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Strategisch

Ontwikkelingen
TRENDS DOMEIN VEILIGHEID

• De ingrijpende, geregistreerde criminaliteit
voor burgers (straatroven, woninginbraken,
overvallen, geweldsdelicten) neemt af.
• De minder zichtbare criminaliteit
(cybercriminaliteit, fraude, oplichting,
ondermijning) neemt toe.
• Betrokkenheid van burgers bij veiligheid is
van belang om veiligheid te vergroten en
om onveiligheidsgevoelens te verminderen.
• Nieuwe technologische mogelijkheden
maken keuzes noodzakelijk op het gebied
van privacy, bescherming burgers,
vertrouwen, gebruik en toegang tot data.
• Onderwerpen die de komende jaren
aandacht vragen zijn: ondermijning,
(gereguleerde) hennepteelt, radicalisering,
kwetsbare groepen.
De thema’s in de Veiligheidstrategie Oost
Nederland zijn leidend. Ondermijning is op dit
moment een van de belangrijkste thema’s
waarop we ons focussen.

MISSIE EXPERTGROEP
We willen een kennisplatform en vraagbaak zijn.
We willen de dialoog over informatie gestuurd
werken met en tussen gemeenten en
(veiligheids)partners stimuleren.

DOELEN INFORMATIEGESTUURD
WERKEN

• Regierol van de gemeente beter invullen,
gericht in gesprek met partners.
• Structureel werken vanuit overzicht, trends en
ontwikkelingen en daardoor een vroegtijdige
aanpak
• Door een completer, specifieker en actueler
beeld van de (lokale) veiligheidssituatie betere
onderbouwde keuzes maken m.b.t.
prioritering en interventies.

info@veiligheidsnetwerkon.nl

Doelen

SPOOR 1: BASIS OP ORDE
• Welke (politie)data is relevant en beschikbaar
op welk moment (VNG model, CBS) en welke
afspraken zijn hiervoor nodig.
• Relevante data op buurtniveau inzichtelijk
(initiatief moet vanuit gemeenten zelf komen,
bijv. Selfservice BI Nijmegen en Enschede)
• Verhogen datakwaliteit (bijv. opgerolde
hennepkwekerijen)
• Privacy borgen (gemeente zelf
eindverantwoordelijk)
• kwaliteiten en kennis rondom informatie
gestuurd werken delen, meer zichtbaarheid
van de expertgroep.

Operationeel
Het gebruik van data heeft pas waarde als de
nieuwe inzichten ook worden omgezet in
betekenisvolle actie.

PROJECTEN SPOOR 1: BASIS OP ORDE
•Duiding door combinatie harde en zachte data
(wijkteams)
•Betere regie en bevorderen samenwerking
veiligheidspartners
Lopende projecten
-VNG rapportage
-Gebiedsscan

PROJECTEN SPOOR 2: VERNIEUWING
UITGANGSPUNTEN:
De expertgroep doet zoveel mogelijk aan
kennisdeling en het bevorderen van expertise.
Daarnaast werken we vraag gestuurd. We kunnen
meedenken en faciliteren: gemeenten blijven zelf
verantwoordelijk voor de uitvoering.

Capaciteit en middelen zijn beperkt

Contact
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SPOOR 2: VERNIEUWING
•
•
•
•
•
•

Verdiepende fenomeen en gebiedsanalyses
Verbinden van de data intern en extern
Verrijken van data
Ondermijningssignalen beter inzichtelijk
maken
Learning by doing (Berenschot model)
De expertgroep neemt niet zelf het initiatief
maar ondersteunt waar mogelijk en geeft
gemeenten de mogelijkheid kennis te
nemen van goede initiatieven.

EINDPRODUCTEN:
-

Voorbeeld projectplannen
Voorbeeld analyses
Voorbeeld documenten voor borging privacy
Inspiratiekalender met o.a. bijeenkomsten
voor kennisdelen en netwerken

Richten

Inrichten

• Gebiedsgerichte pilots
Voorbeelden, o.a.
- Dashboard veiligheid
- Dashboard Hennep
- Pilot preventieve metingen Enexis
- Gebiedsanalyse
- Meldpunt signalen ondermijning
Recente ontwikkelingen (nov 2019):
- Gesprekken met CCV: CCV heeft
mogelijkheden om ontwikkelingen rondom
informatiegestuurd werken in Oost-Nederland
te faciliteren. Biedt kansen.
- Gebrek aan ambtelijke ondersteuning
expertgroep informatievoorziening!
- Ontwikkeling voorbeeld format voor
monitoring jaarplannen in de driehoek

Verrichten

