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Samen maken we 
wijken en dorpen veiliger!
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‒ Wijkveiligheidsplannen

‒ Social media campagne 

‒ Flyeren in de wijk

‒ Vergelijking met ‘standaard inwonersonderzoek’

‒ Samenwerking met inwoners, ondernemers en 
professionals

Inhoud



“Per wijk maken we een wijkfoto om meer gedetailleerd 
in beeld te brengen wat er speelt”

“Verbeteren van de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens. Dit vraagt om maatwerk. En het 
meer betrekken van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties daarbij. Per wijk en dorp 
stellen we een veiligheidsagenda op”

Bestuursakkoord 2018-2022



Gebruik van uiteenlopende bronnen:

Beschikbare data, zoals:

‒ Vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid

‒ Politiegegevens

Aanvullend onderzoek:

‒ Social media campagne

‒ Flyeren in de wijk

In gesprek:

‒ Bewonersavonden

‒ Professionals

Wijkveiligheidsplannen



Snelle en goedkope dataverzameling

Groot bereik

Gericht benaderen van 
bv. postcode of leeftijdsgroep

Social media campagne



Online marketing bureau 
Socialmediamen

Campagne via 
Facebook en Instagram

Gebruik diverse contentvormen om 
mensen op meerdere manieren in 
aanraking te laten komen 
met de enquete:

‒ Carrousel

‒ Gifje

‒ Doorklikadvertentie met 
één afbeelding

Hoe werkt het?



Voorbeeld 
wijkveiligheidsenquête 
Maaspoort



Niet iedereen digitaal vaardig / 
actief op sociale media

Flyeren op diverse plekken in de wijk, zoals:

‒ basisscholen 

‒ winkelcentra 

‒ voetbalveld

corona

‒ huis aan huis

Flyeren



Respons wijkveiligheidsenquêtes

Wijk
Aantal 

respondenten
Geldige 

respondenten
Respons

Maaspoort 1.528 1.448 12%

Empel 850 577 14%

Engelen 646 477 12%

West 1.434 1.395 8%



Representativiteit wijkveiligheidsenquêtes

Wijk Maaspoort Empel Engelen West

< 18 jaar 2% 3% 1% 0%

18 – 29 jaar 10% 7% 9% 4%

30 – 39 jaar 13% 12% 10% 7%

40 – 49 jaar 12% 14% 15% 8%

50 – 64 jaar 10% 14% 11% 11%

65 – 74 jaar 9% 9% 11% 9%

75 > jaar 4% 5% 3% 4%
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Traditioneel vs Nieuwe methode



Veiligheidsmonitor

‒ Huidige situatie en ontwikkelingen per onderwerp

‒ Positie wijken en buurten

‒ Hulpmiddel voor prioritering

Wijkveiligheidsplannen:

‒ Aanvullend onderzoek per wijk / dorp

‒ Aandacht voor problematiek die daar speelt

‒ Wat gaan we hier samen aan doen?

Meerwaarde wijkveiligheidsplannen 
t.o.v. bestaande onderzoeken?



Actief delen van de resultaten

In gesprek met bewoners

Samen oplossingen bedenken voor 
veiligheidsproblemen

In gesprek met …





Vragen over deze presentatie?

Mail naar Marieke: m.postulart@s-hertogenbosch.nl

Vragen over VSO(-congres)?

Mail naar Harry: h.ten.caten@eindhoven.nl

Bedankt voor uw aandacht!


