veiligheidsbeleving van bewoners. Of bewoners zich daadwerkelijk veiliger 
voelen is onderzocht met behulp van een enquête. De preventisten zelf voelen zich over het algemeen 
niet veiliger nu zij lid zijn van het buurtpreventieproject. De preventisten geven aan dat zij niet weten of 
buurtbewoners zich veiliger voelen door hun inzet. Ze vragen zich af of het project wel voldoende 
bekend is en geven aan dat bewoners soms sceptisch zijn over het project. De professionals zijn ervan 
overtuigd dat het project van invloed kan zijn op de veiligheidsbeleving van bewoners, maar zij 
verwachten dat de bekendheid van het project momenteel onvoldoende is.  

Voor- en nameting 

Of het project daadwerkelijk invloed uitoefent op de veiligheidsbeleving bij bewoners is onderzocht met 
behulp van een enquête. Uit de voor- en nameting waarbij gebruik is gemaakt van de Integrale 
Veiligheidsmonitor 2011 en de enquête kan geconcludeerd worden dat bewoners zich niet veiliger 
voelen in de buurt door de inzet van het buurtpreventieteam. De resultaten laten zien dat bewoners zich 
zelfs onveiliger voelen sinds de inzet van het buurtpreventieteam. Of deze stijging te maken heeft met 
de inzet van het buurtpreventieteam is lastig te achterhalen omdat ook andere factoren hierop van 
invloed kunnen zijn geweest.  

Enquêtes 
  
Tijdens de enquête is buurtbewoners de vraag voorgelegd of zij het buurtpreventieteam kennen en of zij 
zich veiliger voelen door de inzet van het buurtpreventieteam. Uit de resultaten komt naar voren dat 
37,3% van de mensen bekend is met het project. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
buurtpreventieproject onvoldoende bekend is om de bewoners van Almelo Zuidoost te bereiken.  
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Ook wanneer er wordt ingezoomd op de drie gebieden afzonderlijk worden er geen verschillen 
geconstateerd. Het project is bij benadering even (on)bekend in de drie afzonderlijke gebieden.  

 Zoals eerder vermeld is het ten eerste belangrijk te investeren in de bekendheid van het project. 
De toekomst van het project valt of staat met de bekendheid. De preventisten moeten zelf het 
project onder de buurtbewoners promoten. In gesprek gaan met buurtbewoners is hierbij het 
beste.  

Van de bewoners die bekend zijn met het buurtpreventieteam voelt slechts 9.8% van de mensen zich 
veiliger door de inzet van het buurtpreventieteam. Het aantal mensen dat zich niet veiliger voelt door de 
inzet van het buurtpreventieteam is hoger, namelijk 19,6%. Gesteld kan worden dat een heel klein aantal 
van de bewoners zich daadwerkelijk veiliger voelt door de inzet van het buurtpreventieteam. Wanneer 
de gebieden afzonderlijk worden bekeken is het opmerkelijk te noemen dat het percentage bewoners 
dat zich veiliger voelt door de inzet van het buurtpreventieteam het laagst is in het loopgebied. In het 
overige gedeelte van Almelo de Riet en het Nijrees ligt het percentage ongeveer 5% hoger terwijl hier 
helemaal niet gelopen wordt. Daarnaast is de vraag op veel bewoners niet van toepassing omdat zij 
sowieso niet bekend zijn met het project. 

 Zet in op activiteiten op het gebied van sociale cohesie en vertrouwen in de buurt en houd de 
activiteiten op het gebied van fysieke en sociale orde en zelfredzaamheid op peil zodat de kans 
wordt vergroot dat het buurtpreventieteam invloed uitoefent op de veiligheidsbeleving van 
bewoners.  

 Het kan waardevol zijn om een vervolgonderzoek te doen waarom bewoners zich al dan wel of 
niet veiliger voelen door de inzet van het buurtpreventieteam. Uit deze vragen kunnen 
waardevolle antwoorden naar voren komen waar het project op in kan spelen. Daarnaast zal er 
in eerste instantie meer moeten worden ingezet op activiteiten op het gebied van sociale 
cohesie en vertrouwen in de buurt, zodat de kans wordt vergroot dat het buurtpreventieteam 
een positieve invloed heeft op het veiligheidsgevoel van bewoners.  
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Samenvatting aanbevelingen  

Organisatie 
Participatievorm en bestuursstijl 
- Neem als overheid de burger als uitgangspunt bij nieuwe initiatieven en ondersteun haar waar mogelijk 
 
Inrichting  
- Investeer in nieuwe deelnemers   
- Streef één gezamenlijk doel na 
- Blijf als professionals werken aan de terugkoppeling richting de preventisten 
- Communiceer duidelijk en helder en creëer zo realistische verwachtingen 
 
Ervaringen 
- Kijk vooruit en bouw onderling een sterke vertrouwensband op om zo teleurstellingen te voorkomen   
 
Succesfactoren en barrières  
- Probeer in de toekomst eerst goed te kijken of een project wel bij de situatie past  
- Laat het verleden achter en ga verder met de toekomst 

Verbeterpunten 
- Investeer in de bekendheid, de toekomst van het project valt of staat hiermee. Daarna kan er gewerkt 
worden aan nieuwe leden, lopen op andere tijdstippen en dagen en het uitbreiden van het loopgebied   

Activiteiten 
Fysieke en sociale orde / Zelfredzaamheid 
- Behoud of vergroot de inzet op het gebied van fysieke en sociale orde en zelfredzaamheid 
 
Sociale cohesie / Vertrouwen in de buurt  
- Zet in op activiteiten op het gebied van sociale cohesie en vertrouwen in de buurt 
- Bevorder communicatie met buurtbewoners 
- Zorg voor aanwezigheid bij evenementen en activiteiten in de buurt  

Veiligheidsbeleving 
- Maak de juiste keuzes voor activiteiten zodat de kans vergroot wordt dat het buurtpreventieteam een 
positieve invloed uitoefent op de veiligheidsbeleving van bewoners 
 
- Een vervolgonderzoek naar de achterliggende oorzaken van de veiligheidsbeleving kan relevant zijn 
voor het project  

Mocht het project de komende tijd geen vooruitgang boeken dan is het verstandig te overwegen om te 
stoppen met het project. Het project past dan wellicht niet goed bij de tijd en situatie 
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De achterstandswijken in Nederland zijn de afgelopen jaren overspoeld met sociale interventies die de 
veiligheid en leefbaarheid van de wijk moesten verbeteren. Ondanks het feit dat er veel geld in deze 
interventies is en wordt gestoken is het nog altijd onbekend of en welke interventies een positief 
resultaat opleveren. Socioloog Vasco Lub heeft in zijn onderzoek Schoon, heel en werkzaam? sociale 
interventies op het terrein van buurtleefbaarheid beoordeeld. Gezien het feit dat het toonaangevende 
onderzoek van Lub de redeneringen binnen dit onderzoek kan ondersteunen wordt in dit hoofdstuk een 
kort betoog geschreven.   

Lub heeft het onderzoek uitgevoerd door allereerst interventietheorieën te benoemen en reconstrueren.  
Vervolgens heeft hij wetenschappelijk materiaal verzameld en met behulp daarvan de 
interventietheorieën beoordeeld. Ten slotte heeft hij de inzichten vertaalt naar implicaties voor beleid 
en onderzoek. Wanneer de wetenschappelijk basis sterk bleek te zijn heeft hij de interventievorm als 
veelbelovend beoordeeld en geadviseerd om door te gaan op de ingeslagen weg. Met een matige 
wetenschappelijke basis is de interventievorm twijfelachtig en is verder onderzoek vereist. Bij een 
zwakke wetenschappelijke basis is de interventievorm ongeloofwaardig en moet het beleid worden 
herzien.   

In zijn onderzoek heeft hij ook aandacht besteed aan de activering van bewoners in burgerbesturen en 
buurtwachten, net als in deze scriptie het geval is. Er is onderzocht of bewonerstoezicht een positieve 
bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk. Allereerst is er geconcludeerd dat er in Nederland 
weinig studies bestaan naar de effectiviteit van buurttoezicht door niet-betaalde vrijwillige bewoners. De 
studies die er zijn schetsen zeer uiteenlopende resultaten waarover dus geen eenduidige uitspraken 
gedaan kunnen worden. Internationaal is er al wel veel onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde 
‘Neighbourhood Watch’. Hieruit komt naar voren dat de inzet van buurtwachten een positief resultaat 
opleveren, dat wil zeggen een grotere reductie of kleinere toename in criminaliteit. De impact van 
surveillerende vrijwilligers op de wijkveiligheid blijkt aanzienlijk. De analyse toont daarentegen ook aan 
dat in sommige gevallen de inzet een negatief resultaat oplevert en dat de effecten van de inzet kunnen 
variëren. Helaas ontbreekt onderzoek dat inzicht geeft in processen en omstandigheden. Waarom werkt 
de buurtwacht in de meeste gevallen? In welke situaties sorteert de inzet een averechts effect? Juist de 
antwoorden op deze vragen hadden binnen dit onderzoek van toegevoegde waarde kunnen zijn. 
Hierdoor is het volgens Lub lastig om de interventietheorie te toetsen. Ook is er nog geen 
toonaangevend onderzoek gedaan naar de invloed van de inzet van buurtwachten op de 
veiligheidsbeleving van bewoners (Lub, 2013).   

Dit onderzoek verschilt op een aantal punten van het onderzoek van Lub. Zo is dit onderzoek 
praktijkgericht, het onderzoek van Lub is wetenschappelijk. Daarnaast wordt in dit onderzoek met name 
aandacht besteed aan de inrichting van het proces en de invloed op de veiligheidsbeleving van 
buurtbewoners. Lub besteed met name aandacht aan de onderwerpen die wetenschappelijk sterk 
onderbouwt zijn namelijk de invloed van buurtwachten op de leefbaarheid van de buurt. Dat betekent 
dat er, zoals in de vorige alinea ook is geschetst, onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan 
naar de onderwerpen van dit onderzoek. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de interventievorm 
volgens de kaders van Lub ongeloofwaardig is en dat het beleid moet worden herzien. Dit is ook één van 
de conclusies die in dit onderzoek beschreven worden. Zo kan de aanbeveling waarin wordt beschreven 
dat het project het best kan worden stopgezet wanneer er in korte tijd geen aantoonbare resultaten 
worden behaald sterk worden ondersteund met behulp van de bevindingen van Lub (2013).  

In het onderzoek van Lub (2013) staat wel beschreven dat er aanwijzingen bestaan dat de inzet van 
buurtwachten het veiligheidsgevoel van bewoners negatief kan beïnvloeden. Hier is in het theoretisch 
kader van dit onderzoek ook aandacht aan besteed. Uit de conclusies van dit onderzoek komt naar voren 
dat een positieve beïnvloeding van het veiligheidsgevoel niet aan de orde is. De mensen die bekend zijn 
met het initiatief voelen zich niet veiliger door de inzet van de buurtwacht. Helaas is hen niet de vraag 
gesteld of zij zich onveiliger voelen door de inzet van de burgerwacht.  
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Echter kan hieruit wel geconcludeerd worden dat er van een positieve beïnvloeding geen sprake is en 
dat een eventuele negatieve beïnvloeding met behulp van verder onderzoek aangetoond zou kunnen 
worden. De uiteindelijke conclusie van Lub welke voortvloeit uit zijn onderzoek luidt als volgt: ‘Het 
Nederlandse wijkenbeleid zal zich altijd blijven bewegen tussen de krachten van symboliek en 
effectiviteit. Maar gelet op de uitkomsten van mijn studie mag die balans in de toekomst vaker doorslaan 
naar het laatste’ (Lub, Movisie, 2013). Deze uitspraak is erg toepasselijk binnen dit onderzoek. Ook hier 
mag het beleid snel doorslaan naar effectiviteit.  

Uit deze korte vergelijking komt naar voren dat de onderzoeken qua inrichting en opzet veel verschillen 
vertonen maar dat een aantal conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen worden 
onderbouwd met het onderzoek van Lub (2013). Gezien het feit dat het onderzoek van Lub een 
toonaangevend onderzoek is geweest binnen het wijkenbeleid zijn deze resultaten een positieve 
ondersteuning van eigen conclusies en aanbevelingen. Deze korte reflectie is dan ook waardevol voor de 
onderbouwing van de onderzoeksresultaten.  
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Bijlage 1 Blanco Interview / Enquete  

Interview Preventisten 

1. Opening  

 Toestemming opnameapparatuur 

 Anonimiteit waarborgen 

 Doel van het interview 

 Tijdsduur 

 Opbouw interview 

 Maken van aantekeningen legitimeren 

 Wat gebeurt er met het materiaal? 

 Heb je nog vragen? 
 

2. Kennismaking 

 Kort voorstellen (geslacht, leeftijd)  

 Hoelang ben je al lid van buurtpreventie? 

 Hoe ben je lid geworden van de buurtpreventie? 

 Waarom ben je lid geworden van buurtpreventie?  
 

3. Buurtpreventie 

 Kun je kort wat vertellen over buurtpreventie en de organisatie hiervan?    

 Wat is het doel van de buurtpreventie?   

 Hoe kijk je tegen de buurtpreventie aan?  

 Wat zijn je eigen ervaringen met het project buurtpreventie?  
 
Activiteiten onderverdeeld in vier groepen   
- Fysieke & sociale orde in de wijk 
- Sociale cohesie 
- Vertrouwen in de buurt 
- Zelfredzaamheid bewoners vergroten  

 Welke activiteiten voeren jullie per categorie uit?  

Activiteit Fysieke en sociale 
orde 

Sociale cohesie  Vertrouwen in 
de buurt 

Zelfredzaamheid 
vergroten 

1.     

2.     

 

4. Effect activiteiten 

 Wat is het effect van deze activiteiten? Kunt u hier een voorbeeld van geven?  

 Denkt je dat buurtbewoners zich veiliger voelen in de wijk door de inzet van buurtpreventie, en waarom denk 
je dat?   

 Is je eigen veiligheidsbeleving veranderd door de inzet van buurtpreventie?  
 

5. Samenwerking met professionals 

 Hoe vind je dat de samenwerking met professionals verloopt? 
 

6. Verbeterpunten 

 Wat zijn de succesfactoren van Buurtpreventie? 

 Wat zijn verbeterpunten binnen de Buurtpreventie?  
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Interview Professional  

1. Opening  

 Toestemming opnameapparatuur 

 Doel van het interview 

 Tijdsduur 

 Opbouw interview 

 Maken van aantekeningen legitimeren 

 Wat gebeurt er met het materiaal? 

 Heeft u nog vragen? 
 

2. Voorstellen 

 Kunt u zich kort voorstellen? (functie, link met buurtpreventie) 

 Hoelang bent u al betrokken bij de buurtpreventie?  

 Hoe staat u tegenover het buurtpreventieproject?  
 

3. Buurtpreventie  

 Welke participatievorm is volgens u van toepassing op de buurtpreventie? 

 Welke bestuursstijl is volgens u van toepassing op de buurtpreventie?  

 Wat is volgens u het belangrijkste doel van buurtpreventie?  

 Wat zijn uw ervaringen met het buurtpreventieproject?  

 Denkt u dat de buurtpreventie van invloed is op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners?  
 

4. Samenwerking 

 Hoe vindt u de samenwerking met de buurtpreventie, haar preventisten en andere actoren verlopen?   
 

5. Verbeterpunten  

 Wat zijn de succesfactoren van de buurtpreventie? 

 Wat zijn volgens u verbeterpunten voor de buurtpreventie? 

Gemeente 

 Waarom is het buurtpreventieteam opgericht?  

 Waarom is er voor de wijk Almelo de Riet gekozen? 

Politie 

 Waarop is de keuze voor het loopgebied gebaseerd?  
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Enquete Veiligheidsbeleving bewoners Almelo Zuidoost 

Wat is uw geslacht? 

         Man 

         Vrouw 

Wat is uw leeftijd? 

 

……………  jaar  

 

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 

         Nooit 

         Wel eens  

         Vaak  

Kent u het Buurtpreventieteam Almelo Zuid Oost? 

          Ja:   ga door naar de volgende vraag 

          Nee:    u bent klaar met de enquête  

Voelt u zich veiliger in uw eigen buurt door de inzet van het 

Buurtpreventieteam? 

    Ja  

         Nee 

         Weet niet  

 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 
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Bijlage 2 Codeerschema’s 

Codeerschema Interview Preventisten  

Interview Geslacht Leeftijd Hoelang lid? Hoe lid geworden? Waarom lid? 

1 Man 54 Vanaf begin Aangemeld m.b.v. formulier Iets terugdoen voor gemeente en de wijk 

2 Man 37 Vanaf begin Gevraagd door SDC Inzetten voor veiligheid in de wijk 

3 Vrouw 43 Vanaf begin Gevraagd door SDC 
Buurt leren kennen en zelf bijdragen aan 

veiligheid 

4 Man 54 Vanaf begin Gevraagd door SDC 
Buurt leren kennen en zelf bijdragen aan 

veiligheid 

5 Man 33 ong 1 jaar Gesprek met preventist gehad Leek me leuk 

6 Vrouw 32 Vanaf begin Gevraagd door SDC Bijdragen aan veilig en sociaal 

7 Man 67 Vanaf begin Aangemeld n.a.v. voorlichting Buurt veiliger maken  

 

Ervaringen Activiteiten Effect activiteiten 

Positief, niet verwacht dat je zoveel zou tegenkomen en wordt opgelost zie tabel Niet veel, we zijn te klein  

Begin negatief nu positief, wat we doorgeven wordt opgepakt en 
opgelost zie tabel buurtbewoners kloppen bij ons aan voor hulp 

Sinds de tweede start heel positief zie tabel buurtbewoners worden zich bewust van evt. gevaren 

Heel goed, ik heb veel geleerd. Begin wat negatief nu positief zie tabel Problemen worden door onze inzet opgelost 

Positieve ervaringen, je leert mensen op een andere manier kennen  zie tabel buurtbewoners worden zich bewust van evt. gevaren 

Begin negatief maar nu positief, vooral door nieuwe professionals zie tabel buurtbewoners worden zich bewust van evt. gevaren 

Positief, ik heb geen klachten gehoord  zie tabel Ik merk nog weinig effect 

 

Hoger veiligheidsgevoel? Eigen beleving veranderd? Samenwerking 

Weet ik niet Nee, gelijk gebleven Positief 

Ja, maar onvoldoende bekend Ja, ik voel me veiliger Positief, meer terugkoppeling 

Nee, ze zien ons als pottekijkers Nee, gelijk gebleven 
Verschilt, woningbouw en gemeente laconiek/politie en 

stadstoezicht goed 

Ja, mensen kennen ons  
Nee, ik ga voor niks aan de 

kant Heel goed, zowel onderling als met professionals 

Weet ik niet, ze zijn sceptisch over 
buurtpreventie Nee, niets veranderd 

Mag beter, vooral onderling. We moeten een team zijn. Politie is 
goed 

Verschilt per persoon Ja, ik voel me veiliger Eerder lastig maar gaat veel beter, goede terugkoppeling 

Weet ik niet Nee, niets veranderd Prima, maar ik ben weinig aanwezig 

 

Organisatie Doel BP? Visie 

Waakzaam surveilleren m.b.v. professionals Positieve sociale controle Mag groter, lastige opzet maar goed initiatief 

Informatie doorgeven aan professionals Mensen vertrouwt in eigen buurt Goed project, kan altijd beter 

Oren en ogen van professionals Lagere drempel naar instanties Goed initiatief, iets meer vertrouwen mag 

Op alles letten dat los en vast zit Mooie/schone wijk behouden Begin lastig, maar verloopt nu goed 

Kijkt naar opvallende dingen in de buurt 
Contact krijgen/houden met 

bewoners Goed initiatief 

Letten op gevaarlijke situaties Veiligheidsgevoel verbeteren Heel goed project om de wijk te helpen 

Surveilleren in de buurt en melden Buurt veiliger maken Heel goed initiatief, alleen te klein  
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Succesfactoren Verbeterpunten 

Zichtbaarheid in de wijk Meer mensen, misschien een andere naam? 

Meldingen worden opgepakt en opgelost Overdag lopen, bekendheid 

Meldingen worden opgepakt en opgelost Bekendheid, ook info van gemeente/woningbouw, meer mensen, andere tijdstippen lopen 

Meldingen worden opgepakt en opgelost 
Bekendheid, meer mensen, borden, contact met andere buurtpreventieteams, vaker en op 

andere tijden lopen 

Meldingen worden opgepakt en opgelost Vaker en op andere tijden lopen, communicatiecursus, meer mensen,  

Meldingen worden opgepakt en opgelost 
Bekendheid, vaker en op andere tijden lopen, onderlinge contacten tussen preventisten, meer 

mensen 

Contact maken met mensen Helft lopen en helft fietsen, meer mensen 

 

Codeerschema Interviews Professionals  

Interview Functie Hoelang betrokken? 

1 Aanjager Gemeente Almelo ongeveer 2 jaar 

2 Wijkagent & Hoofdagent Politie 2 jaar / 1 jaar 

3 Wijkbeheerder STJA Vanaf het begin 

4 Wijkbeheerder Beter Wonen Vanaf het begin 

5 Stadsdeelbeheerder Gemeente 2 jaar    

6 Burgemeester Almelo Vanaf het begin 

 

Visie  

Goed project, buurtpreventie kan een middel zijn om meer samenhang en wij-gevoel te creëren. Het is een goed hulpmiddel door de vele 
contacten, niet heilig 

Positief, maar er kan meer worden uitgehaald. Kunnen veel met de informatie maar preventisten en professionals hebben andere verwachtingen 

Heel positief, de informatie die ik ontvang is erg waardevol. Meer oren/ogen komt de buurt ten goede 

Heel positief want ik heb er veel profijt van. Ik blijf zo op de hoogte van zaken die spelen  

Heel goed initiatief, ik probeer het ook te stimuleren. Klachten verlopen via mij zodat ze hopelijk snel zijn opgelost 

Positief, door teruggeven van eigen verantwoordelijkheid creëer je ook betrokkenheid 

  

Participatievorm Bestuursstijl  

Samenwerkingspartner/beslisser Nu stimulerende, wil naar faciliterende 

Samenwerkingspartner/beslisser Stimulerende stijl 

Samenwerkingspartner    Stimulerende stijl 

Samenwerkingspartner Stimulerende stijl 

Samenwerkingspartner/beslisser Stimulerende stijl 

Samenwerkingspartner/beslisser 
Stimulerende stijl, moet naar 

faciliterende 

Doel  Ervaringen 

Betrokkenheid bij de eigen leefomgeving Positief, erg buurtvriendelijk. Extra ogen en oren zijn goed 

Veilige en leefbare wijk creëren dankzij betrokkenheid van burgers Positief, enthousiaste mensen maar weinig continuiteit en vastigheid  

Samen met bewoners attent te zijn en de leefomgeving en situaties 
bespreekbaar te maken Info heeft niet vaak betrekking op STJA, maar wel heel positief  

Overdragen van betrokkenheid, veiligheidsbeleving verbeteren en 
knelpunten oplossen Erg positief, betrokken mensen en het scheelt mij veel werk  

Contact leggen met de bewoners van de wijk, wat kunnen ze zelf doen e.d. Erg positief  

Verantwoordelijkheid creëren bij burgers m.b.t. de eigen leefomgeving Positief, maar nu nog meer richten op communicatie 
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Invloed op veiligheidsbeleving Samenwerking 

Het kan positief werken maar twijfel aan de bekendheid Goed, partijen zijn van goede wil 

Mensen kennen de BP wel maar voelen zich niet veiliger is verwachting Verloopt heel goed, we staan voor elkaar klaar 

Ja verwacht ik wel, zijn toch extra ogen en oren Het contact is goed, en zien elkaar af en toe 

Ja, maar ze zijn nog te weinig bekend  Prima, verloopt per mail en dat gaat goed 

Ik denk dat de inzet positief werkt m.b.t veiligheidsbeleving Verloopt goed, we weten elkaar te vinden 

Hoop het wel, maar nu misschien nog niet zichtbaar - 

 

Succesfactoren Verbeterpunten 

Dat burgers het zelf doen Zien dat het project van hun is, verdubbeling van de groep dit jaar, werken aan bekendheid 

- Meer mensen, breder draagvlak, vaker en op andere tijden lopen, daarna gebied oprekken 

Contact met bewoners Meer en op andere tijden lopen, meer mensen  

Inbraken zijn gedaald Meer bekendheid zodat er meer betrokkenheid ontstaat 

Contact met bewoners Kan de groep beter beantwoorden 

- Meer communiceren met bewoners in plaats van enkel meldingen op fysiek gebied 

 

Opmerkingen Waarom opgericht? 

Er wordt nog teveel naar het verleden gekeken Goede ervaringen burgemeester in Ridderkerk 

Vaker en op andere tijden lopen lukt nog niet, probleem ligt bij ons - 

Het is erg belangrijk om mensen bewust te maken - 

- - 

Alles valt op staat met sociale omgang  - 

- 
Goede ervaringen in vorige gemeente en twee 

incidenten  

 

Waarom in de Riet? Keuze loopgebied  

Aansluiting op ander project Gedaan door politie  

Geschikte wijk gezien problematiek  
Gebaseerd op problematiek in de 

wijk 

- - 

- - 

- - 

Twee incidenten en ander project gaven aanleiding - 
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Bijlage 3 Tabellen SPSS 

 
Almelo Zuidoost  

Statistics 

Geslacht 

N 
Valid 102 

Missing 0 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 47 46,1 46,1 46,1 

Vrouw 55 53,9 53,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

Leeftijd in jaren 

N 
Valid 102 

Missing 0 

 

Leeftijd in jaren 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

16 2 2,0 2,0 2,0 

18 2 2,0 2,0 3,9 

19 2 2,0 2,0 5,9 

20 2 2,0 2,0 7,8 

22 2 2,0 2,0 9,8 

25 2 2,0 2,0 11,8 

26 2 2,0 2,0 13,7 

27 2 2,0 2,0 15,7 

28 1 1,0 1,0 16,7 

30 5 4,9 4,9 21,6 

31 3 2,9 2,9 24,5 

32 1 1,0 1,0 25,5 

33 1 1,0 1,0 26,5 

34 2 2,0 2,0 28,4 

35 2 2,0 2,0 30,4 
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36 3 2,9 2,9 33,3 

37 2 2,0 2,0 35,3 

39 2 2,0 2,0 37,3 

40 3 2,9 2,9 40,2 

41 3 2,9 2,9 43,1 

42 4 3,9 3,9 47,1 

43 3 2,9 2,9 50,0 

44 4 3,9 3,9 53,9 

45 4 3,9 3,9 57,8 

47 2 2,0 2,0 59,8 

48 1 1,0 1,0 60,8 

49 2 2,0 2,0 62,7 

50 4 3,9 3,9 66,7 

51 3 2,9 2,9 69,6 

52 2 2,0 2,0 71,6 

56 2 2,0 2,0 73,5 

57 3 2,9 2,9 76,5 

58 2 2,0 2,0 78,4 

60 1 1,0 1,0 79,4 

61 1 1,0 1,0 80,4 

62 2 2,0 2,0 82,4 

64 2 2,0 2,0 84,3 

67 3 2,9 2,9 87,3 

68 1 1,0 1,0 88,2 

69 2 2,0 2,0 90,2 

70 2 2,0 2,0 92,2 

72 1 1,0 1,0 93,1 

75 2 2,0 2,0 95,1 

78 1 1,0 1,0 96,1 

80 2 2,0 2,0 98,0 

82 1 1,0 1,0 99,0 

84 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

Onveilig gevoel in buurt 

N 
Valid 102 

Missing 0 
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Onveilig gevoel in buurt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nooit 82 80,4 80,4 80,4 

Wel eens 13 12,7 12,7 93,1 

Vaak 7 6,9 6,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

Bekend met BP 

N 
Valid 102 

Missing 0 

 

Bekend met BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 38 37,3 37,3 37,3 

Nee 64 62,7 62,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

Veiliger door BP 

N 
Valid 102 

Missing 0 

 

Veiliger door BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 10 9,8 9,8 9,8 

Nee 20 19,6 19,6 29,4 

Weet niet 8 7,8 7,8 37,3 

Niet van toepassing 64 62,7 62,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  
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Loopgebied Buurtpreventie  

 

Statistics 

Geslacht 

N 
Valid 43 

Missing 0 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 15 34,9 34,9 34,9 

Vrouw 28 65,1 65,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Statistics 

Leeftijd in jaren 

N 
Valid 43 

Missing 0 

Mean 47,30 

 

Leeftijd in jaren 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

16 1 2,3 2,3 2,3 

18 1 2,3 2,3 4,7 

20 1 2,3 2,3 7,0 

25 1 2,3 2,3 9,3 

27 2 4,7 4,7 14,0 

28 1 2,3 2,3 16,3 

30 3 7,0 7,0 23,3 

31 1 2,3 2,3 25,6 

34 1 2,3 2,3 27,9 

35 1 2,3 2,3 30,2 

36 1 2,3 2,3 32,6 

37 1 2,3 2,3 34,9 

40 1 2,3 2,3 37,2 

41 2 4,7 4,7 41,9 

43 1 2,3 2,3 44,2 
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44 1 2,3 2,3 46,5 

45 1 2,3 2,3 48,8 

47 1 2,3 2,3 51,2 

48 1 2,3 2,3 53,5 

49 1 2,3 2,3 55,8 

50 2 4,7 4,7 60,5 

51 2 4,7 4,7 65,1 

52 1 2,3 2,3 67,4 

57 2 4,7 4,7 72,1 

58 1 2,3 2,3 74,4 

61 1 2,3 2,3 76,7 

62 1 2,3 2,3 79,1 

64 1 2,3 2,3 81,4 

67 2 4,7 4,7 86,0 

70 1 2,3 2,3 88,4 

75 1 2,3 2,3 90,7 

78 1 2,3 2,3 93,0 

80 2 4,7 4,7 97,7 

82 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Statistics 

Onveilig gevoel in buurt 

N 
Valid 43 

Missing 0 

 

Onveilig gevoel in buurt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nooit 34 79,1 79,1 79,1 

Wel eens 7 16,3 16,3 95,3 

Vaak 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Bekend met BP Veiliger door BP 

N 
Valid 43 43 

Missing 0 0 
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Bekend met BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 17 39,5 39,5 39,5 

Nee 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Veiliger door BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 3 7,0 7,0 7,0 

Nee 9 20,9 20,9 27,9 

Weet niet 5 11,6 11,6 39,5 

Niet van toepassing 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Overige gedeelte Almelo de Riet 

 

Statistics 

Geslacht 

N 
Valid 27 

Missing 0 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 17 63,0 63,0 63,0 

Vrouw 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Statistics 

Leeftijd in jaren 

N 
Valid 27 

Missing 0 

Mean 42,93 
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Leeftijd in jaren 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

16 1 3,7 3,7 3,7 

19 1 3,7 3,7 7,4 

20 1 3,7 3,7 11,1 

25 1 3,7 3,7 14,8 

26 2 7,4 7,4 22,2 

30 1 3,7 3,7 25,9 

31 2 7,4 7,4 33,3 

32 1 3,7 3,7 37,0 

33 1 3,7 3,7 40,7 

35 1 3,7 3,7 44,4 

36 1 3,7 3,7 48,1 

39 1 3,7 3,7 51,9 

42 1 3,7 3,7 55,6 

43 1 3,7 3,7 59,3 

44 1 3,7 3,7 63,0 

45 2 7,4 7,4 70,4 

52 1 3,7 3,7 74,1 

60 1 3,7 3,7 77,8 

64 1 3,7 3,7 81,5 

68 1 3,7 3,7 85,2 

69 2 7,4 7,4 92,6 

75 1 3,7 3,7 96,3 

84 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Onveilig gevoel 

in buurt 

Bekend met BP Veiliger door BP 

N 
Valid 27 27 27 

Missing 0 0 0 

Mean 1,56 1,67 3,22 
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Onveilig gevoel in buurt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nooit 17 63,0 63,0 63,0 

Wel eens 5 18,5 18,5 81,5 

Vaak 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Bekend met BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 9 33,3 33,3 33,3 

Nee 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Veiliger door BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 3 11,1 11,1 11,1 

Nee 6 22,2 22,2 33,3 

Niet van toepassing 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Nijrees  

 

Statistics 

Geslacht 

N 
Valid 32 

Missing 0 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 15 46,9 46,9 46,9 

Vrouw 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Statistics 

Leeftijd in jaren 

N 
Valid 32 

Missing 0 

Mean 44,53 

 

Leeftijd in jaren 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18 1 3,1 3,1 3,1 

19 1 3,1 3,1 6,3 

22 2 6,3 6,3 12,5 

30 1 3,1 3,1 15,6 

34 1 3,1 3,1 18,8 

36 1 3,1 3,1 21,9 

37 1 3,1 3,1 25,0 

39 1 3,1 3,1 28,1 

40 2 6,3 6,3 34,4 

41 1 3,1 3,1 37,5 

42 3 9,4 9,4 46,9 

43 1 3,1 3,1 50,0 

44 2 6,3 6,3 56,3 

45 1 3,1 3,1 59,4 

47 1 3,1 3,1 62,5 

49 1 3,1 3,1 65,6 

50 2 6,3 6,3 71,9 

51 1 3,1 3,1 75,0 

56 2 6,3 6,3 81,3 

57 1 3,1 3,1 84,4 

58 1 3,1 3,1 87,5 

62 1 3,1 3,1 90,6 

67 1 3,1 3,1 93,8 

70 1 3,1 3,1 96,9 

72 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Statistics 

 Onveilig gevoel 

in buurt 

Bekend met BP Veiliger door BP 

N 
Valid 32 32 32 

Missing 0 0 0 

 

Onveilig gevoel in buurt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nooit 31 96,9 96,9 96,9 

Wel eens 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Bekend met BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 12 37,5 37,5 37,5 

Nee 20 62,5 62,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Veiliger door BP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 4 12,5 12,5 12,5 

Nee 5 15,6 15,6 28,1 

Weet niet 3 9,4 9,4 37,5 

Niet van toepassing 20 62,5 62,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 
Kruistabellen 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Onveilig gevoel in buurt * 

Buurt 
102 100,0% 0 0,0% 102 100,0% 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Bekend met BP * Buurt 102 100,0% 0 0,0% 102 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Onveilig gevoel in buurt * Buurt Crosstabulation 

 Buurt Total 

Loopgebied 

BP 

Rest 

Almelo 

de Riet 

Nijrees 

Onveilig 

gevoel 

in buurt 

Nooit 

Count 34 17 31 82 

Expected Count 34,6 21,7 25,7 82,0 

% within Onveilig gevoel in buurt 41,5% 20,7% 37,8% 100,0% 

% within Buurt 79,1% 63,0% 96,9% 80,4% 

% of Total 33,3% 16,7% 30,4% 80,4% 

Wel eens 

Count 7 5 1 13 

Expected Count 5,5 3,4 4,1 13,0 

% within Onveilig gevoel in buurt 53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

% within Buurt 16,3% 18,5% 3,1% 12,7% 

% of Total 6,9% 4,9% 1,0% 12,7% 

Vaak 

Count 2 5 0 7 

Expected Count 3,0 1,9 2,2 7,0 

% within Onveilig gevoel in buurt 28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 

% within Buurt 4,7% 18,5% 0,0% 6,9% 

% of Total 2,0% 4,9% 0,0% 6,9% 

Total 

Count 43 27 32 102 

Expected Count 43,0 27,0 32,0 102,0 

% within Onveilig gevoel in buurt 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

% within Buurt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 
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Bekend met BP * Buurt Crosstabulation 

 Buurt Total 

Loopgebied BP Rest Almelo de 

Riet 

Nijrees 

Bekend met BP 

Ja 

Count 17 9 12 38 

Expected Count 16,0 10,1 11,9 38,0 

% within Bekend met BP 44,7% 23,7% 31,6% 100,0% 

% within Buurt 39,5% 33,3% 37,5% 37,3% 

% of Total 16,7% 8,8% 11,8% 37,3% 

Nee 

Count 26 18 20 64 

Expected Count 27,0 16,9 20,1 64,0 

% within Bekend met BP 40,6% 28,1% 31,2% 100,0% 

% within Buurt 60,5% 66,7% 62,5% 62,7% 

% of Total 25,5% 17,6% 19,6% 62,7% 

Total 

Count 43 27 32 102 

Expected Count 43,0 27,0 32,0 102,0 

% within Bekend met BP 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

% within Buurt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Veiliger door BP * Buurt 102 100,0% 0 0,0% 102 100,0% 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Bekend met BP * Buurt 102 100,0% 0 0,0% 102 100,0% 

Veiliger door BP * Buurt Crosstabulation 

 Buurt Total 

Loopgebied 

BP 

Rest Almelo 

de Riet 

Nijrees 

Veiliger door BP 

Ja 

Count 3 3 4 10 

Expected Count 4,2 2,6 3,1 10,0 

% within Veiliger door 

BP 
30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

% within Buurt 7,0% 11,1% 12,5% 9,8% 

% of Total 2,9% 2,9% 3,9% 9,8% 

Nee 

Count 9 6 5 20 

Expected Count 8,4 5,3 6,3 20,0 

% within Veiliger door 

BP 
45,0% 30,0% 25,0% 100,0% 

% within Buurt 20,9% 22,2% 15,6% 19,6% 

% of Total 8,8% 5,9% 4,9% 19,6% 

Weet niet 

Count 5 0 3 8 

Expected Count 3,4 2,1 2,5 8,0 

% within Veiliger door 

BP 
62,5% 0,0% 37,5% 100,0% 

% within Buurt 11,6% 0,0% 9,4% 7,8% 

% of Total 4,9% 0,0% 2,9% 7,8% 

Niet van 

toepassing 

Count 26 18 20 64 

Expected Count 27,0 16,9 20,1 64,0 

% within Veiliger door 

BP 
40,6% 28,1% 31,2% 100,0% 

% within Buurt 60,5% 66,7% 62,5% 62,7% 

% of Total 25,5% 17,6% 19,6% 62,7% 

Total 

Count 43 27 32 102 

Expected Count 43,0 27,0 32,0 102,0 

% within Veiliger door 

BP 
42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

% within Buurt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 



70 
 

 

Bekend met BP * Buurt Crosstabulation 

 Buurt Total 

Loopgebied BP Rest Almelo de 

Riet 

Nijrees 

Bekend met BP 

Ja 

Count 17 9 12 38 

Expected Count 16,0 10,1 11,9 38,0 

% within Bekend met BP 44,7% 23,7% 31,6% 100,0% 

% within Buurt 39,5% 33,3% 37,5% 37,3% 

% of Total 16,7% 8,8% 11,8% 37,3% 

Nee 

Count 26 18 20 64 

Expected Count 27,0 16,9 20,1 64,0 

% within Bekend met BP 40,6% 28,1% 31,2% 100,0% 

% within Buurt 60,5% 66,7% 62,5% 62,7% 

% of Total 25,5% 17,6% 19,6% 62,7% 

Total 

Count 43 27 32 102 

Expected Count 43,0 27,0 32,0 102,0 

% within Bekend met BP 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

% within Buurt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,2% 26,5% 31,4% 100,0% 

 

 

Statistics 

Onveilig gevoel in buurt 

N 
Valid 70 

Missing 0 

 

 

Onveilig gevoel in buurt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nooit 51 72,9 72,9 72,9 

Wel eens 12 17,1 17,1 90,0 

Vaak 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Bijlage 4 ACTIE-model 

Denters, Tonkers, Verhoeven & Bakker (2013) hebben een ACTIE-instrument ontwikkeld waarin aan de hand van de vijf 
letters ACTIE (Animo, Contacten, Toerusting, Inbedding en Empathie) de belangrijkste overwegingen voor professionals 
aan de orde komen, die hen in staat stelt concrete initiatieven vorm te geven en te ondersteunen. Dit model is nog 
concreter en beter toepasbaar dan bovenstaande overheidsparticipatietrap. Er ontstaan geen pasklare antwoorden 
maar dat is ook niet realistisch gezien het feit dat voor iedere situatie maatwerk en timing noodzakelijk is (WRR, 2012; 
Wijdeven T. v., 2012; ROB, 2012; Denters et al 2013). Het ACTIE-instrument heeft een stevig wetenschappelijk 
fundament. Het is gebaseerd op het CLEAR-instrument van Lowndes & Pratchett (2006). Het ACTIE-instrument is 
aangepast met het oog op de toepassing bij bewonersinitiatieven wat het model erg praktisch maakt. Aan de hand van 
de antwoorden die worden gegeven wordt een kleur bekend. De kleur kan rood, wit of blauw zijn. Rood betekent 
actieve stimulatie, wit staat voor coproductie en bij blauw volstaat facilitering (Denters, Tonkers, Verhoeven, & Bakker, 
2013). De algemene indeling van het instrument ziet er als volgt uit:  

Animo: motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven. 
Contacten: contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instantie. 
Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden.  
Inbedding: de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te ondersteunen. 
Empathie: het vermogen van de professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in burgers en adequaat in te 
spelen op hun wensen en verwachtingen. (Denters, Tonkers, Verhoeven, & Bakker, 2013; Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 
2013) 

Het instrument helpt professionals om een goede balans te vinden wat betreft hulp bij initiatieven zodat zij bij een 
concreet initiatief passende ondersteuning kunnen bieden. Op elk van onderstaande punten moet de professional 
antwoord geven en aan de hand van deze antwoorden wordt de bijpassende kleur bekend: rood, wit of blauw.  

Animo: kan ik aansluiten bij deze motieven van de initiatiefnemers of moet ik bijsturen? 
Contacten: kan ik gebruik maken van interne samenhang of kan ik externe banden versterken? 
Toerusting: kan ik uitgaan van eigen kracht of moet ik faciliteren? 
Inbedding: moet ik uitgaan van de logica van burgers of van de logica van de professionele organisatie? 
Empathie: toon ik als professional juist betrokkenheid of dienstbaarheid? (Denters, Tonkers, Verhoeven, & Bakker, 
2013) 

Aan het ACTIE-model wordt waarde gehecht omdat deze nog concreter wordt dan de overheidsparticipatietrap. Op 
deze manier krijgen de professionals een helder beeld van de situatie die uiteraard nog wel toegespitst moet worden 
op het concrete geval. Een kanttekening die bij het ACTIE-model geplaatst kan worden is de vraag of het model ook van 
toepassing kan zijn op initiatieven die zijn opgestart vanuit de overheid zelf of dat het enkel bruikbaar is voor 
initiatieven die worden opgestart door burgers zelf. In het rapport ‘Burgers maken hun buurt’ van Platform 31 wordt dit 
model uitvoerig beschreven.   
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Bijlage 5 Verklaring Gebruikte Hulpmiddelen 


