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Een secundaire analyse op de paragraaf veiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 waarin op 

zoek wordt gegaan naar wijken waarbij sprake is van een negatievere onveiligheidsbeleving onder 

buurtbewoners. Via beschrijvende en verklarende statistieken wordt er gezocht naar een scherper zicht 

op de lokale oorzaken en aard van deze negatievere beleving. Afsluitend worden aanbevelingen ter 

verbetering voor deze wijken gedaan en wordt een overkoepelend beleidsadvies voor de regio 

gepresenteerd. 
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Er zitten meer inzichten in onderzoeksdata dan er bij een eerste “persing” uit worden gehaald. Met een 

andere insteek, blijken er altijd nieuwe inzichten te ontstaan. Dat is zeker het geval voor de 

VeiligheidsMonitor. Deze rijke data wordt veelal gebruikt voor beschrijvende statistieken en steeds - tot 

2017 - per jaargang gepresenteerd: wat is de omvang van slachtofferschap, onveiligheidsgevoel en 

vertrouwen in overheden rondom veiligheid? Een nobel streven, want op deze wijze houdt men de 

vinger aan de pols van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Maar in deze databestanden zitten ook veel verklarende inzichten verborgen: welke factoren verklaren 

slachtofferschap, onveiligheidsgevoel en vertrouwen in overheden rondom veiligheid? Verklarende 

statistiek vereist doorgaans veel tijd en specialisering, maar levert een schat aan bruikbare informatie 

voor de veiligheidspraktijk. Op deze wijze wordt immers inzichtelijk welke dynamieken er achter 

fenomenen schuil gaan. In deze secundaire analyse kijken we nogmaals naar de data van de 

VeiligheidsMonitor 2016 voor de Regio Rotterdam. Vier gemeenten gaven aan interesse te hebben in 

verdiepende inzichten op de paragraaf veiligheidsbeleving. Voor de data van de gemeente Dordrecht, 

Nissewaard, Sliedrecht en Vlaardingen zijn we op zoek gegaan naar deze verdieping. Er waren sterke 

verschillen tussen de data van deze gemeente. Voor Dordrecht en Vlaardingen was de data 

representatief op wijkniveau, waar de data van Nissewaard en Dordrecht grofmaziger was. Toch hebben 

we voor alle vier gemeenten een verdiepende blik kunnen realiseren. 

Allereerst analyseerden we de beschrijvende statistieken. Zo keken we langs verschillende facetten naar 

de mate van onveiligheidsbeleving van gemeenten ten opzichte van het regionaal gemiddelde, om 

daarmee een regionale context te realiseren. Vervolgens zijn we voor elke gemeente aan de hand van 

gemeentelijke gemiddelden op zoek gegaan naar negatiever scorende delen van de gemeenten. Voor 

Dordrecht en Vlaardingen zijn hiermee wijken in beeld gekomen, voor de gemeente Nissewaard en 

Sliedrecht waren dit grotere eenheden binnen de gemeente. Voor elk bestudeerd gebied brachten wij in 

kaart waar de afwijkingen ten opzichte van de hele gemeente zaten. Vervolgens stelden we hypothesen 

op over de verklaring voor de negatievere score op onveiligheidsgevoelens en de aard van deze 

beleving. 

Deze hypothesen hebben we middels verklarende statistieken in de vorm van Structural Equation 

Modelling1 getest. Deze verklarende modellen schenen een helder licht op de aard van de 

onveiligheidsbeleving in de delen van de gemeenten. Wat blijkt is dat de verklaring van 

onveiligheidsbeleving in de onderzochte gebieden steeds sterk verschillend waren. Ook is voor de zes 

deelgebieden waarbij sprake was van een negatievere score op onveiligheidsbeleving, slechts in een 

geval ook sprake van een disfunctionele angst voor slachtofferschap onder buurtbewoners welke de 

kwaliteit van leven negatief zou beinvloeden (Jackson en Gray 2010). In de overige gebieden werd de 

onveiligheidsbeleving gekenmerkt door een functioneel onveiligheidsgevoel: een gevoel in een relatief 

onveilige buurt te leven, wat motiveert tot waakzaamheid en routinevoorzorg (zie Jackson en Gray 

2010; Fattah 1993; Hale 1996; Warr 2000; Ditton en Innes 2005). Daarmee hebben we met deze 

secundaire analyse op de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Nissewaard, Sliedrecht 

en Vlaardingen een sterke verdieping aangebracht. Per wijk worden aandachtspunten zichtbaar, maar 

ook voor de regio zijn lesson’s learned opgemaakt. Dit rapport sluit af met een viertal aanbevelingen 

voor onderzoek naar en rapportages over onveiligheidsbeleving.  

                                                           
1 Het best samen te vatten als een integratie van verschillende statistische technieken als regressieanalyse, factoranalyse en 
schaalconstructies.  
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De secundaire analyse op de data van de VeiligheidsMonitor 2016 bevat de volgende componenten: 

ervaren fysieke kwaliteit van de buurt; ervaren sociale kwaliteit van de buurt; algemeen buurtoordeel; 

ervaren overlast in de buurt; ervaren criminaliteit in de buurt; gerapporteerd vermijdingsgedrag; 

persoonlijke onveiligheidsbeleving en bestuurlijke boosheid (zie bijlage 1 voor de specifieke items per 

categorie). We zullen eerst de scores van de vier gemeenten op deze componenten met de regionale 

gemiddelden vergelijken.  

2.1 Dordrecht  

De respondenten uit Dordrecht (n=827) scoren ten opzichte van de regio Rotterdam (n=19.120) 

positiever op hun oordeel over het fysieke onderhoud van de buurt. Verder scoren zij negatiever op hun 

oordeel over (I) de sociale kwaliteit van de buurt; (II) hun algemeen buurtoordeel; (III) ervaren overlast; 

(IV) gevoelens van onveiligheid in de buurt. Zij geven aan (V) meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld in 

de regio te vertonen. Ook scoort men negatiever op de persoonlijke inschatting van onveiligheid. Maar 

men denkt daarentegen zelf relatief minder kans te hebben op slachtofferschap van criminaliteit, zowel 

in het algemeen als specifiek voor woninginbraak. Men ervaart in Dordrecht doorgaans meer 

bestuurlijke boosheid dan in de regio, hoewel zij milder oordelen over het functioneren van de politie. 

2.2 Vlaardingen 

De respondenten uit Vlaardingen (n=1.049) scoren overwegend negatiever dan de rest van de regio 

Rotterdam (n=19.120) over de linie van (I) ervaren fysieke kenmerken; (II) sociale kwaliteit van de buurt; 

(III) het algemeen buurtoordeel; (IV) overlast in de buurt; (V) onveiligheid in de buurt; (VI) onveiligheid 

op persoonlijk niveau; (VII) vermijdingsgedrag en (VIII) bestuurlijke boosheid. Wel scoren zij positiever 

ten aanzien van rommel op straat; parkeerproblemen; voelt men zich minder vaak onveilig op straat 

(ook wanneer men ’s nachts alleen over straat gaat) en geeft men aan iets minder vermijdingsgedrag te 

vertonen. 

2.3 Sliedrecht 

Respondenten uit Sliedrecht (n=511) scoren ten opzichte van de gehele regio Rotterdam (n=19.120) 

negatiever op hun oordeel over het fysieke onderhoud van de buurt. Daarentegen oordeelt men (veel) 

positiever over (I) de ervaren sociale kwaliteit in de buurt; (II) hun algemeen buurtoordeel; (III) overlast 

in de buurt; (IV) onveiligheid in de buurt; (V) dreiging van onveiligheid voor hen persoonlijk en ervaren 

zij (VI) minder bestuurlijke boosheid. Wel merken zij op de politie te weinig te zien en dat de politie niet 

snel komt. Men is minder positief over het functioneren van de gemeente ten aanzien van leefbaarheid 

en veiligheid. Ook ervaart men meer dronken mensen op straat en hinder van horeca. Men zegt in 

Sliedrecht overwegend meer vermijdingsgedrag te vertonen dan in de rest van de regio Rotterdam. 

2.4 Nissewaard 

De respondenten van de gemeente Nissewaard (n=443) scoren positiever dan de regio Rotterdam 

(n=19.120) op de ervaren sociale kwaliteit van de buurt en hun algemeen buurtoordeel. Zij ervaren 

negatiever op (I) overlast in de buurt, (II) onveiligheid in de buurt en (III) onveiligheid voor zichzelf. Zij 

scoren min of meer gemiddeld op vermijdingsgedrag en bestuurlijke boosheid. Toch ervaart men een 

grotere kans dan gemiddeld in de regio op slachtofferschap van woninginbraak, ervaart men meer 

overlast van hondenpoep en is men negatiever over het onderhoud van groen in de gemeente.  
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3.Onveiligheidsbeleving in Dordrecht 
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Wanneer we kijken naar de vraag ‘Voelt u zich weleens onveilig in uw buurt?’ dan zien we dat zes wijken 

in Dordrecht (n=827) – met inbegrip van de foutenmarge – negatief afwijken van het gemiddelde: (I) 

Noordflank; (II) Oud Krispijn; (III) Nieuw Krispijn; (IV) Reeland; (V) Wielwijk en (VI) Crabbehof/Zuidhoven 

(fig. 1). 

 
Figuur 1 – Percentage dat zich ‘weleens’ onveilig voelt in de buurt (Dordrecht). 

We kijken voor een betrouwbaarder beeld ook naar het percentrage inwoners dat aangeeft zich ‘vaak’ 

onveilig te voelen in de eigen buurt. Daarmee scoren drie wijken – met inbegrip van de foutenmarge - 

negatiever: (I) Noordflank; (II) Nieuw Krispijn en (III) Wielwijk (fig. 2).  

 
Figuur 2 - Percentage dat zich ‘vaak’ onveilig voelt in de buurt (Dordrecht). 

Met deze tweeledige verkenning van onveiligheidsbeleving op buurtniveau, komen de wijken (I) 

Noordflank, (II) Nieuw-Krispijn en (III) Wielwijk in aanmerking voor verdieping. 
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3.1 Op zoek naar verklaringen voor en de aard van onveiligheidsbeleving in Dordrecht 

Op basis van de beschrijvende statistieken in bijlage 1 zijn de wijken Noorwijk, Nieuw-Krispijn en 

Wielwijk vergeleken met de gemiddelde scores van inwoners van Dordrecht om verwachtingen op te 

doen voor de verklaringen voor en de aard van onveiligheidsbeleving in de wijken. 

3.1.1 Dordrecht - Noordflank 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Scoort gemiddeld op het algemene buurtoordeel. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Vaker ’s avonds onveilig op straat. 
- Vaker ’s avonds onveilig als men alleen thuis is.  
- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer hondenpoep. 
- Meer parkeerproblemen. 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Loopt of rijdt in de eigen buurt vaker om onveilige plekken te vermijden. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Ervaart minder dan gemiddeld criminaliteitsdreiging voor zichzelf. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Is tevredener dan gemiddeld over de fysieke kenmerken van de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Voelt zich minder thuis bij mensen in de buurt. 
- Heeft minder contact met buren. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 
- Is minder tevreden over de gemeente. 

 

Hypothesen verklaring 
Noordflank o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Noordflank tot een ervaren veelvoud aan overlast en 
een gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt, waardoor men bepaalde locaties 
mijdt. Dit vermijdingsgedrag leidt tot een gevoel van controle over het risico van criminaliteit 
voor zichzelf. Wel is men minder tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in de 
buurt door politie en gemeente. 
 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over criminaliteit en overlast in de buurt. 
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3.1.2 Dordrecht - Nieuw Krispijn 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Sterker het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Vaker ’s avonds onveilig op straat. 
- Vaker ’s avonds onveilig als men alleen thuis is.  
- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 
- Sterker het gevoel dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer hondenpoep. 
- Meer te hard rijden 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer hinder van horecagelegenheden. 
- Meer overlast van buurtbewoners. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Doet ’s avonds vaker niet open. 
- Loopt of rijdt in de eigen buurt vaker om onveilige plekken te vermijden. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Is vaker bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van woninginbraak. 
- Voelt zich vaker onveilig rondom uitgaansgelegenheden. 
- Voelt zich vaker onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. 
- Voelt zich vaker onveilig in het centrum van de woonplaats. 
- Voelt zich vaker onveilig in het openbaar vervoer. 
- Voelt zich vaker onveilig bij het station. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Ontevredener over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Oordeelt negatiever over de onderlinge omgang in de buurt. 
- Ervaart de buurt minder als gezellig. 
- Voelt zich minder thuis bij mensen in de buurt. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Ziet te weinig politie in de buurt. 
- Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 
- Is minder tevreden over de gemeente. 

 

Hypothesen verklaring 
Nieuw Krispijn o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Nieuw-Krispijn tot een ervaren onvrede over het 
onderhoud in de wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in 
de buurt, waardoor men bepaalde locaties mijdt en ’s avonds vaker niet open doet. Dit 
vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico van criminaliteit 
voor zichzelf. Men ervaart in Nieuw Krispijn een duidelijke angst voor slachtofferschap van 
criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt 
door politie en gemeente. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Disfunctionele angst voor slachtofferschap van criminaliteit. 
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3.1.3 Dordrecht - Wielwijk 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Sterker het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 
- Sterker het gevoel dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer te hard rijden 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer hinder van horecagelegenheden. 
- Meer overlast van buurtbewoners. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Loopt of rijdt in de eigen buurt vaker om onveilige plekken te vermijden. 
- Laat ’s avonds wanneer niemand thuis is vaker licht branden. 
- Laat vaker waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Is vaker bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van beroving op straat met geweld. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van woninginbraak. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van mishandeling. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Ontevredener over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt. 
- Ontevredener over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken in de buurt. 
- Ontevredener over de verlichting in de buurt.  

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Kent elkaar minder. 
- Ervaart de buurt minder als gezellig. 
- Voelt zich minder thuis bij mensen in de buurt. 
- Heeft minder contact met buurtbewoners. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 

 

Hypothesen verklaring 
Wielwijk o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Wielwijk tot een ervaren onvrede over het onderhoud 
in de wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt 
waardoor men bepaalde locaties mijdt en op andere wijze slachtofferschap probeert te 
voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico 
van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Wielwijk een duidelijke angst voor slachtofferschap 
van criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit in de buurt door 
de politie. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Disfunctionele angst voor slachtofferschap van criminaliteit. 
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3.2 Toetsen van verklaringen voor onveiligheidsbeleving in Dordrecht 

Middels Structural Equiation Modelling (SEM) toetsen we of de verwachtte verklaringen passend zijn op 

de data voor de geselecteerde wijken. 

3.2.1 Dordrecht – Noordflank 

Hypothesen De verminderde sociale kwaliteit leidt in Noordflank tot een ervaren veelvoud aan overlast en een gevoel 

van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt, waardoor men bepaalde locaties mijdt. Dit vermijdingsgedrag leidt tot een 

gevoel van controle over het risico van criminaliteit voor zichzelf. Wel is men minder tevreden over de aanpak van criminaliteit 

en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

 

Figuur 3 – Verklarend model Dordrecht, Noordflank. 

De onveiligheidsbeleving wordt in de Dordrechtse wijk Noordflank op hoofdlijnen vooral verklaard door een 

onveilig gevoel in de buurt. Daarnaast speelt de beleving van overlast een kleine rol. Al met al resulteert de 

persoonlijke onveiligheidsbeleving in weinig vermijdingsgedrag: men neemt algemene preventieve maatregelen 

maar mijdt geen locaties in de buurt. 

De beleving van onveiligheid in de buurt doet zich vooral voor wanneer men op straat loopt en alleen thuis is. De 

overlastbeleving in Noordflank betreft een veelvoud aan overlastvormen van verschillende aard. De 

onveiligheidsbeleving voor respondenten persoonlijk komt neer op een inschatting van een relatief hoge kans op 

beroving, zakkenrollen, mishandeling en inbraak. Het weinige vermijdingsgedrag dat inwoners van Noordflank 

zeggen te vertonen, komt hoofdzakelijk neer op het thuislaten van waardevolle spullen, licht laten branden en 

waardevolle spullen uit de auto halen.  

Getoetste verklaringen 
Noordflank 

In Noordflank wordt het gevoel van onveiligheid vooral verklaard door een gevoel van 
onveiligheid in de eigen buurt in samenspel met een ervaren veelvoud aan overlast. Men acht de 
kans om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit reëel en past het eigen gedrag daar in 
algemene zin op aan om daadwerkelijk slachtofferschap te voorkomen.  
 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over criminaliteit en overlast in de buurt 

 



15 
 

3.2.2 Dordrecht - Nieuw Krispijn 

Hypothesen De verminderde sociale kwaliteit leidt in Nieuw-Krispijn tot een ervaren onvrede over het onderhoud in de 

wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt, waardoor men bepaalde locaties 

mijdt en ’s avonds vaker niet open doet. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico van 

criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Nieuw Krispijn een duidelijke angst voor slachtofferschap van criminaliteit. Men is ook 

minder tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

 

Figuur 4 –Verklarend model Dordrecht, Nieuw-Krispijn. 

De negatief ervaren sociale kwaliteit in Nieuw-Krispijn vertaalt zich door in het gevoel van onveiligheid in de buurt, 

maar niet in ervaren overlast. Het beleven van overlast heeft in Nieuw-Krispijn sowieso een verwaarloosbare 

impact op het gevoel van onveiligheid in de buurt. Het gevoel in een onveilige buurt te wonen leidt voor een goed 

deel tot een gevoel van onveiligheid op persoonlijk niveau en dit gevoel leidt op zijn beurt tot vermijdingsgedrag.  

Men ervaart in Nieuw-Krispijn relatief weinig saamhorigheid en ervaart de onderlinge omgang in de buurt als niet 

prettig. Voor een deel vertaalt deze beleving zich in een onveilig gevoel in de buurt: men ervaart relatief veel 

criminaliteit en is van mening dat er de afgelopen jaren meer criminaliteit in de buurt voor komt. Toch voelen 

inwoners van Nieuw-Krispijn zich vooral onveilig buiten de eigen buurt: in het centrum van Dordrecht, in het 

openbaar vervoer en bij het station. Respondenten die aangeven zich in deze situaties onveilig te voelen, vertonen 

ook algemeen vermijdingsgedrag om slachtofferschap van criminaliteit te voorkomen: zij laten licht branden 

wanneer zij ’s avonds niet thuis zijn en laten waardevolle spullen thuis. 

Getoetste verklaringen 
Nieuw-Krispijn 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Nieuw Krispijn samen met de inschatting in een 
criminele buurt te wonen tot een gevoel van onveiligheid in de buurt. De ervaren overlast speelt 
hierin een verwaarloosbare rol. Gevoelens van onveiligheid worden vooral buiten de wijk 
ervaren, men geef aan het nodige vermijdingsgedrag te vertonen om slachtofferschap te 
voorkomen. 
 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over criminaliteit en overlast in de buurt. 
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3.2.3 Dordrecht - Wielwijk 

Hypothesen De verminderde sociale kwaliteit leidt in Wielwijk tot een ervaren onvrede over het onderhoud in de wijk, 

een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt waardoor men bepaalde locaties mijdt en 

op andere wijze slachtofferschap probeert te voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle 

over het risico van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Wielwijk een duidelijke angst voor slachtofferschap van 

criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit in de buurt door de politie. 

 

Figuur 5 – Verklarend model Dordrecht, Wielwijk. 

De in Wielwijk ervaren overlast leidt niet tot een gevoel van onveiligheid in de buurt. Dit gevoel wordt veroorzaakt 

door de inschatting in een relatief criminele buurt te wonen. Dit gevoel van onveiligheid in de buurt vertaalt zich 

vrij sterk door in een gevoel van onveiligheid op persoonlijk niveau. Het vermijdingsgedrag wordt deels gestuurd 

door de beleving van onveiligheid in de buurt maar vooral door een beleving van onveiligheid op persoonlijk 

niveau. 

Respondenten in Wielwijk beleven redelijk wat overlast in hun buurt, maar deze ervaren overlast vertaalt zich niet 

in een gevoel van onveiligheid. Het gevoel van onveiligheid in de buurt komt voort uit de inschattingen dat er in 

Wielwijk relatief veel en meer criminaliteit plaatsvindt dan elders en voorheen. Dit leidt ertoe dat een deel van de 

buurtbewoners concreet vermijdingsgedrag in de buurt vertonen door niet open te doen en om te lopen. 

Daarnaast laat men op grotere schaal licht branden als men ’s avonds niet thuis is, stalt men fietsen bij voorkeur 

bewaakt, haalt men waardevolle spullen uit de auto of laat men deze thuis. Dit vermijdingsgedrag wordt naast het 

gevoel van onveiligheid in de buurt vooral ingegeven door gevoelens van onveiligheid op persoonlijk niveau. Men 

ervaart een concrete angst voor persoonlijk slachtofferschap en een reële kans om zelf slachtoffer te worden van 

zakkenrollen, beroving, inbraak en mishandeling. Daarnaast ervaart men gevoelens van onveiligheid in 

uiteenlopende situaties buiten de eigen wijk.  

Getoetste verklaringen 
Wielwijk 

De ervaren overlast leidt in Wielwijk niet tot gevoelens van onveiligheid in de buurt. Deze 
gevoelens worden eigenstandig veroorzaakt door de duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt 
waardoor men bepaalde locaties mijdt en op andere wijze slachtofferschap probeert te 
voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico 
van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Wielwijk een duidelijke angst voor slachtofferschap 
van criminaliteit.  

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Disfunctionele angst voor slachtofferschap van criminaliteit in de buurt. 
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4. Onveiligheidsbeleving in Vlaardingen 
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Van de respondenten uit Vlaardingen (n=1.049) antwoorden alleen de respondenten uit de wijk 

Westwijk – buiten de marges van de foutenmarge – negatiever op de vraag ‘Voelt u zich weleens 

onveilig in uw buurt?’ (fig. 3). 

 
Figuur 6 - Percentage dat zich ‘weleens’ onveilig voelt in de buurt (Vlaardingen). 

Wanneer we kijken naar de uitslagen voor de vraag of men zich vaak, soms of zelden onveilig voelt in de 

eigen buurt, dan scoren de wijken Westwijk en Holy-Zuid en Holy-Noord/Broekpolder negatiever (fig. 4). 

 
Figuur 7 - Percentage dat zich ‘vaak’ onveilig voelt in de buurt (Vlaardingen). 

Middels deze verkenning van de onveiligheidsbeleving op buurtniveau, selecteerden wij de wijken (I) 

Westwijk en (II) Holy-Zuid voor een verdieping. 
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4.1 Op zoek naar verklaringen voor en de aard van onveiligheidsbeleving in Vlaardingen 
Op basis van de beschrijvende statistieken in bijlage 1 zijn de wijken Westwijk en Holy-Zuid vergeleken met de 

gemiddelde scores van inwoners van Vlaardingen om verwachtingen op te doen voor de verklaringen voor en aard 

van de onveiligheidsbeleving in deze wijken. 

4.1.1 Vlaardingen - Westwijk 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Sterker het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 
- Sterker het gevoel dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer hondenpoep. 
- Meer te hard rijden 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer overlast van buurtbewoners. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Doet ’s avonds vaker niet open. 
- Loopt of rijdt in de eigen buurt vaker om onveilige plekken te vermijden. 
- Laat ’s avonds wanneer niemand thuis is vaker licht branden. 
- Laat vaker waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen. 
- Zet de fiets vaker in een bewaakte fietsenstalling. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Is vaker bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van zakkenrollerij zonder geweld. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van beroving op straat met geweld. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van woninginbraak 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van mishandeling. 
- Voelt zich vaker onveilig rondom uitgaansgelegenheden. 
- Voelt zich vaker onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. 
- Voelt zich vaker onveilig in het centrum van de woonplaats. 
- Voelt zich vaker onveilig in het winkelgebied. 
- Voelt zich vaker onveilig in het openbaar vervoer. 
- Voelt zich vaker onveilig bij het station. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Ontevredener over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt. 
- Ontevredener over de verlichting in de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Kent elkaar minder. 
- Oordeelt negatiever over de onderlinge omgang in de buurt. 
- Ervaart de buurt minder als gezellig. 
- Voelt zich minder thuis bij mensen in de buurt. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Ziet te weinig politie in de buurt. 
- Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 
- Is minder tevreden over de gemeente. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 
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Hypothesen verklaring 
Westwijk o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Westwijk tot een ervaren onvrede over het onderhoud 
in de wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt, 
waardoor men bepaalde locaties mijdt en slachtofferschap op verschillende wijzen tracht te 
voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico 
van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Westwijk een vrij sterke angst voor 
slachtofferschap van criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit 
en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Disfunctionele angst voor slachtofferschap van criminaliteit en bestuurlijke boosheid 

 

4.1.2 Vlaardingen - Holy-Zuid 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Sterker het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Vaker ’s avonds onveilig op straat. 
- Vaker ’s avonds onveilig als men alleen thuis is.  
- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer te hard rijden 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer hinder van horecagelegenheden. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Doet ’s avonds vaker niet open. 
- Zet de fiets vaker in een bewaakte fietsenstalling. 
- Laat vaker waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van beroving op straat met geweld. 
- Voelt zich vaker onveilig in het openbaar vervoer. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Tevredener over het onderhoud van en de verlichting in de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Kent elkaar minder. 
- Oordeelt overwegend positiever over de sociale kwaliteit van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Ziet te weinig politie in de buurt. 
- Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 

 

 

  

Hypothesen verklaring 
Holy-Zuid o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De relatief sterker ervaren sociale kwaliteit in de buurt, leidt in Holy-Zuid tot een minder sterke 
impact van de toch vrij duidelijk ervaren criminaliteitsdreiging in de buurt. De zorgen over 
persoonlijk slachtofferschap zijn beperkt en men geeft aan geen vermijdingsgedrag te vertonen. 
Wel ervaart men gezamenlijk een veelvoud aan overlast en is men minder tevreden over de 
aanpak van criminaliteit in de buurt door de politie. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over overlast en criminaliteit in de buurt. 
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4.2 Toetsen van verklaringen voor onveiligheidsbeleving in Vlaardingen 

4.2.1 Westwijk 

Hypothesen De verminderde sociale kwaliteit leidt in Westwijk tot een ervaren onvrede over het onderhoud in de wijk, 

een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt, waardoor men bepaalde locaties mijdt en 

slachtofferschap op verschillende wijzen tracht te voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van 

controle over het risico van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Westwijk een vrij sterke angst voor slachtofferschap van 

criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

 

Figuur 8 – Verklarend model Vlaardingen, Westwijk. 

De negatief ervaren sociale kwaliteit van de buurt leidt tot een negatieve waardering van de fysieke kwaliteit van 

de buurt, maar niet tot ervaren van overlast. De ervaren overlast in Westwijk lijkt een opzichzelfstaand fenomeen. 

De negatieve waardering van de fysieke kwaliteit van de wijk biedt ook geen verklaring voor het gevoel van 

onveiligheid in de buurt. Dit gevoel wordt vooral verklaard door de negatief ervaren sociale kwaliteit van de buurt 

en de ervaren overlast. De effecten van het gevoel van onveiligheid in de buurt zijn veelvormig: naast dat het leidt 

tot gevoelens van onveiligheid op het persoonlijke niveau, leidt het tot vermijdingsgedrag en onvrede over de 

overheid, welke ook worden verklaard door persoonlijke gevoelens van onveiligheid. 

Men ervaart in Westwijk onveiligheidsgevoelens in de buurt wanneer men alleen thuis is. Daarnaast is men van 

mening in een relatief criminele buurt te wonen. Deze beleving wordt in Westwijk vooral verklaard door een 

negatieve waardering van de sociale kwaliteit in de buurt. Men vindt de onderlinge omgang onprettig, ervaart 

minder saamhorigheid, voelt zich minder thuis bij elkaar en ervaart weinig onderling contact. Hierdoor is men ook 

negatiever over de fysieke kwaliteit van de buurt: men ervaart dat het onderhoud aan groen en de wegen in de 

buurt als ondermaats. Vergeleken met andere wijken ervaart men in redelijk beperkte vormen overlast in 
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Westwijk: deze beperkt zicht tot overlast van jongeren, drugs, agressie in het verkeer, parkeerproblemen en 

dronken mensen op straat. Men ervaart een duidelijke criminaliteitsdreiging voor zichzelf in de vorm van beroving, 

zakkenrollen, inbraak en mishandeling. Naast vermijdingsgedrag, geven inwoners van Westwijk ook uitdrukking 

aan onvrede over de overheid in de vorm van een negatief oordeel over de politie in de buurt en in het algemeen 

en een negatief oordeel over het functioneren van de gemeente ten aanzien van veiligheid.  

Getoetste verklaringen 
Westwijk 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Westwijk tot een ervaren onvrede over het onderhoud 
in de wijk en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt en slachtofferschap op 
verschillende wijzen tracht te voorkomen. Men ervaart in Westwijk een duidelijke dreiging van 
criminaliteit voor zichzelf, maar men is daar niet angstig voor. Wel is men minder tevreden over 
de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Bestuurlijke boosheid in combinatie met een functionele zorg  
over overlast en criminaliteit in de buurt  

 

4.2.2 Holy-Zuid 

Hypothesen  De relatief sterker ervaren sociale kwaliteit in de buurt, leidt in Holy-Zuid tot een minder sterke impact van 

de toch vrij duidelijk ervaren criminaliteitsdreiging in de buurt. De zorgen over persoonlijk slachtofferschap zijn beperkt en men 

geeft aan geen vermijdingsgedrag te vertonen. Wel ervaart men gezamenlijk een veelvoud aan overlast en is men minder 

tevreden over de aanpak van criminaliteit in de buurt door de politie. 

 

Figuur 9 – Verklarend model Vlaardingen, Holy-Zuid. 

Waar het in de beschrijvende statistieken leek of de sociale kwaliteit in Holy-Zuid relatief positief werd ervaren , 

bleek er in de verklarende statistiek juist een negatieve functie vanuit te gaan. De negatief ervaren sociale kwaliteit 

van de buurt leidt in Holy-Zuid tot een negatieve waardering van de fysieke kwaliteit van de buurt en overlast in de 

buurt. De negatieve waardering van de fysieke kwaliteit van de wijk biedt echter geen verklaring voor het gevoel 
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van onveiligheid in de buurt. Dit gevoel wordt vooral verklaard door de toch negatief ervaren sociale kwaliteit van 

de buurt en de ervaren overlast. Het gevoel van onveiligheid in de buurt leidt tot gevoelens van onveiligheid op het 

persoonlijke niveau, welke op hun beurt weer leiden het tot vermijdingsgedrag en onvrede over de overheid.  

Onveiligheidsgevoelens in de buurt - wanneer men alleen thuis is en door de ervaring in een redelijk criminele 

buurt te wonen - worden in Holy-Zuid vooral verklaard door een negatieve waardering van de sociale kwaliteit in 

de buurt. Men vindt de onderlinge omgang onprettig, ervaart minder saamhorigheid, voelt zich minder thuis bij 

elkaar en is ontevreden over de samenstelling van de bevolking. Hierdoor is men ook negatiever over de fysieke 

kwaliteit van de buurt: men ervaart het onderhoud aan groen en de wegen in de buurt als ondermaats. Men 

ervaart tevens een veelvoud aan overlast in Holy-Zuid en een duidelijke criminaliteitsdreiging voor zichzelf in de 

vorm van beroving, zakkenrollen, inbraak en mishandeling. Naast vermijdingsgedrag geven inwoners van Holy-Zuid 

ook uitdrukking aan onvrede over de overheid in de vorm van een negatief oordeel over de politie in de buurt en 

in het algemeen en een negatief oordeel over het functioneren van de gemeente ten aanzien van veiligheid.  

 

  

Getoetste verklaringen 
Holy-Zuid 

De negatief ervaren sociale kwaliteit leidt in Holy-Zuid tot een ervaren onvrede over het 
onderhoud in de wijk, overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging in de buurt. Men 
ervaart in een duidelijke dreiging van criminaliteit voor zichzelf en vermijdt slachtofferschap op 
verschillende wijzen. Men ervaart echter geen angst voor slachtofferschap. Wel is men minder 
tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt door politie en gemeente. 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Bestuurlijke boosheid in combinatie met een functionele zorg  
over overlast en criminaliteit in de buurt  
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5. Onveiligheidsbeleving in Sliedrecht 
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De inwoners van het centrum van Sliedrecht (n=511) antwoorden negatiever op de vraag ‘Voelt u zich 

weleens onveilig in uw buurt?’ dan de rest van Sliedrecht (fig. 5). NB: De wijk Noord kon door te weinig 

respondenten niet worden meegenomen in deze vergelijking. 

 

 
Figuur 10 - Percentage dat zich ‘weleens’ onveilig voelt in de buurt (Sliedrecht). 

Hetzelfde beeld treedt op voor het aantal respondenten dat aangeeft zich ‘vaak’ in de eigen buurt 

onveilig te voelen: het centrum van Sliedrecht scoort opnieuw negatiever (fig. 6). NB: De wijk Noord kon 

door een te kort aan respondenten wederom niet worden meegenomen in de vergelijking. De wijk Oost 

had genoeg respondenten voor vergelijking, maar zij waren unaniem: geen van de respondenten gaf aan 

zich ‘vaak’ in de eigen buurt onveilig te voelen. 

 

Figuur 11 - Percentage dat zich ‘vaak’ onveilig voelt in de buurt (Sliedrecht). 

Door deze verkenning is duidelijk geworden dat alleen het centrum van Sliedrecht in aanmerking komt 

voor een verdieping. 
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5.1 Op zoek naar verklaringen voor en de aard van onveiligheidsbeleving in Sliedrecht centrum 

Op basis van de beschrijvende statistieken in bijlage 1 is het centrum van Sliedrecht vergeleken met de 

gemiddelde scores van inwoners van Sliedrecht om verwachtingen op te doen voor de verklaringen voor 

en aard van onveiligheidsbeleving in het centrum van Sliedrecht. 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Heeft niet het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Vaker ’s avonds onveilig op straat. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer hondenpoep. 
- Meer te hard rijden 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer overlast van buurtbewoners. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer hinder van horecagelegenheden. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Doet ’s avonds vaker niet open. 
- Laat ’s avonds wanneer niemand thuis is vaker licht branden. 
- Zet de fiets vaker in een bewaakte fietsenstalling. 
- Laat vaker waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van beroving op straat met geweld. 
- Voelt zich vaker onveilig rondom uitgaansgelegenheden. 
- Voelt zich vaker onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. 
- Voelt zich vaker onveilig in het centrum van de woonplaats. 
- Voelt zich vaker onveilig bij het station. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Ontevredener over de verlichting in de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Oordeelt overwegend positiever over de sociale kwaliteit van de buurt. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Ziet te weinig politie in de buurt. 
- Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 
- Is minder tevreden over de gemeente. 

 

Voorlopige verklaring 
Sliedrecht Centrum 
o.b.v. beschrijvende 
statistieken 

De relatief sterker ervaren sociale kwaliteit in de buurt, leidt in het centrum van Sliedrecht tot 
een minder sterke impact van de toch vrij duidelijk ervaren overlast in de buurt. De zorgen over 
persoonlijk slachtofferschap zijn beperkt en men geeft aan slachtofferschap op verschillende 
wijzen te voorkomen. Wel is men minder tevreden over de aanpak van criminaliteit en overlast in 
de buurt door de politie en de gemeente. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Bestuurlijke boosheid en een functionele zorg over overlast in de buurt. 
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5.2 Toetsen van verklaringen voor onveiligheidsbeleving in Sliedrecht centrum 

Hypothesen De relatief sterker ervaren sociale kwaliteit in de buurt, leidt in het centrum van Sliedrecht tot een minder 

sterke impact van de toch vrij duidelijk ervaren overlast in de buurt. De zorgen over persoonlijk slachtofferschap zijn beperkt en 

men geeft aan slachtofferschap op verschillende wijzen te voorkomen. Wel is men minder tevreden over de aanpak van 

criminaliteit en overlast in de buurt door de politie en de gemeente. 

 

Figuur 12 – Verklarend model Sliedrecht, Centrum. 

In tegenstelling tot de verwachting op basis van de beschrijvende statistieken, vervult de ervaren sociale 

kwaliteit in het centrum van Sliedrecht geen bufferfunctie ten aanzien van ervaren onveiligheid in de 

buurt. Sterker nog, de ervaren sociale kwaliteit blijkt een negatieve functie te hebben en draagt dus bij 

aan het gevoel van onveiligheid in de buurt. Men ervaart weinig contact, voelt zich minder thuis, ervaart 

minder saamhorigheid, is ontevreden over de bevolkingssamenstelling en ervaart de omgang als 

onprettig. Dit draagt bij aan een gevoel van onveiligheid in de buurt. Men heeft het gevoel in een 

redelijk criminele omgeving te wonen en voelt zich onveilig als men ’s nachts op straat en alleen thuis is. 

Dit gevoel wordt in vergelijkbare mate ingegeven door een ervaren veelvoud aan overlast. 

Naast dat onveiligheidsgevoelens in de buurt zich vertalen in vermijdingsgedrag, leidt het tevens tot 

gevoelens van onveiligheid op persoonlijk niveau: men ervaart een reële kans om zelf slachtoffer te 

worden van zakkenrollen, beroving, mishandeling en inbraak. Het vermijdingsgedrag dat hierdoor – in 

samenspel met onveiligheidsgevoelens op het niveau van de buurt ontstaat - komt neer op algemene 

voorzorgsmaatregelen. De verwachtte invloed van bestuurlijke boosheid is niet geverifieerd en speelt 

daarmee geen rol in de verklaring van onveiligheidsbeleving in het centrum van Sliedrecht. 
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Getoetste verklaringen 
Sliedrecht Centrum 

De ervaren sociale kwaliteit in de buurt leidt in het centrum van Sliedrecht niet tot een minder 
sterke impact van de toch vrij duidelijk ervaren overlast en dreiging van criminaliteit in de buurt. 
De zorgen over persoonlijk slachtofferschap zijn vrij specifiek en men geeft aan slachtofferschap 
op verschillende wijzen te voorkomen. Men ervaart geen angst om slachtoffer te worden. 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over criminaliteit en overlast in de buurt. 
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6. Onveiligheidsbeleving in Nissewaard 
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Voor de gemeente Nissewaard (n=443) bestaat het databestand slechts uit de deelgebieden Spijkenisse 

en Bernisse. Duidelijk is dat bij vergelijking de inwoners van Spijkenisse licht negatiever scoren op de 

vraag ‘voelt u zich weleens onveilig in uw buurt?’ (fig. 7).  

 

Figuur 13 - Percentage dat zich ‘weleens’ onveilig voelt in de buurt (Nissewaard). 

Wanneer we kijken naar het percentage respondenten dat aangeeft zich ‘vaak’ onveilig te voelen in de 

eigen buurt, dan treedt hetzelfde beeld op: inwoners van Spijkenisse scoren ook hier licht negatiever 

dan inwoners van Bernisse (fig. 8).  

 

Figuur 14 - Percentage dat zich ‘vaak’ onveilig voelt in de buurt (Nissewaard). 

De verdieping voor onveiligheidsbeleving ligt daarmee binnen de gemeente Nissewaard automatisch op 

Spijkenisse. 
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6.1 Op zoek naar verklaringen voor en de aard van onveiligheidsbeleving in Spijkenisse 

Op basis van de beschrijvende statistieken in bijlage 1 in Spijkenisse vergeleken met de gemiddelde 

scores van inwoners van Nissewaard om verwachtingen op te doen voor de verklaringen voor en aard 

van onveiligheidsbeleving in de wijken. 

Algemeen 
buurtoordeel 

- Heeft het gevoel dat de buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden. 

Onveiligheid in de 
buurt 

- Vaker ’s avonds onveilig op straat. 
- Vaker ’s avonds onveilig als men alleen thuis is.  
- Sterker het idee dat er ‘veel’ criminaliteit in de buurt plaatsvindt. 
- Sterker het gevoel dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen. 

Overlast in de buurt - Meer rommel op straat. 
- Meer vernieling van straatmeubilair. 
- Meer bekladde muren of gebouwen. 
- Meer hondenpoep. 
- Meer parkeerproblemen. 
- Meer agressief gedrag in het verkeer. 
- Meer dronken mensen op straat. 
- Meer drugsgebruik of drugshandel. 
- Meer overlast van buurtbewoners. 
- Meer mensen die op straat worden lastiggevallen. 
- Meer hinder van horecagelegenheden. 
- Meer rondhangende jongeren. 

Vermijdingsgedrag - Doet ’s avonds vaker niet open. 
- Zet de fiets vaker in een bewaakte fietsenstalling. 
- Neemt vaker waardevolle spullen mee uit de auto om diefstal te voorkomen. 
- Laat vaker waardevolle spullen thuis om diefstal te voorkomen. 

Onveiligheid 
persoonlijk 

- Is vaker bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 
- Denkt een grotere kans te hebben slachtoffer te worden van woninginbraak 
- Voelt zich vaker onveilig rondom uitgaansgelegenheden. 
- Voelt zich vaker onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. 
- Voelt zich vaker onveilig in het centrum van de woonplaats. 
- Voelt zich vaker onveilig in het winkelgebied. 
- Voelt zich vaker onveilig in het openbaar vervoer. 

Fysieke kwaliteit van 
de buurt 

- Ontevredener over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken in de buurt. 
- Ontevredener over de verlichting in de buurt. 

Sociale kwaliteit van de 
buurt 

- Kent elkaar minder. 
- Oordeelt negatiever over de onderlinge omgang in de buurt. 
- Ervaart de buurt minder als gezellig. 
- Voelt zich minder thuis bij mensen in de buurt. 
- Is minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 

Bestuurlijke boosheid - Is minder tevreden over de politie. 
- Heeft minder vertrouwen in de politie. 

 

Voorlopige verklaring 
Spijkenisse o.b.v. 
beschrijvende 
statistieken 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Spijkenisse tot een ervaren onvrede over het onderhoud 
in de wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging, waardoor 
men bepaalde locaties mijdt en slachtofferschap op verschillende wijzen tracht te voorkomen. Dit 
vermijdingsgedrag leidt echter niet tot een gevoel van controle over het risico van criminaliteit 
voor zichzelf. Men ervaart in Spijkenisse een angst voor slachtofferschap van criminaliteit. Men is 
ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit door de politie. 

Verwachtte aard van 
onveiligheidsbeleving 

Disfunctionele zorg over criminaliteit in Spijkenisse. 
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6.2 Toetsen van verklaringen voor onveiligheidsbeleving in Spijkenisse 

Hypothesen De verminderde sociale kwaliteit leidt in Spijkenisse tot een ervaren onvrede over het onderhoud 

in de wijk, een veelvoud aan overlast en gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging, waardoor men bepaalde 

locaties mijdt en slachtofferschap op verschillende wijzen tracht te voorkomen. Dit vermijdingsgedrag leidt echter 

niet tot een gevoel van controle over het risico van criminaliteit voor zichzelf. Men ervaart in Spijkenisse een angst 

voor slachtofferschap van criminaliteit. Men is ook minder tevreden over de aanpak van criminaliteit door de 

politie. 

 

Figuur 15 – Verklarend model Nissewaard, Spijkenisse. 

De vrij negatieve beleving van de fysieke kwaliteit van de buurt – in de vorm van onderhoud van groen en wegen 

plus de mate van verlichting – heeft geen invloed op het gevoel van onveiligheid op buurtniveau. Dit gevoel wordt 

vooral veroorzaakt door een negatief ervaren sociale kwaliteit van de buurt: men ervaart een onprettige omgang, 

verminderde saamhorigheid, onvrede over de bevolkingssamenstelling, weinig contact en voelt zich verminderd 

thuis in de buurt. Ook de ervaren overlast draagt bij aan onveiligheidsgevoelens in de buurt, maar in veel mindere 

mate. Men heeft het idee dat er relatief veel en meer criminaliteit in de buurt voor komt en voelt zich onveilig in 

de eigen buurt wanneer men ’s nachts op straat is en wanneer men alleen thuis is. Men ervaart een reële kans op 

slachtofferschap van beroving, mishandeling, zakkenrollen en inbraak. Deze dreiging leidt tot vermijdingsgedrag in 

de vorm van algemene voorzorgsmaatregelen, maar men ervaart geen angst voor slachtofferschap van 

criminaliteit. Er is er geen invloed van bestuurlijke boosheid aangetroffen, hoewel deze wel werd verwacht. 
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Getoetste verklaringen 
Spijkenisse 

De verminderde sociale kwaliteit leidt in Spijkenisse samen met een veelvoud aan overlast tot 
een gevoel van duidelijke criminaliteitsdreiging, waardoor men in algemene zin slachtofferschap 
tracht te voorkomen. Men ervaart in Spijkenisse een concrete kans op slachtofferschap van 
criminaliteit, maar is daarvoor niet angstig. 

Vastgestelde aard van 
onveiligheidsbeleving 

Functionele zorg over criminaliteit en overlast in Spijkenisse. 
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7. Samenvatting resultaten 
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In deze secundaire analyse op de VeiligheidsMonitor zijn zeven wijken in vier gemeenten nader onderzocht op de 

verklaring voor en de aard van hun relatief hoge scores ten aanzien van gevoelens van onveiligheid in de buurt. 

Hoewel dus voor elk van de wijken sprake was van een negatievere beleving van onveiligheid in de eigen buurt, 

bleek er in elke wijk sprake van een ander samenspel aan oorzaken. In slechts één wijk was er sprake van een 

disfunctionele onveiligheidsbeleving gekenmerkt door een door respondenten zelf aangegeven angst voor 

slachtofferschap van criminaliteit. In de andere wijken was er wel sprake van een hoge inschatting van frequentie 

van criminaliteit en een toename van criminaliteit in de buurt en een hoge inschatting van de eigen kans op 

slachtofferschap van verschillende vormen van criminaliteit (zakkenrollen, beroving, inbraak en mishandeling), 

maar ervoer men geen angst voor slachtofferschap. 

Als we over de breedte van de onderzochte wijken de balans opmaken (figuur 16), dan ontstaan de volgende 

inzichten: 

In nagenoeg elke wijk zijn de volgende achterliggende oorzaken voor het onveiligheidsgevoel op buurtniveau 

 geverifieerd: 

 Negatief beleefde sociale kwaliteit in de buurt; 

 Ervaren veelvoud aan overlast in de buurt; 

Het gevoel van onveiligheid in de buurt uit zich in de vorm van: 

 Beleving in een criminele(re) buurt te wonen; 

 Beleving van onveiligheid op specifieke locaties in de eigen buurt; 

Maar deze beleving heeft ook individuele consequenties voor respondenten, zo blijkt uit de: 

 Inschatting zelf een reële kans te lopen om slachtoffer van criminaliteit te worden; 

 Algemeen vermijdingsgedrag in de vorm van routine voorzorgsmaatregelen. 

Het verschil tussen functionele zorgen en disfunctionele angst over onveiligheid (Jackson en Gray 2010; Fattah 

1993; Hale 1996; Warr 2000; Ditton en Innes 2005) zit hem in (I) de expliciete instemming met het ervaren van 

angst om zelf slachtoffer van criminaliteit te worden en (II) vrijheidsbeperking in de vorm van omlopen in de eigen 

buurt en ’s avonds niet open te doen, beide vanuit het oogpunt van het voorkomen van slachtofferschap. 

In het volgende hoofdstuk zullen we op basis van deze bevindingen overkoepelende uitgangspunten voor de 

aanpak van onveiligheidsbeleving uiteenzetten, vergezeld van specifieke adviezen voor de onderzochte wijken.  
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Dordrecht 

 Noordflank - - X - X - X - X - - X - 

Nieuw-
Krispijn 

- X X X - X - - X - - X - 

Wielwijk - - - X - X X X X X - - X 

Vlaardingen 

 Westwijk - X X X X - X - X - X X - 

Holy-Zuid - X X X X - X - X - X X - 

Sliedrecht 

 Centrum - X X X X - X - X - - X - 

Nissewaard 

 Spijkenisse - X X X X - X - X - - X - 

 
Figuur 16 – Samenvattend overzicht van achterliggende oorzaken, uitingsvormen en de aard van onveiligheidsbeleving op buurtniveau. 

 



37 
 

  

8. Aanpakken van onveiligheidsgevoelens 
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Met deze secundaire analyse op de data van de VeiligheidsMonitor voor het jaar 2016 voor de gemeenten 

Dordrecht, Sliedrecht, Vlaardingen en Nissewaars zijn – naast wijkspecifieke inzichten – ook een aantal 

overkoepelende inzichten opgedaan. We zullen op basis van deze inzichten tien uitgangspunten voor de aanpak 

van onveiligheidsgevoelens in de regio uitwerken. Opvolgend geven we per onderzochte wijk aan welke 

uitgangspunten vooral van belang zijn. We sluiten af met enkele aanbevelingen ten aanzien van het onderzoeken 

van en rapporteren over onveiligheidsbeleving.  

8.1 Tien uitgangspunten voor de regio 

Uitgangspunt #1 – Focus op de wijken die negatief afwijken 

Het eerste uitganspunt dat elke wijk zijn onveiligheidsbeleving toekomt. Zoals ook een mix aan factoren op lokaal 

niveau uitlegbaar maakt dat er een bepaalde criminaliteitsomvang en –ontwikkeling plaatsvindt, maakt ook een 

lokale mix aan factoren de beleefde veiligheid uitlegbaar op het niveau van buurten en wijken. Uit internationale 

wetenschappelijk onderzoek en ook eerder eigen onderzoek in Nederland, blijkt dat het steeds een andere mix aan 

elementen betreft die de beleefde veiligheid in wijken en buurten uitlegt. Er zijn in deze mix wel patronen 

zichtbaar, maar geen vanzelfsprekendheden. Daarmee heeft het weinig zin om ‘one size fits all solutions’ na te 

streven in het tegengaan van onveiligheidsbeleving onder burgers. Ook het aanhouden van de gemiddelde score 

als benchmark – zoals wij in dit rapport hebben aangehouden bij gebrek aan eerdere data – is niet de meest ideale 

analysemethode. Dit omdat het gemiddelde een functie van de extremen is en men daarmee letterlijk de slechtste 

wijken met de beste wijken vergelijkt. 

Het alternatief dat wij middels het concept ‘verstoorde veiligheidsbeleving’ (Spithoven 2017b) aanreiken vertrekt 

vanuit de noodzaak om lokaal maatwerk te leveren in analyse en aanpak van oorzaken van gevoelens van 

onveiligheid in buurten en wijken. Onder ‘verstoorde veiligheidsbeleving’ verstaan wij: ‘Een significant negatievere 

– en problematisch ervaren – veiligheidsbeleving van buurtbewoners, in vergelijking met dezelfde buurt op een 

eerder meetmoment en/of ten opzichte van gelijktijdige metingen van andere, vergelijkbare buurten’ (Spithoven 

2017b:7). Op deze wijze trachten wij de beleidspraktijk te behoeden om (I) elke mate van onveiligheidsbeleving 

per definitie als problematisch te beschouwen; (II) oorzaken en oplossingen op een te hoog aggregatieniveau te 

zoeken; (III) recht te doen aan de lokale setting en historie in een wijk of buurt. Concreet luidt dus dit 

uitgangspunt: kom pas in beweging als u kwalitatieve of kwantitatieve signalen krijgt dat de beleving op 

buurtniveau sterk negatief ontwikkeld en wees u bewust dat u niet per definitie hoeft te handelen. 

Uitgangspunt #2 – Zie onveiligheidsbeleving grotendeels als een functioneel fenomeen 

Wij zagen namelijk – parallel aan internationale inzichten (Gray & Jackson 2010; Spithoven 2017a) – ook in dit 

onderzoek dat er bij een verdiepende analyse op de aard van de onveiligheidsbeleving dat er slechts in één van de 

onderzochte wijken ook sprake was van een disfunctionele angst voor slachtofferschap. In de meeste wijken was 

sprake van wat respondenten ook - middels hun antwoorden op verschillende dimensies van onveiligheidsbeleving 

– als een functionele zorg over criminaliteit in hun buurt aanduidden: men is zich bewust van het risico en past 

daar het eigen gedrag in functionele zin op aan om slachtofferschap te voorkomen. De bijvangst in psychologische 

zin is dat dit aangepaste gedrag de eventuele bezorgdheid of angst voor slachtofferschap neutraliseert (Spithoven 

2017a). Een daadwerkelijk disfunctioneel – en vrijheid beperkende – vorm van onveiligheidsbeleving op 

buurtniveau is daarmee zeer uitzonderlijk.  

Wanneer er sprake is van een disfunctionele angst voor slachtofferschap in een buurt of wijk, dan is er veel voor te 

zeggen dat verschillende overheden, ondernemers en bewoners de handen ineen slaan om de achterliggende 

problematiek te bestrijden. Vaak zijn dit type wijken die worden gekenmerkt door wat Van den Brink (2007) ‘elkaar 

versterkende achterstanden’ noemt en zijn verschillende actoren al doordrongen van de noodzaak gezamenlijk op 

te treden. In de wijken waarin sprake is van een functionele zorg over criminaliteit is het zaak de buurtbewoners in 

hun zelfvertrouwen, waakzaamheid en routine-voorzorg te blijven versterken. Ook in objectieve zin leidt deze 

oplettendheid tot effect: het verminderd gelegenheid (Van Dijk 2011). 
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Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit in wijken aan 
Uit de analyses blijkt dat vrijwel elke onderzochte wijk te maken heeft met een negatief ervaren sociale kwaliteit in 
relatie tot het onveiligheidsgevoel op buurtniveau. De veiligheidsbeleving is daarmee mogelijk een indicator voor 
de breder ervaren 'kwaliteit van het leven'. Het is aannemelijk dat wanneer bewoners een onprettig gevoel van 
samenleven ervaren, de veiligheidsbeleving slechts een van meerdere factoren is die daarbij een rol spelen. Door 
de sociale kwaliteit binnen een wijk aan te pakken, verschuift onveiligheidsbeleving van een veiligheidstaak naar 
een meer sociale taak. Deze verschuiving maakt ook dat de gemeente in samenwerking met andere actoren, een 
lokale en integrale aanpak dient te ontwikkelen.  
 
Bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving zet men in de praktijk vooral op het bevorderen van de sociale 
cohesie in wijken (Hale, 1996; Markowitz et al., 2001). Hoewel de resultaten op eerste gezicht positief lijken te zijn, 
blijkt uit een verdiepende studie vaak dat de evaluaties zelf veel te wensen hebben overgelaten (Hale 1996, Van 
Noije & Wittebrood 2008, Taylor 2002, Pain 2000, Van den Brink 2007, Lub 2013). Het verbeteren van de sociale 
kwaliteit in een wijk of buurt vraagt om een brede, integrale benadering. Hardyns (2012) geeft bijvoorbeeld aan 
dat het ook noodzakelijk is om, naast sociale cohesie, ook te kijken naar overlast- en criminaliteitsbestrijding en 
het verbeteren van economische structuren.  
 
Om de sociale kwaliteit van een wijk te verbeteren, is het belangrijk dat de uitvoering dicht bij de bewoners 
plaatsvindt. Wanneer onder de buurtbewoners een gezamenlijke probleemdefiniëring heerst, kunnen zij een 
gezamenlijk doel opstellen en initiatief nemen. Een groep die hetzelfde belang nastreeft kan van sociaal kapitaal 
vormen (Putnam, 2001). Dit sociaal kapitaal versterkt de sociale samenhang, het 'buurtgevoel', het vertrouwen, de 
wederkerigheid en de (formele) participatie (Lederman et al., 2002).  Een mogelijk instrument om dit te stimuleren 
is de ondersteuning van het vormen van 'weak ties'. Daarbij focussen professionals zich op het ondersteunen van 
door de bewoners opgezette kleinschalige, tijdelijke en lokale initiatieven die betrokkenheid met de wijk of buurt 
versterken (Crawford, 2006:963; Van den Brink, 2007:321-334). De bijvangst van deze initiatieven is een minder 
anonieme woonomgeving. Maar een enkel initiatief is niet voldoende om van een vreemd gezicht een bekend 
gezicht te maken. Om bekendheid te creëren zijn herhaalde ontmoetingen nodig (Kleinhans en Bolt 2010; Schinkel 
2009). Het strek daarom de aanbeveling deze initiatieven zo duurzaam mogelijk te ondersteunen en op te laten 
volgen. 
 

Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 
Buurtbewoners van onderzochte buurten ervaren doorgaans verschillende vormen van overlast. Het was in deze 
dataset niet mogelijk om te controleren of dit fenomeen voortkomt uit een hoge ‘risicosensitiviteit’ van 
respondenten (Wildavsky & Dake, 1990; Hale, 1996; Sjöberg, 2000; Jackson, 2011). Risicosensitiviteit is een 
psychologisch kenmerk van het individu dat vrij stabiel is (Wildavsky & Dake, 1990; Sjöberg, 2000) en zich baseert 
op de angstdrempel en de reactie op angst. Een individu met een lage drempel en een heftige reactie op risico’s is 
gevoeliger voor risico's die een hoge drempel en een laconieke reactie. De eerstgenoemde groep heeft een relatief 
lage inschatting nodig van de kans op slachtofferschap om toch een sterke angstreactie te ontwikkelen (Jackson, 
2011). Zij zouden in theorie meer onveiligheidsgevoelens en overlast moeten ervaren.  
 
De aangetroffen relatie tussen ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens kan beïnvloed zijn door 
risicosensitiviteit. Ongeacht de invloed van risicosensitiviteit is het zinvol om in de bestudeerde wijken in te zetten 
op de bestrijding van overlast. Risicosensitiviteit biedt immers wel een uitleg maar geen praktisch handvat voor de 
bestrijding van onveiligheidsbeleving omdat deze buiten de invloedsfeer ligt. Men dient dus in te zetten op de 
bestrijding van overlast maar dient zich op zowel de klagende als de beklaagde partij te richten, omdat blijkt dat 
veel 'overlast' voortkomt uit een lage frustratiedrempel (Pleysier & Deklerck, 2006). 
 

Uitgangspunt #5 – Bestendig een gevoel van controle over criminaliteit in de buurt 

Door te geven . Wanneer onder buurtbewoners het gevoel dat de lokale criminaliteit beheersbaar is ontbreekt, 

rijst al snel het gedeelde beeld dat zij omringt zijn door - symbolische dan wel concrete – bedreigingen en dat de 

buurt en de gemeenschap in verval raken (Hale, 1996:115). Beproefde initiatieven die men daartegen in kan zetten 
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richten zich op reassurance policing. Daarnaast heeft en lokaal bekende, laagdrempelige en vaak in de wijk zelf 

aanwezige zijnde professional een sterk geruststellende werking. 

Uitgangspunt #6 – Aanpakken van de fysieke ruimte werkt niet vanzelfsprekend  
De strategie om fysieke kenmerken in de wijk aan te pakken om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan (Grabosky, 
1995:5) kent of slechts weinig academische bijval. Deze strategie leidt bij kritische evaluatie maar tot weinig 
resultaat (Hale 1996, Wilcox, Quisenberg & Jones, 2003). Het is daarom af te raden om in te zetten op de aanpak 
van de fysieke kenmerken van de wijk. 
 
Uitgangspunt #7 – Pak eventueel vaak genoemde, specifieke locaties aan 
Het is mogelijk dat bewoners separaat van elkaar aangeven dat zij bepaalde locaties vermijden in bijvoorbeeld de 
avond, omdat zij te weinig licht, onoverzichtelijkheid en vermoedens van criminaliteit ervaren. Het is zinvol om op 
deze specifieke locaties een verkenning te doen hoe kleine investeringen winst opleveren in de situationele 
veiligheidsbeleving van bewoners op deze locaties.  
 
Uitgangspunt #8 – Onderschat de invloed van maatschappelijk onbehagen niet 
Buurtbewoners vinden in hun eigen buurt soms tastbare voorbeelden van hun algemene maatschappelijke zorgen. 
Een algemene maatschappelijke zorg kan zich zo ontwikkelen tot een zeer negatief sentiment onder 
buurtbewoners. Aan dit sentiment hoeven geen concrete gebeurtenissen vooraf te gaan, het betreft veelal een 
projectie van de heftige maatschappelijke zorgen die zich lokaal uiten (Hirtenlehner & Farrall, 2013; Dekker et al, 
2013). De onveiligheidsgevoelens die bewoners op buurt- of wijkniveau ervaren, kunnen dus voor een deel te 
herleiden zijn tot een abstractere vormen van onbehagen dat op maatschappelijk niveau wordt gevoed.  
 
Uitgangspunt #9 – Zorg voor maatwerk in de bestrijding van onveiligheidsbeleving 
Meerdere uitgangspunten onderstepen het belang van lokaal maatwerk. Ook vanuit de internationale wetenschap 
komt steeds vaker de roep naar het leveren van maatwerk in de aanpak van onveiligheidsgevoelens (Spithoven, 
2014). Iedere wijk waarin onveiligheidsgevoelens een sterke negatieve ontwikkeling vertonen, vraagt om op maat 
gemaakte oplossingen (Henig & Maxfield 1978; Hale 1996; Van Noije & Wittebrood 2010), gericht op concrete, 
lokale problematiek achter de toename in gevoelens van onveiligheid (Henig & Maxfield, 1978; Hale, 1996; 
Weisburd & Eck, 2004; Bennett, 1991).  
 
Uitgangspunt #10 – Ga ook uit van de kracht van positieve veiligheid 
Naast de klassieke aanpak van onveiligheid middels de harde wetgeving en handhaving, kan een vraagstuk ook 
vanuit de positieve dynamiek van veiligheid worden benaderd (Van Steden et al., 2010; Schuilenburg, Van Steden 
& Oude Breuil, 2014; Schuilenburg & Van Steden, 2016). De combinatie van de klassieke aanpak en positieve 
veiligheid heeft in essentie meer potentie, dan enkel een harde aanpak van de negatieve dynamieken in de buurt. 
Deze positieve, eveneens krachtige, dynamieken liggen binnen mogelijk wel binnen het bereik van de lokale 
actoren: Wat maakt dat mensen zich in hun buurt anno 2018 juist samen thuis, vertrouwd, geborgen en veilig 
voelen? 
 
Schuilenburg, Schoenmakers & van Zanten (2017) geven een aantal praktische aanwijzingen op basis van 
voorbeelden bij de gemeente Rotterdam. Zij komen tot verschillende succesfactoren op het niveau van de 
persoon, omgeving en organisaties. Positieve veiligheid drijft voor een goed deel op gedreven mensen – burgers of 
professionals – die makkelijk aanspreekbaar zijn en oprechte interesse in mensen tonen en vertrouwen winnen. 
Het is van belang om in de inzet op meer binding in de buurt steeds dezelfde sleutelfiguren in hun natuurlijke rol te 
behouden en hen daarin te versterken. Ten aanzien van de omgeving is het van belang om op kleinschalige en 
symbolische wijze de sfeer in buurten te beïnvloeden door met elkaar de fysieke omgeving in de buurt te 
verbeteren en waar nodig op te knappen. Het is het van belang dat professionals op laagdrempelige wijze, 
zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. Ook op dit niveau is continuïteit cruciaal. Organisaties hebben een 
ondersteunende een aanjagende functie om burgers met elkaar aan de slag te laten gaan. Eventuele knelpunten in 
de aanpak, worden in samenspel met andere organisaties worden opgelost. Ook in de betrokkenheid op 
organisatieniveau is continuïteit van belang: alles draait om bekende gezichten en groeiend vertrouwen. 
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(Schuilenburg, Schoenmakers & van Zanten 2017, p. 50). 
 
8.2 Zwaartepunten in beleidsadvies per onderzochte wijk 

Op basis van de resultaten van deze secundaire analyse (zie figuur 16 voor een bondige samenvatting), ontstaan de 

volgende zwaartepunten in het beleidsadvies per onderzochte wijk (figuur 17). 

 

Dordrecht, Noordflank  Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit aan 
    Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 
Dordrecht, Nieuw-Krispijn  Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 
Dordrecht, Wielwijk  Uitgangspunt #5 – Bestendig een gevoel van controle over criminaliteit in de buurt 
 

Vlaardingen, Westwijk  Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit aan 
    Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 
    Uitgangspunt #8 – Onderschat de invloed van maatschappelijk onbehagen niet 
Vlaardingen, Holy-Zuid  Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit aan 

    Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 

Sliedrecht, Centrum  Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit aan 

    Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan  

Nissewaard, Spijkenisse  Uitgangspunt #3 – Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit aan 

    Uitgangspunt #4 – Pak de ervaren overlast in de wijk aan 

Figuur 17 – Zwaartepunten in beleidsadvies per onderzochte wijk en gemeente. 

Alvorens men met deze zwaartepunten in de praktijk aan de slag wil gaan, verwijzen wij nadrukkelijk naar de 

tweede en derde aanbeveling van de volgende paragraaf.  

8.3 Aanbevelingen voor onderzoeken naar en rapporteren over onveiligheidsbeleving  

We sluiten deze rapportage af met enkele, korte aanbevelingen ten aanzien van het onderzoeken van en 

rapporteren over onveiligheidsbeleving.  

Aanbeveling 1: Verricht meer secundaire analyses op beschikbare data 

Rondom onveiligheidsbeleving zijn nog veel andere databestanden geschikt voor secundaire analyse. Op deze 

wijze kunnen we meer te weten komen over de dynamieken die achter dit ingewikkelde concept schuil gaan, 

waarmee ook praktische handvatten inzichtelijk worden. We denken daarbij concreet aan andere jaargangen van 

de VeiligheidsMonitor, lokale equivalenten van de Veiligheidsmonitor en databestanden van wetenschappelijk 

onderzoek.  

Aanbeveling 2: Verrijk kwantitatieve inzichten met kwalitatieve data 

Het beeld dat in deze secundaire analyse per onderzocht deelgebied ontstond in de omschrijving en verklaring van 

onveiligheidsbeleving biedt weliswaar aanknopingspunten voor de praktische aanpak van onveiligheidsgevoelens, 

maar het is zeer raadzaam de ze kwantitatieve (enquêtegegevens) inzichten eerst kwalitatief (met interviews) te 

verrijken alvorens aan de slag te gaan. De Veiligheidsmonintor heeft namelijk meer doelen dan het in kaart 

brengen van onveiligheidsbeleving: het draait hoofdzakelijk om het achterhalen van slachtofferschap, 

aangiftebereidheid en tevredenheid over het overheidsoptreden. Onveiligheidsbeleving is slechts een paragraaf. 

Hoewel er in de laatste jaren belangrijke verbeteringen in de VM-vragenlijst zijn doorgevoerd, is de beperkte 

ruimte voor vragen over dit fenomeen een sterke beperkende factor voor de diepgang van onze kennis per 

onderzocht deelgebied. Er zullen zeer waarschijnlijk – en begrijpelijk gezien de beperkte spanne van de vragenlijst - 

elementen een rol spelen die niet in de VM-vragenlijst zijn opgenomen.Deze kunnen inmiddels met 

buurtbewoners in kaartt worden gebracht. 
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Aanbeveling 3: Verbreed de indicatoren voor veiligheidsbeleving in de (vrije ruimte van de) VeiligheidsMonitor  

In het project ‘Verstoorde veiligheidsbeleving’ dat wij eerder uitvoerden in samenwerking met Veiligheidsalliantie 

regio Rotterdam en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (Spithoven & Drenth 2018), hebben wij voor veertien 

buurten met in totaal bijna 300 interviews, de volgende dynamieken achter het gevoel van onveiligheid in de buurt 

in kaart gebracht: superdiversiteit onder buurtbewoners; een hoge verhuisfrequentie; mediale en politieaandacht 

voor de buurt; individualisme; anonimiteit; oppervlakkig contact; maatschappelijke spanningen; slecht imago van 

de buurt; armoede; intimidatie; crimetalk; veelvormige overlast; maatschappelijke zorgen en spanningen; politiek-

bestuurlijke boosheid; angstige aanleg van individuen; alertheid; slachtofferschap.  

Maar naast deze negatieve elementen, vonden we ook positieve factoren (die gevoelens van onveiligheid 

beperken): een recente opknapbeurt van de buurt; stabiliteit in de bevolkingssamenstelling; onderling vertrouwen 

en bekendheid; een prettige sfeer op straat; betrokkenheid en bereidheid elkaar te helpen; burgers die wanneer 

nodig de weg weten te vinden naar professionals; actieve buurtApp; elkaar aanspreken op gedrag; politiek-

bestuurlijke tevredenheid en de afwezigheid van persoonlijke zorgen over potentieel slachtofferschap.  

In elk van deze veertien buurten was het een andere mix aan deze positieve en negatieve verklaringen die de 

‘verstoorde veiligheidsbeleving’ uitlegbaar maakte. Een soortgelijk – maar zoals eerder aangegeven, om 

begrijpelijke redenen minder diepgaand – beeld ontstaat voor de onderzochte deelgebieden van de gemeente 

Dordrecht, Vlaardingen, Nissewaard en Sliedrecht op basis van de data VeiligheidsMonitor 2016: er zijn steeds 

andere accenten in de verklaring en aard van onveiligheidsgevoelens zichtbaar, waardoor maatwerk in analyse en 

aanpak noodzaak is in de aanpak van onveiligheidsgevoelens. 

Aanbeveling 4: Zet resultaten van opvolgende onderzoeken in elkaars context en geef significante verschillen aan 

Met de - tot 2017 - jaarlijkse herhaling van de VeiligheidsMonitor bestaat er de mogelijkheid om een uitspraak te 

doen over de significantie van gemeten verschillen tussen de jaargangen. Momenteel wordt deze mogelijkheid in 

geen enkele VeiligheidsMonitor-rapportage of lokale equivalent benut. Toch zou hiermee een sterkere poging 

ontstaan in het opsporen van wijken of andere deelgebieden van gemeenten waarin sprake is van ‘verstoorde 

veiligheidsbeleving’. Met deze vergelijking over tijd kan de praktijk gerichter aan de slag met de aanpak van 

onveiligheidsbeleving (Zie Spithoven 2017b).  
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Bijlage 1 – Overzicht beschrijvende statistieken onderzochte wijken 

      Dordrecht  Sliedrecht  Vlaardingen  Nissewaard 

Aantal respondenten   19120  827 138 127 98  511 153  1049 173 190  443 261 
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Fysieke kenmerken van de buurt                                   

‘In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.’ [(helemaal) mee oneens]   16%   15,6% 15,9% 20,4% 21,5%   19,4% 19,6%   19% 21,4% 17,9%   14,9% 14,5% 

‘In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.’ [(helemaal) mee oneens]   13,9%   13,8% 12,3% 14,9% 18,3%   17,8% 15,7%   14,9% 14,4 13,7%   17,1% 18,7% 

‘In de buurt is het buiten goed verlicht.’ [(helemaal) mee oneens]   8,3%   7,9% 5,8% 5,5% 12,3%   7,9% 8,5%   9,3% 13,3% 7,9%   7,9% 9,1% 

Sociale kwaliteit van de buurt                                   

‘De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks.’ [(helemaal) mee eens]   26,2%   32% 34% 33,9% 38,8%   20,1% 20,3%   33,3% 45,1% 35,3%   26,8% 37,9% 

‘De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.’ [(helemaal) mee oneens]   7,8%   9% 9,4% 15,7% 8,1%   7,1% 6,6%   10,5% 17,3% 8,9%   6,1% 7,3% 

‘Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen.’ [(helemaal) mee oneens]   21,7%   25,9% 26,1% 27,6% 28,6%   16% 14,4%   25,9% 38,2% 25,2%   21,3% 26,4% 

‘Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.’ [(helemaal) mee oneens]   11,6%   14% 18,1% 17,3% 18,4%   8,4% 7,2%   15,4% 22,5% 13,2%   9,1% 11,1% 

‘Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.’ [(helemaal) mee oneens]   25,6%   27,6% 31,9% 27,6% 29,6%   22,7% 18,3%   29% 32,4% 26,8%   24,8% 29,5% 

‘Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.’ [(helemaal) mee oneens]   12,8%   15,2% 22,5% 26,7% 24,5%   11,9% 14,4%   21,6% 44,5% 20,5%   8,8% 11,8% 

Algemeen buurtoordeel                                   

‘Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit,  
gelijk of achteruit is gegaan?’ [achteruit]   

19%   21,1% 20,3 30,7% 28,6%   17,4% 16,3%   30,5% 55,5% 31,6%   13,8% 16,9% 

Overlast in de buurt                                   

‘Komt rommel op straat in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   57,7%   67,5% 78,3% 83,5% 71,4%   53,2% 58,8%   40,4% 82,7% 72,6%   52,4% 62,8% 

‘Komt vernieling van straatmeubilair in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   34,2%   36,9% 37,7% 39,5% 45,9%   25% 30,1%   41,8% 50,3% 45,3%   33% 36,4% 

‘Komen bekladde muren of gebouwen in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   26,2%   33,7% 46,4% 41,7% 30,6%   21,7% 23,5%   30,3% 35,3% 32,6%   24,8% 27,6% 

‘Komt Hondenpoep op de stoep, straat of in de perken in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   69,6%   71,9% 79% 75,6% 70,4%   67,3% 72,5%   73,8% 78,6% 66,3%   74,7% 77% 

‘Komt te hard rijden in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   73%   75% 73,9% 78,7% 81,6%   71% 71,2%   72,3% 83,2% 74,7%   71,6% 71,3% 

‘Komen parkeerproblemen in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   53,3%   59, 2% 63,8% 59,8% 51%   56,9% 65,4%   51,9% 51,4 37,4%   48,1% 55,2% 

‘Komt agressief gedrag in het verkeer in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   33,4%   38,2% 41,3% 43,3% 45,9%   24,1% 25,5%   38,1% 48% 40%   29,6% 34,5% 

‘Komen dronken mensen op straat in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   24,9%   33% 48,6% 41,7% 48%   26,4% 41,2%   31,1% 31,8% 24,7%   17,8% 21,8% 

‘Komen drugsgebruik of drugshandel in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   25%   33,5% 44,9% 40,9% 40,8%   19,2% 26,8%   31,8% 42,2% 32,6%   23,5% 32,2% 

‘Komen hinder van horecagelegenheden in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   15%   15,9% 15,2% 24,4% 18,4%   16% 26,8%   16% 13,9 15,8%   10,6% 11,9% 

‘Komt overlast door buurtbewoners in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   29,3%   33% 33,3% 49,6% 41,8%   26,4% 28,1%   34% 44,5% 32,6%   24,6% 31,8% 

‘Komt het voor in uw buurt dat mensen op straat worden lastiggevallen?’ [ja]   15,1%   18,8% 23,2% 29,9% 26,5%   11,7% 14,4%   21,4% 35,8% 20,5%   11,1% 14,9% 

‘Komen rondhangende jongeren in uw buurt wel eens voor?’ [ja]   40,4%   42,6% 47,8% 46,5% 46,9%   35,8% 48,4%   48% 59,5% 53,2%   34,5% 39,8% 

Onveiligheid in de buurt                                   

‘Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?’ [ja]   18,4%   23,3% 29% 36,2% 25,5%   14,3% 17%   26,4% 47,4% 22,6%   14,9% 19,5% 

‘Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt?’ [vaak]   9,7%   9,3% 25% 13% 12%   5,5% 11,5%   9,4% 15,9% 11,6%   9,1% 9,8% 

‘Komt het wel eens voor dat u zich onveilig voelt als u ’s avonds bij u in de buurt op straat loopt?’ [vaak]   3,8%   5,2% 8,7% 8,7% 6,1%   2,2% 3,9%   6,4% 17,9% 6,8%   2,9% 4,2% 

‘Komt het wel eens voor dat u zich onveilig voelt als u ’s avonds alleen thuis bent?’ [vaak]   9,7%   2,8% 3,6% 5,5% 2%   1,4% 1,3%   3,7% 6,4% 4,2%   2% 3,1% 

‘Heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit plaatsvindt in uw buurt?’ [veel]   10,2%   12,3% 17,4% 21,3% 18,4%   5,7% 6,5%   17,3% 44,5% 12,1%   8,1% 12,3% 

‘Denkt u dat de criminaliteit in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen,  
afgenomen of gelijk is gebleven? [toegenomen]   

14,3%   12,5% 11,6% 16,5% 15,3%   11,9% 9,8%   25,3% 50,3% 25,3%   14,9% 17,6% 
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     Dordrecht  Sliedrecht  Vlaardingen  Nissewaard 

Aantal respondenten   19120  827 138 127 98  511 153  1049 173 190  443 261 
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Vermijdingsgedrag                                   

‘Kom het wel eens voor dat u ’s avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt?’ [vaak]   11,4%   11,7% 10,9% 16,5% 10,2%   7,6% 9,8%   14,7% 22% 18,4%   13,8% 16,9% 

‘Komt het wel eens voor dat u in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?’ [vaak]   2,5%   3,6% 5,8% 5,5% 5,1%   1,8% 2%   4,1% 12,7% 2,1%   2% 2,3% 

‘Ik laat ’s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden.’ [vaak]   47,4%   42,8% 31,2% 38,6% 45,9%   56,4% 57,5%   44,9% 46,8% 44,2%   51,5% 46% 

‘Ik zet indien mogelijk mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling.’ [vaak]   37,9%   44,7% 38,4% 37% 43,9%   38,7% 45,1%   43,1% 48,6% 45,3%   29,8% 31,4% 

‘Ik neem waardevolle spullen mee uit de auto.’ [vaak]   72,1%   72,2% 69,6% 65,4% 59,2%   73% 69,9%   70% 68,8% 66,8%   72,7% 74,3% 

‘Ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen.’ [vaak]   36,2%   37,4% 32,6% 36,2% 40,8%   33,3% 34,6%   39,7% 41,6% 42,1%   35,4% 37,2% 

Onveiligheid persoonlijk                                   

‘Komt het wel eens voor dat u bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?’ [vaak]   3,3%   3,2% 2,2% 4,7% 5,1%   1,4% 2%   4,8% 9,2% 4,2%   2,5% 3,8% 

‘Hoe groot denkt u dat de kans is om zelf slachtoffer te worden van zakkenrollerij zonder geweld?’ [(heel)groot]   4,3%   5,4% 5% 5,5% 5,1%   2,3% 2%   8,4% 12,7% 7,4%   3,4% 3,5% 

‘Hoe groot denkt u dat de kans is om zelf slachtoffer te worden van beroving op straat met geweld?’ [(heel)groot]   3%   3,8% 2,2% 4,7% 8,2%   1,2% 2,6%   7,4% 15,6% 8,5%   1,3% 1,5% 

‘Hoe groot denkt u dat de kans is om zelf slachtoffer te worden van inbraak in uw woning?’ [(heel)groot]   11,3%   10,9% 8,7% 15% 19,4%   9% 6,6%   16,9% 28,9% 14,3%   11,5% 13,4% 

‘Hoe groot denkt u dat de kans is om zelf slachtoffer te worden van mishandeling?’ [(heel)groot]   2,6%   4% 4,4% 4,7% 6,1%   1,2% 1,3%   4,5% 9,2% 4,3%   2,3% 3,1% 

‘Voelt u zich onveilig rondom uitgaansgelegenheden?’ [vaak]   2,6%   3,9% 0% 6,3% 2%   2,3% 3,3%   3,5% 6,4% 2,6%   2% 3,1% 

‘Voelt u zich onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen?’ [vaak]   8,7%   11,6% 9,4% 15% 7,1%   8,4% 14,4%   11,8% 24,3% 10,5%   6,3% 9,6% 

‘Voelt u zich onveilig in het centrum van uw woonplaats?’ [vaak]   2,6%   3,8% 1,4% 6,3% 2%   2% 3,9%   4,4% 9,2% 3,7%   3,2% 5,4% 

‘Voelt u zich onveilig in het winkelgebied - winkelcentrum?’ [vaak]   2,3%   3% 1,4% 3,9% 3,1%   1,4% 2%   4,2% 9,2% 3,7%   2,7% 4,6% 

‘Voelt u zich onveilig in het openbaar vervoer?’ [vaak]   2,6%   2% 0,7% 3,1% 1%   1% 1,3%   4,8% 6,9% 5,8%   3,2% 5% 

‘Voelt u zich onveilig bij het treinstation?’ [vaak]   2,8%   5% 2,9% 14,2% 4,1%   1,6% 3,3%   7,1% 13,3% 5,8%   1,6% 2,3% 

Bestuurlijke boosheid                                   

‘Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie in uw buurt? [(zeer)ontevreden]   8,4%   8,5% 9,4% 8,6% 6,1%   6,9% 7,8%   9,2% 13,8% 5,3%   6,8% 8,8% 

‘De politie bekeurt hier te weinig.’ [(helemaal)mee eens]   30,3%   31,6% 34,2% 22,9% 32,7%   25,5% 28,9%   34,4% 43,5% 40,9%   34,5% 36,2% 

‘Je ziet de politie in de buurt te weinig.’ [(helemaal)mee eens]   52,6%   50,8% 48,1% 52,9% 42,3%   59,6% 57,8%   58,4% 61,6% 61,3%   53,1% 49,6% 

‘De politie komt hier te weinig uit de auto.’ [(helemaal)mee eens]   47,3%   43,9% 46,8% 41,4% 46,1%   44% 47%   51% 55,6% 50%   56,8% 58,8% 

‘De politie is hier te weinig aanspreekbaar.’ [(helemaal)mee eens]   39,6%   37,2% 39,3% 41,4% 30,8%   40% 40,9%   42,4% 42,4% 35,3%   48,1% 49,7% 

‘De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken.’ [(helemaal)mee eens]   33,5%   31,6% 31,6% 30% 26,9%   32,7% 39,8%   36,3% 43,5% 32,9%   39,1% 42,5% 

‘De politie komt niet snel als je ze roept.’ [(helemaal)mee eens]   18,5%   19,2% 15,2% 27,2% 28,8%   20,7% 30,1%   20,5% 20,2 22,7%   15,4% 15,6% 

‘Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie in het algemeen? [(zeer) ontevreden]   9%   8,6% 10,8% 10,2% 13,2%   7,8% 10,5%   11,3% 16,1% 6,8%   9% 11,1% 

‘De politie weet hoe ze criminelen moeten vangen.’ [(helemaal) mee oneens]   15%   15,9% 18,8% 17,8% 15,8%   14,6% 17,9%   17,9% 22,6% 10,2%   12,1% 13,1% 

‘De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit.’ [(helemaal) mee oneens]   25%   25,7% 25,4% 22,8% 28,1%   24,3% 24,7%   30,5% 35,6% 31,7%   22,9% 22,1% 

‘Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van uw gemeente waar het gaat om de aanpak  
van leefbaarheid en veiligheid? [(zeer) ontevreden]   

11,4%   12,1% 13,8% 14,2% 12,2%   21,6% 22,9%   14,8% 24,3% 10,5%   10,1% 10,4% 

‘De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.’ [(helemaal) mee oneens]   16%   17,7% 16,7% 21,9% 17,2%   12,5% 12,9%   19,5% 25,9% 15,6%   15,9% 14,3% 

                                    

 


