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REDACTIONEEL

Effecten van sociaal en fysiek veiligheidsbeleid:
een inleiding

Jos Post & Karin Wittebrood

Het vergroten van de sociale veiligheid – dat wil zeggen het terugdringen van de
feitelijke criminaliteit en overlast én de onveiligheidsbeleving – staat hoog op het
lijstje beleidsprioriteiten sinds de lancering van het programma Naar een veiliger
samenleving van het eerste kabinet-Balkenende in 2002. De aandacht gaat daarbij
primair uit naar die vormen van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte
waar burgers en bedrijven/instellingen mee worden geconfronteerd. De opeenvol-
gende kabinetten-Balkenende streven naar een landelijke reductie van criminali-
teit en overlast met 25% tussen 2006 en 2010 (ten opzichte van 2002). Ook de
veiligheidsbeleving moet in deze periode substantieel zijn toegenomen.
Bij de start van het kabinet-Balkenende IV – begin 2007 – was het algemene beeld
dat er met het in 2002 gestarte Veiligheidsprogramma (VP) veel in gang is gezet
en gerealiseerd: Nederland is veiliger geworden en de criminaliteit onder burgers
en bedrijven is gedaald. Inmiddels heeft het project Veiligheid begint bij Voorkomen
het Veiligheidsprogramma uit 2002 vervangen. Het kabinet-Balkenende IV heeft
aangegeven dat de eerder in het Veiligheidsprogramma geformuleerde doelstellin-
gen van kracht blijven en dat waar nodig ingezette maatregelen worden voortge-
zet.
Ook voor het vergroten van de fysieke veiligheid heeft de overheid veel aandacht
en worden doelstellingen in beleid vertaald. Fysieke veiligheid is echter geen dui-
delijk gedefinieerd begrip en in veel beleidsteksten wordt in het midden gelaten
waar precies op wordt gedoeld. Beleidsvorming op dit gebied komt wel tot uit-
drukking in bijvoorbeeld de Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004 De veilig-
heidsketen gesmeed. Hierin wordt het streven aangegeven naar een zo groot moge-
lijke veiligheid voor de burger, gerelateerd aan de mogelijkheden van een ade-
quate hulpverleningsorganisatie. Een ander voorbeeld is het Beleidsplan Crisisbe-
heersing 2004-2007, waarin de doelstelling is een weerbare, robuuste en daardoor
veiliger samenleving te bereiken.

Met name over het sociale veiligheidsbeleid was veel tevredenheid bij de
Balkenende-kabinetten. De optimistische geluiden over de effectiviteit van het
Veiligheidsprogramma werden echter niet door iedereen zonder meer overgeno-
men. In 2006 benadrukte de Algemene Rekenkamer dat ‘vrijwel niet valt na te
gaan welke bijdrage het beleid van de rijksoverheid levert aan het oplossen van de
maatschappelijke problemen waarvoor dat beleid wordt ingezet’ en dat er ‘(geen)
sprake (is) van een gedegen onderbouwing van de samenhang tussen middelen,
maatregelen en gewenste effecten’ (Kamerstukken II 2005/06, 30 558, nr. 2, p. 6).
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Mede naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer en de aanbevelingen
die zij op grond daarvan heeft gedaan, hebben de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie met steun van de minis-
ter van Financiën besloten het onderzoekstraject Maatschappelijke Kosten van Vei-
ligheid te starten. Dit onderzoek is enerzijds bedoeld om tegemoet te komen aan
de kritiek van de Rekenkamer dat een beleidstheorie ontbreekt, dat het beleid
onvoldoende is onderbouwd en dat onvoldoende zicht bestaat op de uitgaven
voor veiligheid. Anderzijds willen de beide ministers de onderzoeksbevindingen
gebruiken om meer inzicht te krijgen in het rendement van investeringen in vei-
ligheid, waardoor toekomstige beleidskeuzen beter kunnen worden onderbouwd.

In de eerste fase van het onderzoekstraject is een analyse van de veronderstelde
en werkelijke effecten van het veiligheidsbeleid verricht. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau heeft dit gedaan voor het sociaal veiligheidsbeleid, resulterend in de
publicaties Sociale veiligheid ontsleuteld (Van Noije & Wittebrood 2008) en Over-
last en verloedering ontsleuteld (Van Noije & Wittebrood 2009). Het Nederlands
Instituut Fysieke Veiligheid heeft een aanvang gemaakt met een soortgelijk studie
over het fysieke veiligheidsbeleid (Tonnaer & Duyvis 2008). In deze verkennende
studie is in eerste instantie gezocht naar een definitie van dit beleidsterrein. Een
belangrijke conclusie uit de onderzoeken is dat van veel beleidsveronderstellingen
(nog) niet kan worden aangegeven of ze plausibel zijn of niet, en dat dit onder
meer komt doordat we van veel maatregelen niet weten of ze een bijdrage leveren
aan het vergroten van de veiligheid. Ook is vastgesteld dat in beleidsstukken vaak
de inzet van maatregelen niet onderbouwd wordt (beleidstheorie).

In dit themanummer van het Tijdschrift voor Veiligheid komen de verschillende
aspecten van de effecten van het sociaal en fysiek veiligheidsbeleid aan de orde.
We hebben daarvoor gekozen voor drie artikelen die dit thema elk vanuit een
geheel andere invalshoek bekijken. Het eerste artikel van Peter van der Knaap
gaat over de meerwaarde van beleidstheorieën voor beleid en beleidsevaluatie.
Zoals hiervoor al aangegeven, wordt de inzet van maatregelen in beleidsstukken
nauwelijks onderbouwd. Dit heeft consequenties voor het inzicht dat bestaat in
de effecten van beleid. Martin Damen behandelt in het tweede artikel de leefbaar-
heid in de woonomgeving: hoe wordt deze ervaren en hoe wordt deze beïnvloed
door de fysieke en sociale veiligheid? In het artikel wordt de relatie gelegd tussen
fysieke aspecten (zoals de verkeerssituatie) en sociale aspecten (zoals de bevol-
kingssamenstelling) en de perceptie van de veiligheid. Het derde artikel heeft het
beoordelen van de veiligheid als onderwerp. Jop Groeneweg bespreekt de relatie
tussen de objectieve risico’s en de gepercipieerde risico’s. Dit thema is belangrijk,
nu in het beleid ook de beleving van onveiligheid expliciet in doelstellingen is
opgenomen. Opvallende conclusie is dat het objectief verminderen van risico’s
niet altijd leidt tot een gepercipieerde afname ervan. En omgekeerd kan een risico
objectief (blijven) bestaan zonder dat het als zodanig wordt ervaren.

De artikelen in dit themanummer laten zien dat goed beleid alleen mogelijk is met
een onderbouwde beleidstheorie. Daarin wordt omschreven om welk aspect van
de veiligheid het handelt, wat de inhoud en de uitvoering van het in te zetten
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beleid zijn en met welke indicator het uiteindelijke resultaat kan worden geme-
ten. Op het gebied van sociale en fysieke veiligheid ontbreekt het daar veelal nog
aan.
Onderkend wordt ook dat, naast duidelijk meetbare grootheden van veiligheid, de
ervaring en beleving van dezelfde veiligheid een belangrijk aspect vormen. Deze
objectieve en subjectieve veiligheid gaan helaas niet altijd hand in hand, wat het
voor de beleidsmakers en -uitvoerders niet vergemakkelijkt.
Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat de leefbaarheid in de woonomgeving, waar-
van sociale en fysieke veiligheid een onderdeel vormen, door een zeer groot aantal
factoren wordt bepaald en beïnvloed. Dit leidt niet zo eenvoudig tot een eendui-
dig (verklarings)model voor de relatie tussen deze factoren en de (ervaren) veilig-
heid.
We hopen dat we met dit themanummer niet alleen maar de indruk hebben
gewekt dat het terrein van de sociale en fysieke veiligheid complex is; we hopen
vooral te hebben laten zien dat er veel gedaan wordt om het inzicht hierin te ver-
groten en ook dat het belang van theoretische onderbouwing (met name in het
beleid) steeds meer wordt onderkend.
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