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1. De BOA als nieuwe handhaver
Daar waar vroeger de politie het monopolie had op handhaving, zijn er tegenwoordig veel verschillende
toezichthouders die toezicht houden in de (semi)publieke ruimte. Zo ook de Buitengewone
Opsporingsambtenaar (BOA). De opkomst van de BOA’s hangt samen met ontwikkelingen omtrent
veiligheidsgevoelens en het werk van de politie: in de jaren 90 van de vorige eeuw ontstond de roep om
zichtbare aanwezigheid van politie op straat. Burgers begonnen zich steeds meer zorgen te maken over
hun veiligheid en vonden dat er een handhavingstekort was. Zij wilden dat er duidelijk en tastbaar werd
opgetreden tegen criminaliteit en misdaad. Maar de politie was juist door centralisatie uit het straatbeeld
verdwenen en richtte zich meer op de grote criminaliteit. Nieuwe handhavers konden zo dit hiaat
verhelpen. De nieuwe handhavers moesten zich vooral gaan richten op het voorkomen, signaleren en
eventueel aanpakken van kleine ergernissen, overlast, foutief parkeren en kleine verkeersovertredingen.
De aanwezigheid van BOA’s zorgde er ook voor dat er meer zichtbaar toezicht was in de publieke ruimte,
juist datgene waar de burger om vroeg. BOA’s zijn namelijk zichtbaar aanwezig en hun uniform zorgt
ervoor dat mensen eerder gerustgesteld zijn. Zo zorgt de inzet van BOA’s ervoor dat de
onveiligheidsgevoelens van mensen kleiner worden (Terpstra, 2010).
Deze aanpak komt overeen met de politiestrategie van reassurance policing, wat wordt toegepast
binnen de politie. Bij reassurance policing ligt de focus niet op harde politieactiviteiten die goed gemeten
kunnen worden zoals het aantal opgepakte criminelen of het aantal woninginbraken. Deze werkwijze zet
juist in op softe aspecten zoals het in gesprek gaan met inwoners en het fysiek aanwezig zijn om
leefbaarheidsproblemen in bijvoorbeeld de vorm van overlast of verloedering aan te pakken. Hierdoor
nemen onveiligheidsgevoelens af. In reassurance policing staan geruststelling en vertrouwdheid centraal
(Terpstra, 2010; Van Stokkom & Terpstra, 2021). Dit onderzoek richt zich op BOA’s die werken volgens het
idee van reassurance policing. Zij richten zich op dienstverlening in plaats van alleen handhaving. Zij
worden dan ook een dienstverlenende BOA’s genoemd. Het doel van de dienstverlenende BOA is het
verminderen van de onveiligheidsgevoelens en het versterken van de leefbaarheid in de gemeente
(Terpstra, 2010). De dienstverlenende BOA onderscheidt zich zo van de normale BOA. Hierdoor kunnen
sommige gemeenten een normale BOA hebben terwijl andere gemeenten wel een dienstverlenende BOA
hebben. De evaluatie van de effectiviteit van de twee geschiedt echter nog hetzelfde. Dat is opvallend,
aangezien de dienstverlenende BOA focust op geruststelling en vertrouwdheid en niet alleen handhaaft.
BOA’s vallen onder gemeentelijk beleid en gemeentelijke financiering. Dit betekent dat gemeenten ieder
jaar in hun jaarverslag inzicht geven in het werk van de BOA’s en de effectiviteit van het beleid. Deze
effectiviteitsmeting geschiedt middels evaluatie-indicatoren. Deze zijn voor iedere gemeente anders,
maar hebben wel een vaste basis. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden er meerdere
indicatoren gegeven. Hierbij is er één set indicatoren die verplicht gebruikt moet worden en één
facultatieve set indicatoren die gemeenten naar eigen inzicht kunnen gebruiken (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018). De verplichte indicatoren voor de evaluatie van de
effectiviteit van veiligheidsbeleid zijn:
-

Het aantal verwijzingen van inwoners van 12 tot 18 jaar per 10.000 inwoners naar HALT binnen
de gemeente;
Winkeldiefstallen;
Geweldsmisdrijven;
Diefstallen uit woningen;
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).

Met name de laatste vier indicatoren zijn erg handhavingsgeoriënteerd en spelen in op ‘harde’ aspecten
die de objectieve veiligheid moeten vergroten. Dat komt dus niet overeen met het dienstverlenende, op
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‘softe’ aspecten gerichte beleid van reassurance policing. Gemeenten maken dus gebruik van
beleidsindicatoren die horen bij objectieve veiligheid, terwijl de softe aspecten van reassurance policing
aan de basis van dienstverlenende BOA’s ligt. Dit zorgt voor een discrepantie tussen het doel van
dienstverlenende BOA’s en de manier waarop de effectiviteit van hun werk geëvalueerd wordt. Dit geeft
een vertekend beeld van hun effectiviteit. Een valide effectiviteitsmeting kan hierdoor niet geschieden.
Om een valide effectiviteitsmeting te creëren, is het juiste meetinstrument met de juiste evaluatieindicatoren nodig. Indicatoren moeten de hele breedte van het werk van de BOA’s omvatten om van
betekenis te zijn (Fielding & Innes, 2006).

1.1 Probleemstelling, doel- en vraagstelling en deelvragen
Dit brengt dan ook het huidige probleem aan het licht: de indicatoren die vanuit de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten verplicht worden gesteld, komen niet overeen met het dienstverlenende
karakter van de BOA. Dit geeft een vertekend beeld in de effectiviteitsmeting. Wanneer een BOA een
dienstverlenende rol heeft, volstaan de huidige verplichte indicatoren niet als geschikt meetinstrument.
Hiervoor zal een nieuw meetinstrument gemaakt moeten worden met evaluatie-indicatoren die de
effectiviteit van het werk van de BOA’s op een juiste manier toetst.

Daarom staat de volgende doelstelling centraal:
Het doel van dit onderzoek is het opstellen van evaluatie-indicatoren voor het werk van BOA’s, teneinde
gemeenten die aansluiting vinden bij een dienstverlenende politiestrategie handvatten te bieden om zo
hun meetinstrument voor de effectiviteit van BOA’s met een dienstverlenende karakter te verbeteren. Dit
stelt hen tevens in staat om een betere effectiviteits-evaluatie uit te voeren.
De doelstelling is tweeledig en wil ook een aanbeveling doen om de beleidsindicatoren van gemeenten te
verbeteren. Dit zal gemeenten helpen bij het opstellen van de juiste beleidsindicatoren om het werk van
de dienstverlenende BOA te toetsen.

Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Welke evaluatie-indicatoren moeten gebruikt worden bij het evalueren van de effectiviteit van het werk
van de dienstverlenende BOA?
Hierbij worden zes deelvragen gesteld:
1.
2.
3.
4.

Welke werkzaamheden verricht een dienstverlenende BOA?
Wat wordt verstaan onder reassurance policing?
Welke dimensies en subdimensies kent reassurance policing?
Welke evaluatie-items geeft de theorie van reassurance policing voor de evaluatie van de
effectiviteit van het werk van de dienstverlenende BOA?
5. Welke items geeft de empirie voor de evaluatie van de effectiviteit van het werk van de
dienstverlenende BOA?
6. Welke evaluatie-indicatoren moeten gebruikt worden bij het evalueren van de effectiviteit van
het werk van de dienstverlenende BOA blijkens overlap tussen evaluatie-indicatoren vanuit de
theorie en empirie?
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1.2 Theoretische en methodologische voorbeschouwing
Om evaluatie-indicatoren op te stellen wordt allereerst gekeken naar de indicatoren die volgens de
theorie van reassurance policing gebruikt moeten worden. Reassurance policing is een theorie die aan de
wieg van het inzetten van BOA’s staat en zou daarom de basis voor een meetinstrument moeten worden.
Vervolgens worden de inzichten van reassurance policing getoetst op de empirie. Dit wordt gedaan op
het niveau van de subdimensies. Deze worden in semi-gestructureerde interviews bevraagd. Mogelijke
evaluatie-items uit de interviews worden vergeleken met de evaluatie-items vanuit de literatuur.
Wanneer deze overeenkomen, kan het item gebruikt worden in het uiteindelijke meetinstrument. Hierna
wordt er gekeken naar de indicatoren die vanuit de theorie bij de subdimensie passen en de indicatoren
die vanuit de interviews zijn geëxtraheerd. Zo zal een combinatie van beide inzichten uiteindelijk leiden
tot optimale evaluatie-indicatoren voor het werk van BOA’s.

1.3 Relevantie
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het allereerst gemeenten helpt bij het opstellen van
indicatoren voor de werkwijze van BOA’s. De verplichte indicatoren komen namelijk niet overeen met het
idee van een dienstverlenende BOA. De opkomst van BOA’s en hun groeiende takenpakket laat zien dat
de BOA een steeds grotere rol speelt in de maatschappij en van belang is bij de veiligheidsbeleving van
inwoners (Terpstra, 2010). Dit maakt dat de impact van de BOA steeds groter wordt. De effectiviteit van
hun werk dient correct gemeten te worden en adequate effectiviteitsevaluatie is dan ook van belang.
Middels de juiste evaluatie kan de effectiviteit van BOA’s goed gemeten worden en wellicht ook
verbeterd. Dit alles zorgt er dus voor dat de inwoners de beste effectiviteit van het werk van BOA’s kunnen
verwachten in hun gemeente. De effectiviteitsmeting is voor gemeentebeleid van groot belang en dient
dus juist te zijn (Swanborn, 1999; Terpstra, 2010).
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ontstaat doordat de dienstverlenende BOA
een nieuw meetinstrument behoeft. De evaluatie-indicatoren dienen namelijk te passen bij het bredere
takenpakket van de BOA met een dienstverlenend karakter. Deze differentiatie zorgt voor een nieuw
evaluatieobject en een nieuw evaluatie-instrument. In dit nieuwe evaluatie-instrument wordt de theorie
van reassurance policing gebruikt. Normaliter gaat reassurance policing over politie, maar in dit onderzoek
wordt de theorie toegepast op BOA’s. Binnen de theorie van reassurance policing wordt al wel gekeken
naar de reassurance bij BOA’s en andere handhavers (Terpstra, 2010), maar daar wordt nog uitgegaan
van een niet-dienstverlenende BOA wiens effectiviteit gemeten moet worden. In dit onderzoek wordt dus
een bestaande theorie gebruikt voor een nieuw meetinstrument wat wordt toegepast op een type BOA
dat eerder nog geen adequate evaluatie-indicatoren had.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt allereerst geschreven over de opkomst en geschiedenis van de BOA. Dit leidt tot
een beschrijving van diens werkzaamheden en verantwoordelijkheden en hoe deze zich tot de politie
verhouden. Ook wordt de dienstverlenende BOA, het onderwerp van deze thesis, beschreven. In
hoofdstuk drie worden meerdere politiestrategieën uiteengezet en wordt de keuze voor de strategie van
reassurance policing beargumenteerd. Deze strategie leidt tot de theoretische dimensies en items die de
conceptuele modeluitwerking vormen. In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksstrategie,
selectie van onderzoekseenheden en methode van dataverzameling behandeld. In dit hoofdstuk worden
de theoretische items geoperationaliseerd, wat leidt tot de interviewguide. Hierna volgt de data-analyse
waarbij vanuit de interviews empirische items worden opgesteld. Deze worden vergeleken met de
theoretische items. Hieruit wordt een keuze gemaakt voor de items voor het uiteindelijke
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meetinstrument. Middels operationalisatie worden die items tot evaluatie-indicatoren gemaakt die
uiteindelijk gebruikt kunnen worden bij het evalueren van de effectiviteit van het werk van
dienstverlenende BOA’s. Tot slot is er de discussie en conclusie waarin wordt teruggeblikt op het
onderzoek en het uiteindelijke meetinstrument wordt gepresenteerd. Hier worden ook de aanbevelingen
voor gemeenten gepresenteerd alsmede aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.
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2. Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op BOA’s en het beleid hieromheen. Allereerst wordt er geschreven over
de opkomst en geschiedenis van BOA’s. Vervolgens komen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden
van BOA’s aan bod. Hierna wordt de verhouding tussen BOA’s en politie beschreven en tot slot leidt dit
tot een uitleg van de term van de dienstverlenende BOA en diens taken. Dit hoofdstuk geeft zo antwoord
op de deelvraag Welke werkzaamheden verricht een dienstverlenende BOA?.

2.1 Opkomst en geschiedenis BOA’s
Allereerst is het van belang om te kijken naar het ontstaan van BOA’s in Nederland. De ontwikkelingen
die het takenpakket van BOA’s doormaakt, hangen sterk samen met de veranderende rol van de politie
en de opstelling van gemeenten. De voorloper van de BOA zoals wij die nu kennen is de stadswacht. Dit
is een functie die binnen sommige gemeenten nog steeds bestaat, maar die niet hetzelfde is als een BOA.
De ontwikkelingen die de functies door de jaren heen meemaken, zullen uiteindelijk voor een duidelijk
verschil zorgen. Het is de stadswacht die in de jaren 80 van de vorige eeuw als eerste toezichthouder werd
ingezet om ‘kleine’ criminaliteiten binnen een stadscentrum op te lossen. Het gaat hierbij om kleine
ergernissen zoals foutparkeerders en zwerfafval (Terpstra, 2010). De stadswacht slaat aan en bleek te
helpen bij het doen verminderen van deze kleine criminaliteiten. Tegelijkertijd zorgde de aanwezigheid
van stadswachten er ook voor dat mensen zich minder onveilig voelen (Hauber, 1994). Het aantal
stadswachten en vergelijkbare toezichthouders nam toe en het fenomeen verspreidde zich naar andere
gemeenten (Eikenaar, 2017). In de loop van de jaren 90 werd het doel van stadswachten ook verbreed.
Ze werden niet meer alleen ingezet tegen de kleine criminaliteiten. Zo moesten zij zich ook gaan richten
op het tegengaan van overlast, het bevorderen van veiligheidsgevoelens, het aanspreken van burgers die
ongewenst gedrag vertonen en werden zij ‘de ogen en oren’ van de politie (Eikenaar, 2017; Terpstra,
2010). Hiervoor hadden zij geen bijzondere bevoegdheden. Dit betekent dat zij niet gewapend waren,
geen handboeien bij zich droegen en vanuit het recht weinig konden beboeten. De stadswacht moest het
hebben van de eigen overredingskracht en leek qua bevoegdheden geenszins op de politie.
De reden voor de verbreding van het werk van de stadswachten lag aan de gestegen criminaliteit in de
jaren 80 en 90. Burgers begonnen zich steeds meer zorgen te maken over deze criminaliteit en vonden
dat er een handhavingstekort was. De criminaliteit nam toe, maar de politie kon het in hun ogen niet zelf
oplossen. Stadswachten vulden deze rol in (Terpstra, 2010). In deze jaren werd de gemeentepolitie
namelijk opgeheven en kwamen er de regionale politie met 25 korpsen en een landelijk korps voor terug.
De kleine en middelkleine gemeenten vreesden dat de politie zo zou verdwijnen uit hun gemeente. Dit
werd opgelost met het inzetten van wijkagenten en politiesurveillanten, maar op de lange termijn viel er
zeker te spreken van een terugtrekking van de politie in veel gemeenten (Terpstra, 2002). Kleinere en
plattelandsgemeenten waren hier niet tevreden mee. Ze zagen met lede ogen toe hoe politieposten
werden gesloten, capaciteiten herverdeeld werden en politieposten in eigen gemeenten gesloten werden
(Huberts et al., 2004; Terpstra, 2002; Terpstra et al., 2016; Terpstra, Gunther Moor & Van Stokkom, 2010).
In 1994 kwam er een regeling voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren, de BOA’s, die hen
bevoegdheden gaf om op specifieke categorieën van strafbare feiten te handhaven. Door de invoering
van de regionale politiekorpsen in 1993 werden er meerdere taken die voorheen bij de politie lagen
overgeheveld naar de gemeente. Het ging hierbij om bijvoorbeeld parkeerboetes (Eikenaar, 2017). Door
de regeling van 1994 konden BOA’s financiële boetes uitschrijven. Met deze bevoegdheid ontstond een
splitsing met de oude stadswachten, die dit niet mochten (Mein & Hartman, 2013). Zo heeft de BOA een
aantal politietaken overgenomen en kreeg de BOA hier ook bevoegdheden voor, die deels lijken op die
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van de politie. De stadswacht bleef een functie zonder deze bevoegdheden. De stadswacht werd in
verloop van tijd grotendeels verruild voor de BOA (Eikenaar, 2017).
In de jaren vanaf 2000 werd de rol van BOA’s in de gemeentelijke handhaving groter. In de beleidsnota
Naar een Veiliger Samenleving van 2001 schrijft de regering dat het de criminaliteit en overlast harder wil
aanpakken, onder andere met meer toezicht op straat en bestuurlijke handhaving (Terpstra, 2010). De
inzet van BOA’s werd vergroot en ze kregen meer bevoegdheden. De bestuurlijke boete en bestuurlijke
strafbeschikking werden ingevoerd. Op deze manier konden de BOA’s op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente mensen bestraffen en beboeten.
Vanaf de jaren 2010 werd het takenpakket wederom verbreed. Zo kregen BOA’s de taak om toezicht te
houden op de Drank- en Horecawet, met onder andere het alcoholverbod voor minderjarigen, en kregen
ze in meerdere gemeenten een signalerende functie in de strijd tegen ondermijning. Dit betekent dat zij
mogelijke plekken van ondermijning moeten signaleren, de aanpak van ondermijning ligt bij de politie. In
de jaren 2020 kwam er tijdens de coronacrisis nog een taak bij, namelijk de handhaving van de
coronaregels (Van Stokkom & Terpstra, 2021). Zo is te zien dat BOA’s steeds meer taken toegeschoven
krijgen die op dat moment ontstaan of moeten worden opgepakt omdat de politie ze heeft afgestoten.
De taakverbreding betekent dat BOA’s steeds ruimere bevoegdheden moeten krijgen, zodat zij ook
daadwerkelijk kunnen handhaven. Van Stokkom en Terpstra (2021) spreken hier over een dubbele
ontwikkeling bij BOA’s. Door de nieuwe bevoegdheden ontstaat er een steeds bredere vorm van
handhaving wat is gestoeld op zowel het strafrecht als bestuursrecht. Anderzijds vindt er binnen het BOAbestel juist specialisatie plaats, waarbij er binnen een team een wijk-, jeugd- en horeca-BOA kan ontstaan.
In 2013 werd de regionale politie opgeheven en kwam de Nationale Politie hiervoor in de plaats. De focus
kwam wederom op centralisering te liggen, wat een uitkomst bood voor de standaardisering van de
organisatie en wijkprocessen, maar er ook voor zorgde dat de politie uit het straatbeeld verdween. Zo
ontstond er een grote afstand tussen de politie en de samenleving (Terpstra et al., 2016; Inspectie Justitie
& Veiligheid, 2020) Gemeenten beklaagden zich over deze groeiende afstand, met name op het
platteland, en hadden hier dan ook veel kritiek op (Terpstra, Foekens & Van Stokkom, 2015). Het
antwoord van veel gemeenten hierop was het aanstellen van ‘eigen’ handhavers, in de vorm van BOA’s,
om alsnog te voorzien in toezicht en handhaving. Zo namen de BOA’s in gemeenten de taken van politie
over en ligt de lokale veiligheidszorg nu in hun handen (Van Stokkom & Terpstra, 2021).
Om te voldoen aan hun nieuwe taken en bevoegdheden worden er steeds hogere eisen gesteld aan de
opleiding van BOA’s. Hun werk wordt steeds complexer en om dit goed te kunnen doen wordt gebruik
gemaakt van onder andere bijscholing (Van Stokkom & Terpstra, 2021). Dit alles zorgt ervoor dat BOA’s
steeds verder geprofessionaliseerd worden. Ook wordt het verschil met de politie steeds kleiner.
De opkomst van BOA’s en hun veranderende takenpakket hangt samen met de centralisering van de
politie, zoals te zien is in de veranderingen in 1993 en 2013. Hiernaast speelt ook de kerntakenopvatting
van de politie een grote rol (Terpstra, Gunther Moor & Van Stokkom, 2010). De kerntakenopvatting gaat
over de zaken die de politie en de overheid zien als kerntaken van de politie. De politie heeft een groot
scala aan taken en zal hier altijd een keuze in moeten maken. Deze keuze verandert door de jaren en
wordt gestuurd door verschillende ontwikkelingen.

2.2 Werkzaamheden BOA’s
In Nederland zijn BOA’s in zes werkdomeinen ondergebracht. Per domein is er een andere werkgever en
zijn er eigen taken en bevoegdheden. Het eerste domein is ‘openbare ruimte’. De BOA’s in dit domein
bestrijden overlast, verloedering en andere feiten die de leefbaarheid aantasten. Dit zijn onder andere de
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BOA’s die worden ingezet door de gemeente. Zij werken vanuit het handhavingsbeleid van hun eigen
gemeente en handhaven zo de Algemene Plaatselijke Verordening. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
foutparkeerders, de lokale regels rondom terrassen, overlast en lichte overtredingen. Zij handelen hier in
naam van de gemeente. Het tweede domein is ‘milieu, welzijn en infrastructuur’. Deze BOA’s richten zich
op milieudelicten. Zij zijn in dienst van een provincie of natuurorganisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld werken
als boswachter of voor de Voedsel- en Warenautoriteit. Het derde domein is ‘onderwijs’ en dit zijn
leerplichtambtenaren. Zij werken vanuit de gemeente. Het vierde domein is ‘openbaar vervoer’, waar
bijvoorbeeld conducteurs onder vallen. Het vijfde domein is ‘werk, inkomen en zorg’ en hier werken BOA’s
die gaan over regelingen omtrent sociale zekerheid. Hier werken onder andere sociale rechercheurs. Het
laatste domein is ‘generieke opsporing’ en dit wordt ook gezien als een verzamel- of restcategorie. Deze
BOA’s zijn bijvoorbeeld in dienst van de politie en Koninklijke Marechaussee en hebben hierdoor
specifieke werkzaamheden. Dit kan een ondersteunende of administratieve functie zijn (Bervoets, 2013;
Van Steden, 2012).
Dit onderzoek is gericht op de BOA’s uit het eerste domein. Dit zijn de BOA’s die voornamelijk in de
gemeente actief zijn en zo vanuit de theorie van reassurance policing de politie zijn opgevolgd in het gat
wat zij met centralisatie heeft achtergelaten. De verplichte indicatoren vanuit het Rijk gaan over het
veiligheidsbeleid van gemeenten en zijn dus van toepassing op deze BOA’s. In de rest van dit onderzoek
worden dan ook de BOA’s uit het eerste domein bedoeld wanneer wordt gesproken over “BOA’s”.
Het takenpakket van BOA’s uit het eerste domein is groot en kan per gemeente licht verschillen. Bervoets
(2013) heeft onderzoek gedaan naar BOA’s in zes verschillende gemeenten en kwam tot een takenpakket
met zes hoofdtaken: toezicht en handhaving, preventie, hulpverlening, netwerken, ondersteunen van de
politie en administratie en bureauwerk. Van Steden (2012) ziet in zijn onderzoek eenzelfde overlap tussen
takenpakketten van verschillende gemeenten. In dit onderzoek naar BOA’s in het publieke domein
worden drie hoofdtaken uiteengezet: verkeer en parkeren, toezicht publieke ruimte en overlastzaken.
Deze drie taken kunnen binnen het onderzoek van Bervoets (2013) geschaard worden onder de hoofdtaak
toezicht en handhaving.
Toezicht en handhaving wordt de core business van BOA’s genoemd. Het toezichthouden betekent dat
BOA’s aanwezig zijn op straat en de publieke ruimte in de gaten houden. Handhaving is het aanspreken
en eventueel beboeten van inwoners die zich niet aan de regels houden. Toezicht en handhaving gebeurt
op twee verschillende manieren: het rijden naar aanleiding van meldingen en zelf werk zoeken. In het
eerste geval acteren BOA’s op een binnengekomen melding via het gemeentelijke klachtensysteem. BOA’s
gaan vervolgens ter plaatse om de situatie te bekijken en een oplossing te zoeken. Dit kunnen klachten
zijn van fysieke aard zoals zwerfafval en vervuiling, maar ook van sociale aard zoals geluidshinder.
Wanneer er geen meldingen behandeld hoeven te worden, gaan BOA’s zelf op zoek naar werk. Dit
betekent dat zij een ronde rijden langs zogenoemde hotspots waar vaker meldingen over gedaan worden,
zoals een winkelcentrum of hangplek. Tijdens de toezicht en handhaving werken BOA’s vanuit het
bestuursrecht of strafrecht, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening en de Alcoholwet. Op basis
hiervan controleren en handhaven zij (Bervoets, 2013). De hoofdtaken van Van Steden (2012) vallen alle
drie onder toezicht en handhaving.
De tweede hoofdtaak is preventie van criminaliteit. De inzet van BOA’s zorgt voor extra ogen en oren op
straat die kleine verstoringen in het openbare leven kunnen aanpakken. Door kleine verstoringen te doen
laten afnemen, wordt grotere criminaliteit voorkomen. Door de aanwezigheid van BOA’s worden kleine
overtreders aangesproken of gestraft, wat leidt tot een gedragsverandering. Het zorgt er ook voor dat het
publiek goed ziet wat de norm is. Het aanpakken van kleine overtredingen en de fysieke aanwezigheid
zorgen er dus voor dat inwoners minder snel overgaan tot crimineel gedrag. Hierdoor dragen BOA’s bij
aan de preventie van criminaliteit (Bervoets, 2013).
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Ten derde is er hulpverlening. BOA’s zijn doordat zij vaak op straat aanwezig zijn en een herkenbaar
uniform dragen makkelijk aanspreekbaar om ter plekke hulp te verlenen. Deze hulp kan variëren van het
geven van advies tot het helpen van mensen die niet kunnen functioneren in de samenleving (Bervoets,
2013).
Het vierde onderdeel in het takenpakket van BOA’s is netwerken. BOA’s onderhouden meerdere
netwerken. Zo maken zij allereerst deel uit van een intern netwerk binnen de eigen gemeentelijke
organisatie. Binnen deze organisatie raadplegen en adviseren zij andere collega’s om tezamen de
problemen in de eigen gemeente op te lossen en het werk dragelijk te houden. Daarnaast hebben
specialistische BOA’s ook een extern netwerk. Dit zijn BOA’s binnen het eerste domein die een extra
specialisatie hebben, zoals de jeugd-BOA, wijk-BOA en horeca-BOA. Zij zijn in gesprek met
partnerorganisaties zoals woningbouwcorporaties, winkeliersverenigingen, horecaondernemers,
jeugdwerkers, bewonersorganisaties en de politie. Een extern netwerk kan ook bestaan uit een informeel
netwerk met bewoners. Sociale media zijn een goed middel om met jongeren in contact te komen en zo
een informatiepositie op te bouwen(Bervoets, 2013).
De vijfde taak is het ondersteunen van de politie. BOA’s zijn vaak een helpende hand bij een evenement,
een grootschalige controle of om een locatie in de gaten te houden. Dit gebeurt echter niet vaak. BOA’s
zijn zelfstandig en voeren hun werk grotendeels autonoom uit. Wanneer de politie een beroep op hen
doet, gaat dit vaak om het regelen van het verkeer of een extra surveillance (Bervoets, 2013).
Administratie en bureauwerk is de laatste hoofdtaak. BOA’s besteden minder tijd aan administratie dan
politie, maar het is toch zeker onderdeel van het werk. Van de overtredingen moet een proces-verbaal
opgesteld worden en meldingen moeten worden afgehandeld en gedocumenteerd (Bervoets, 2013). De
taakdomeinen van BOA’s worden grafisch geïllustreerd door figuur 1.

Werk BOA's

Toezicht en
handhaving

Preventie

Hulpverlening

Netwerken

Ondersteunen
politie

Administratie
en bureauwerk

Figuur 1 Taken BOA’s

2.3 Hoe BOA’s en politie zich tot elkaar verhouden
De opkomst van de BOA hangt samen met de veranderende rol van de politie. Tegenwoordig zijn beide
partijen op straat te vinden. De BOA’s en politie hebben hierin ieder hun eigen taken, maar werken in
hetzelfde domein. In zijn studie kijkt Eikenaar (2019) hoe BOA’s en politieagenten zelf de scheiding tussen
hun werk zien. Hierbij werd gevraagd wat de respondent als verschil en wat als overeenkomst zag. De
antwoorden zijn gegroepeerd in vier verschillende clusters.
Het eerste en het tweede cluster gaan uit van een strikte scheiding tussen de politie en BOA’s. In het
eerste cluster is er een focus op het werk van de politie. Het takenpakket van de politie is vaak onderwerp
van discussie. Want wat is hun kerntaak en hoe verandert deze in de jaren (Terpstra et al., 2010)? In het
onderzoek van Eikenaar wordt als kerntaak van de politie het oplossen van “serieuze criminaliteit”
genoemd (Eikenaar, 2019). Dit komt overeen met de focus op crime-fighting die de politie in de loop der
jaren heeft ontwikkeld (Terpstra, 2010). Dit betekent dat andere zaken die niet onder crime-fighting
vallen, denk hierbij aan kleinere overlast, doorgeschoven kunnen worden naar een andere organisatie.
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Dit betekent dat de BOA verantwoordelijk is voor de zaken die variëren van het beboeten van
foutparkeerders tot het aanpakken van huiselijk geweld. In dit cluster is de politie er voor de publieke
veiligheid en de BOA er voor de leefbaarheid. De politie heeft met haar geweldsmonopolie de taak om te
zorgen voor de veiligheid en moet zich hier volledig op kunnen focussen. Het is dan ook aan de BOA om
de andere taken op zich te nemen (Eikenaar, 2019). Dit idee valt onder cluster 1. De strikte scheiding kan
ook vanuit de kerntaken van de BOA bekeken worden. Dit is cluster 2. BOA’s staan hierin niet onder de
politie, maar naast de politie en werken vanuit een eigen set van taken. Hun kerntaken draaien om de
leefbaarheid van de gemeente en zij zien hier voor zichzelf een speciale rol in. Door hun eigen set taken
en manier van werken zien zij zichzelf als geschikter in het vergroten van deze leefbaarheid. Zij zijn er dus
niet om de taken die de politie moet laten liggen op te pakken, zij hebben hun eigen kerntaken waar zij
mee bezig zijn. Zo richten beide clusters zich op een strikte scheiding, maar beginnen zij vanuit een ander
startpunt. Wat in ieder geval overeenkomt, is dat beide groepen niet hetzelfde werk uitvoeren en hiervoor
te zeer van elkaar verschillen (Eikenaar, 2019).
De derde en vierde clusters van antwoorden gaan juist uit van geen strikte scheiding tussen politieagent
en BOA. Het werk van beide partijen ligt dicht bij elkaar. Vanuit de focus op de politie betekent dit dat de
BOA eigenlijk overbodig is. Deze mening wordt vooral gedeeld door politieagenten. Het ontstaan van
BOA’s is in hun ogen geen verrijking. De taken die de BOA heeft overgenomen zouden nog gewoon binnen
het takenpakket van de politie moeten vallen. De politie is er dus niet alleen voor crime-fighting maar
moet zich ook inzetten voor leefbaarheid. Doordat deze taak door de BOA wordt gedaan, verliest de
politieagent de binding met de buurt en daarmee een deel van zijn legitimiteit (Eikenaar, 2019). Het idee
dat de politie verantwoordelijk is voor alle policing is cluster 3. Aan de andere kant zorgt de gelijkheid van
het takenpakket er ook voor dat BOA’s prima meerdere taken van de politie kunnen overnemen. Hierdoor
ontstaat er een nieuwe gemeentepolitie, zoals die vroeger bestond. Dit is dan ook het vierde cluster. Hun
werkveld is vrijwel identiek en het heeft voor beide partijen voordelen. De politie kan meerdere taken van
zich afschuiven en verlaagt zo de eigen werklast. De BOA’s kunnen meer taken op zich nemen en voelen
zich zo serieuzer genomen. Binnen deze visie is de politieagent te druk en is de BOA ambitieus en assertief.
Dit was ook het geval binnen het onderzoek. Dit cluster gaat niet echt uit van een nieuwe kijk, maar is
eerder pragmatisch te noemen. Het verlaagt de werkdruk van de politie en geeft de BOA’s meer kansen
om zich te laten zien. Dit is cluster 4 (Eikenaar, 2019).
De vier clusters over de verhouding tussen politie en BOA staan in tabel 1.

Focus op politie
Focus op BOA

Strikte scheiding

Geen strikte scheiding

Cluster 1:
Kerntaken politie
Cluster 2:
Kerntaken BOA

Cluster 3:
Politie verantwoordelijk voor alle policing
Cluster 4:
Nieuwe gemeentepolitie

Tabel 1 Vier visies

2.4 Dienstverlenende BOA
De voorgaande paragrafen laten zien dat het werk van BOA’s sterk kan verschillen, waarbij hun relatie tot
de politie sterk kan variëren. Binnen de strikte scheiding tussen beide groepen hebben de politie en de
BOA’s ieder hun eigen takenpakket waarbij de scheiding ligt tussen crime-fighting taken en kleinere
vormen van overlast. De BOA kan zich hierdoor richten op de leefbaarheid van de gemeente (Eikenaar,
2019). Dit is ook de manier waarop de dienstverlenende BOA niet onder, maar naast de politie staat en
werkt. Zij functioneren los van elkaar, maar zoeken elkaar wel op. Echter zorgt de opmars van BOA’s er
naast het tegengaan van overlast en verloedering ook voor dat inwoners zich veiliger voelen. Dit komt
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doordat zij zich zichtbaar als handhaver door de gemeente bewegen en dit mensen een gevoel van
veiligheid geeft (Terpstra, 2010).
Deze tweede taak, naast het verbeteren van de leefbaarheid, impliceert dat de BOA toch kerntaken van
de politie overneemt. Het zien van deze dienstverlenende BOA als nieuwe gemeentepolitie is alleen niet
correct. Ja, de dienstverlenende BOA neemt taken op die voorheen bij de politie hoorden. Maar dit is een
effect van de centralisering van de politie wat heeft geleid tot het wegvallen van de politie in veel
gemeenten (Terpstra, Foekens & Van Stokkom, 2015). De politie heeft zich hierdoor zelf verder gefocust
op de kerntaken van crime-fighting en creëerde zo zelf dit gat. BOA’s nemen hierdoor meerdere taken
over die vroeger binnen het takenpakket van de politie vielen, maar er ontstaat geen gemeentepolitie
naast de huidige politie. De dienstverlenende BOA heeft namelijk niet hetzelfde takenpakket als de politie
waartussen taken dan over en weer geschoven zouden kunnen worden. De dienstverlenende BOA heeft
een eigen takenpakket, waar voormalige politietaken in zijn opgenomen. Hierdoor valt dit onder cluster
2 met een strikte scheiding tussen de takenpakketten, maar wel met een BOA-takenpakket waar oudpolitietaken zijn geïntegreerd.
Dit maakt dat het takenpakket van de dienstverlenende BOA allereerst net zoals die van andere BOA’s uit
het eerste domein gelieerd is aan de zes hoofdtaken van Bervoets (2013) met daarin verwerkt de drie
hoofdtaken van Van Steden (2012). De dienstverlenende BOA houdt zich ook bezig met toezicht en
handhaving als core business. Waarin de dienstverlenende BOA zich echter onderscheid van een normale
BOA is dat ook de taken van hulpverlening en netwerken aanzienlijk groter zijn dan bij normale BOA’s.
Middels deze vier core businesses pogen zij de veiligheid én leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Dit
zijn dan ook de voornaamste taken van de dienstverlenende BOA.
De dienstverlenende BOA heeft dus een nieuwe invulling, gebaseerd op reassurance policing. Hierdoor is
de oude stadswacht uitgegroeid tot een handhaver die er is voor de leefbaarheid en veiligheid in een
gemeente (Terpstra, 2010). De dienstverlenende BOA is zo dienstverlenend voor de inwoners van de
gemeente. Deze nieuwe invulling vereist wel een nieuwe manier van evalueren, met geschikte evaluatieindicatoren. Indicatoren die zijn gebaseerd op het idee achter de dienstverlenende BOA; reassurance
policing.
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3. Theoretisch kader
Het eerste doel van dit hoofdstuk is een uiteenzetting van de verschillende politiestrategieën die gebruikt
worden. Vervolgens wordt gefocust op reassurance policing, de strategie die in dit onderzoek van belang
is. Wetenschappelijke literatuur laat zien wat deze strategie inhoudt en in welke dimensies en
subdimensies de strategie opgedeeld kan worden. Deze subdimensies hebben ieder meerdere items, die
gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de latere evaluatie-indicatoren. Dit hoofdstuk geeft
antwoord op de volgende deelvragen Wat wordt verstaan onder reassurance policing?, Welke dimensies
en subdimensies kent reassurance policing en Welke evaluatie-items geeft de theorie van reassurance
policing voor de evaluatie van de effectiviteit van het werk van de dienstverlenende BOA?.

3.1 Politiemodellen
Het politiewerk is geëvolueerd door de jaren en er ontstonden steeds meer ideeën over hoe de politie
zou moeten werken. Zo zijn er meerdere politiemodellen ontstaan. Een politiemodel heeft een eigen
denkwijze over hoe de politie te werk zou moeten gaan, het geeft zo een eigen strategie voor de werkwijze
van de politieagenten. De strategie geeft aan wat belangrijk wordt geacht en hoe de politieagenten hierop
dienen te acteren. Binnen het model zijn er heersende ideeën die handvatten bieden om vanuit de
denkwijze criminaliteit tegen te gaan en te bestrijden. Er zijn meerdere politiemodellen en ieder model
geeft andere handvatten, omdat het andere zaken prioriteert. Zo is het ene model gericht op een no
nonsens beleid waarbij de politie gelijk moet ingrijpen bij onregelmatigheden, terwijl een ander
politiemodel uitgaat van het belang van de wisselwerking tussen politie en burger en zo vraagt om een
intensieve samenwerking tussen beide partijen.
Om een orde te scheppen in alle modellen heeft Ponsaers (2001) vier politiemodellen uiteengezet die het
hele scala aan modellen omvatten. De modellen volgen elkaar ideologisch op en reageren op problemen
uit een eerder model. Sommige modellen zijn slechts voor een klein gedeelte aangepast, waardoor er een
submodel is ontstaan. Reassurance policing is bijvoorbeeld een submodel.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het submodel reassurance policing. Om tot een helder beeld
van reassurance policing te komen, is het van belang om de modellen, strategieën en substrategieën
uiteen te zetten. Hiervoor wordt allereerst gekeken naar de vier modellen en de strategieën die hierbij
horen. Vervolgens wordt ingegaan op substrategieën die zijn geïnspireerd op de hoofdstrategieën, zoals
reassurance policing. Tot slot wordt uitgelegd waarom in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van
reassurance policing en waarom een substrategie die uitgaat van politiewerk geprojecteerd kan worden
op het werk van BOA’s.

3.1.1 Vier politiemodellen
Ponsaers (2001) maakt onderscheid tussen vier politiemodellen. Dit zijn het militair-bureaucratische
model, het lawful policing model, community (oriented) policing model en het public-private divide
policing model. Figuur 2 toont de vier politiemodellen die worden onderverdeeld in traditioneel, modern
en postmodern.
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Figuur 2 Politiemodellen (Bron: Easton & Ponsaers, 2007, p.64)

Het militair-bureaucratisch model kwam op in de jaren 50 van de vorige eeuw en stond voor de
professionalisering van de politie. Door een militaire discipline bij te brengen, kon corruptie binnen het
politiecorps tegengegaan worden. Deze militaire discipline betekende dat er binnen de politie een sterke
hiërarchie kwam met veel supervisie en discipline. De professionalisering zorgde ook voor een sterk
bureaucratisch apparaat met een grote autonomie wat zorgde voor een neutrale blik en veel
professionaliteit. Door de autonomie kwam de politie wel ver van de bevolking af te staan. De taak van
de politie is ervoor zorgen dat de samenleving geordend blijft, waarbij het volledig uitgaat van de wet. De
politie werkt reactief en komt dus in actie wanneer er een wet is overtreden. De basis van dit model ligt
bij repressie, controle en verdediging (Ponsaers, 2001).
Het lawful policing model ontstond in de jaren 60 en ziet de wet alsnog als basis en vereist dat deze wordt
nageleefd. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. Vanuit de wet worden repressie en reactieve
interventies van de politie gelegitimeerd. In tegenstelling tot het militair-bureaucratisch model worden
inwoners hier als informanten gezien. Inwoners maken een melding van een misdrijf en voorzien de politie
zo van informatie. De politie gaat verder niet met hen in gesprek en werkt verder ook niet samen (Easton
& Ponsaers, 2007). De politie komt in actie wanneer zij een melding van burgers binnenkrijgt en handelt
dan het incident af. Dit houdt dit systeem simpel en de inwoner staat centraal (Kirby, 2013). Dit is
wederom reactief. Bij een melding trekt de politie uit om de wet te handhaven. Hierbij is er wel een
contact met inwoners, maar de focus ligt voornamelijk op criminaliteitsbestrijding (Ponsaers, 2001).
De twee traditionele politiemodellen draaien dus om autoriteit en controle. Het probleem met deze twee
traditionele politiemodellen is dat ze langzaam reageren op hernieuwde prioriteiten van politiek en
inwoners en dat de efficiency lastig te meten is (Kirby, 2013). Welsburd et al. (1988) stelden dat deze
traditionele politiemodellen niet meer passen bij de destijds veranderde maatschappij. Dit is dan ook de
reden geweest voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe modellen.
Het derde politiemodel is community policing en ontstond in de jaren 60 en 70. De wereld was sneller,
mensen waren mobieler en men wilde de relatie tussen politie en inwoners verbeteren. De autoritaire
traditionele strategie paste niet meer bij de vrijgevochten samenleving (Kirby, 2013). Handhaving moest
toen met en voor de samenleving gedaan worden. De politie communiceerde met inwoners, in plaats van
alleen top-down, en reageerde op de wensen van inwoners. Tezamen met buurtschappen probeerde de
politie de problemen in de wijk aan te pakken en gaf daarin ook steun voor zelfredzaamheid. Dit alles
resulteerde in de organisatie van buurtschappen, het organiseren van activiteiten voor jongeren,
inwoners leren over criminaliteit en drugsproblemen en het uitbrengen van nieuwsbrieven (Skogan &
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Harnett, 1997). Community policing breekt met de twee eerdere modellen doordat de politie samenwerkt
met de inwoners en naast de inwoners wil staan, in plaats van erboven. Dit model vereist in tegenstelling
tot de vorige modellen een proactieve houding van de politie met een focus op preventie (Ponsaers,
2001). Het probleem met community policing is dat de strategie ambigue is. Iedere politiechef kan de
strategie anders interpreteren en dat zorgt voor ongelijkheid. Tegenstanders zeggen ook dat de strategie
te soft was, waar criminelen de vruchten van konden plukken. Tot slot wil de politie bij community policing
veel in gesprek met de samenleving, maar de implementatie van dit idee liep niet zoals gewenst. Het
concept “samenleving” is niet duidelijk omlijnd en de vertegenwoordigers met wie de politie in gesprek
ging, misten diversiteit en zo dus ook representativiteit. Dit alles zorgt ervoor dat een evaluatie van
community policing lastig is (Chappel, 2007).
Het publiek-private politiemodel ontstond in de jaren 90 en zet zich af tegen de focus van community
policing op de samenleving en ziet de bevolking niet als partner maar als klant. De politie staat dus niet
meer naast de bevolking maar werken in dienst van hen. De wil van de klant is de leidraad en externe
verantwoordelijkheid wordt belangrijker. De politie moet bewijzen effectief en efficiënt te zijn en wil zo
een maximaal resultaat tegen minimale kosten (Easton & Ponsaers, 2007). De wet staat niet meer centraal
maar het hoogste doel is nu het aanbieden van veiligheid als service. De politie is er om de inwoners
hiervan te voorzien. De politie moet zich dan ook toespitsen op de veiligheidszaken die de inwoners als
klanten van hen vragen. Wanneer de bevolking vraagt om een bepaalde mate van veiligheid en dit past
binnen de wet, is de klant koning. Dit betekent dat de veiligheid van burgers en bedrijven boven de echte
crime fighting gaat. Wanneer de bevolking tevreden is, is het werk van de politie gelegitimeerd. Dit
politiemodel vraagt ook een proactieve werking. Door proactief te werken voelen de inwoners als klant
zich veilig en zijn zij tevreden. Reactief beleid bestaat daarnaast zeker nog. Dit model wil zich loswrikken
van het traditionele concept van “politiewerk” en ziet in de politie een aanbieder van diensten gelijkend
aan die van een winkel of bedrijf (Ponsaers, 2001).

3.1.2 Submodellen
Binnen de vier politiemodellen zijn er vier submodellen. Zij zijn geïnspireerd op een van de hierboven
behandelde modellen, maar bouwen incrementeel voort op het model waar zij onder vallen. Zij
onderscheiden zich zo met nieuwe inzichten of ideeën. Zoals te zien is in figuur 2 zijn er binnen het
community policing model en het publiek-private model twee submodellen. Zo is reassurance policing een
variant op problem oriented policing, wat op zijn beurt weer ontstaan is binnen het model van community
policing. Het publiek-private model kent twee submodellen: intelligence led policing en zero tolerance
(Easton & Ponsaers, 2007).
Problem-oriented policing is in de jaren 80 bedacht door Goldstein (1979, 1990) als een variant op
community policing. Goldstein vond dat de politie de originele missie uit het oog verloren was en zich nu
te veel richtte op symptomen van criminaliteit in de samenleving. Misdaden werden wel opgelost, maar
de onderliggende problemen bleven liggen. Zo kan een zakkenroller meermaals opgepakt worden, maar
wanneer de persoon in kwestie na de gevangenisstraf weer in geldnood komt is de kans op recidive weer
aanzienlijk. Door de onderliggende problemen aan te pakken, gaan mensen minder snel over tot
criminaliteit en hoeft die criminaliteit uiteindelijk niet meer bestreden te worden. De politie moet volgens
problem-oriented policing kijken waarom iets gebeurt en daar op inspelen. Dit doet zij door allereerst het
probleem te scannen, vervolgens een analyse te maken, hierop te reageren en tot slot de interventie te
evalueren. De problematiek wordt als geheel aangepakt en niet ieder incident als los geval. Hiervoor is
het van belang om te weten wat er speelt en welke actoren hier bij betrokken zijn. De focus ligt op het
oplossen van de problemen en door steeds te blijven overleggen en problemen te analyseren moet dit
steeds beter gaan (Scott & Kirby, 2012). Net zoals community policing wil problem-oriented policing dat
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de politie in gesprek blijft met inwoners en politici. Deze strategie voegt de theorie van broken windows
van Wilson en Kelling (1982) toe aan haar aanpak. Wanneer een crimineel ziet dat er verloedering is in
een wijk, zoals kapotte ramen, groeit bij criminelen het idee dat er weinig sociale controle is en dat deze
wijk dus ideaal is om zelf een misdaad te plegen. Het is alleen wel lastig te implementeren. Wanneer één
van de vier stappen niet nauwkeurig gevolgd wordt, vindt er geen gedegen problem-solving plaats (Tilley,
2010).
Hierop volgt reassurance policing als variant op problem-oriented policing. Dit submodel ontstond in het
begin van dit millennium. Ook dit submodel is gericht op de inwoner. De aanleiding voor deze strategie is
dat hoewel criminaliteitscijfers daalden, inwoners zich niet veiliger gingen voelen. Reassurance policing
wil dat de politie ervoor zorgt dat inwoners zich wel veiliger gaan voelen en misdaden aanpakt die zorgen
voor onveiligheidsgevoelens (Innes & Fielding, 2002). Door in gesprek te gaan met inwoners kunnen lokale
problemen opgespoord en opgelost worden. Zo blijft de politie ook met deze strategie in gesprek met
inwoners en andere partijen. Reassurance policing zet zich zo net zoals haar twee voorgangers in op de
inwoners en wil met alle partijen in gesprek blijven. De elementen van partnerschap, proactief werken en
het versterken van informele sociale controle worden vanuit bestaande modellen gebruikt (Easton &
Ponsaers, 2007). Net zoals problem-oriented policing wil reassurance policing niet alleen aan
symptoombestrijding doen, maar dieper gaan door de kern van het probleem aan te pakken. Wat
reassurance policing toevoegt ten opzichte van haar voorgangers is dat deze strategie een duidelijke
aanpak voor ogen heeft en prioriteiten stelt in het politiewerk op basis van de theorie van signal crimes.
Dit zijn kleine vormen van criminaliteit die zorgen voor disproportioneel meer onveiligheidsgevoelens dan
andere, ernstigere vormen van misdaad (Van Stokkom, 2007).
Intelligence led policing ontstond in de jaren 90 en is een submodel binnen het publiek-privaat
politiemodel en wil dat er middels duidelijkheid in het politieapparaat het beste resultaat wordt geboekt
door zo efficiënt mogelijk te zijn. Tilley (2008) beschrijft dit als volgt:
“Intelligence led policing wil misdaad verminderen door geïnformeerde handhavingsinstanties.
Informatie wordt verzameld vanuit meerdere bronnen, om zo geïnformeerd te worden. Dit wordt
gebruikt om het werk van handhavers zo in te richten dat zij crimineel gedrag kunnen aanpakken”
(Tilley, 2008, p. 146).
Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen kan de politie haar middelen zo goed mogelijk inzetten.
Het doel van deze strategie is om een veiligere samenleving te krijgen waarin de politie de controle kan
behouden. Deze strategie wil gestructureerd te werk gaan waarbij besluiten worden genomen op basis
van kennis uit eerdere evaluaties. De achilleshiel in deze strategie is wel dat alles draait om de verkregen
informatie en dat de uitkomst dus afhankelijk is van het verzamelen van deze informatie (Kirby, 2013).
Wanneer men afgaat op criminaliteitscijfers ontstaat geen compleet beeld want niet alle misdaden
worden gemeld en van de gemelde misdaden wordt slechts een deel ook echt behandeld (Ratcliffe, 2008).
Wanneer de politie uitgaat van deze cijfers, richt zij zich dus eigenlijk alleen op repressie en
misdaadbestrijding en is de effectiviteit nooit erg hoog.
Het submodel van zero tolerance ontstond ook in de jaren 90 en is een reactie op de softere aanpakken
vanuit het community policing model. Mensen zagen de criminaliteit groeien en wilden een hardere
aanpak, voordat het te laat was. Zero tolerance is een stijl waarbij de politie assertief optreedt en kleine
criminaliteit en wanorde keihard worden aangepakt. Zo wordt een signaal afgegeven aan criminelen en
wil zij preventief grotere criminaliteit voorkomen (Mawby, 2008). Deze strategie blijft inzetten op
intelligence led policing waarbij heel gericht te werk wordt gegaan, maar houdt daarbij een strakke aanpak
in gedachten. Deze aanpak heeft in ieder geval in New York tussen 1994 en 2001 tot een grote afname
van criminaliteit geleid, maar door het starre karakter met geen tolerantie, was er geen ruimte voor een
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gesprek en poging tot compromis. Ook kregen steeds meer mensen twijfels bij de rol van deze strategie
bij de dalende criminaliteitscijfers, omdat dat iets is wat altijd met meerdere factoren samenhangt (Easton
& Ponsaers, 2007).
De verschillende politiemodellen en submodellen laten zien dat er een grote verscheidenheid is in de
werkwijze van een politieagent. Het is voor het overzicht dan ook een goede zaak dat de indeling in figuur
2 is gemaakt. Toch moet het overzicht niet voor een te simplistisch beeld zorgen van modellen en
submodellen die los van elkaar staan. Juist door hun incrementele karakter lijken modellen en
submodellen sterk op elkaar. Bij sommige submodellen lijkt de verandering van de naam een grotere
impact te hebben dan de daadwerkelijke nieuwe inzichten die het submodel propagandeert. Zo mag de
focus in dit onderzoek op reassurance policing niet betekenen dat de kern van dit submodel, de
community policing, vergeten mag worden.
De indeling werpt ook de vraag op of de politiemodellen als zodanig zijn bedacht en uitgevoerd, of
misschien soms eerder achteraf zijn geconstateerd. Het werk van de politie hangt dusdanig sterk samen
met de politiek en heeft een wisselwerking met de samenleving en de daarin heersende opvattingen.
Politiemodellen moeten daarom ook niet gezien worden als een reactie op een ouder model waarmee
achter de tekentafel een geheel nieuwe strategie is beschreven. Het werken binnen de openbare orde is
zelf al een combinatie van theorie en empirie die elkaar in grote mate beïnvloeden. Dit vraagt ook in dit
onderzoek om de goede combinatie van inzichten uit de theorie en inzichten uit de empirie.

3.1.3 Welke strategie past bij BOA’s
Al met al zijn er veel politiemodellen, waardoor de vraag rijst waarom de indicatoren voor BOA’s vanuit
reassurance policing moeten komen en of BOA’s wel geëvalueerd kunnen worden op basis van een
politiemodel. Deze twee vragen zullen hier dan ook beantwoord worden.

3.1.3.1 Reassurance policing en BOA’s
Zoals blijkt in dit hoofdstuk zijn er vier politiemodellen en vier submodellen. Reassurance policing is één
van de submoddelen. De reden waarom deze theorie van toepassing is op het werk van BOA’s, ligt in de
oorsprong van de BOA. De inzet van BOA’s valt namelijk ook te verklaren vanuit reassurance policing. Net
zoals politie, kunnen ook zij de geruststelling en vertrouwdheid bieden en onveiligheidsgevoelens
tegengaan. Wanneer mensen meer BOA’s zien, voelen zij zich veiliger en krijgen zij meer vertrouwen in
de BOA’s, maar ook in de politie (Terpstra, 2010). Dit maakt dat de theorie van reassusurance policing
goed past bij het werk van BOA’s.
Ook het takenpakket maakt dat de reassurance policing goed aansluit bij de effectiviteitsmeting van
BOA’s. Het politiemodel community policing komt overeen met de gesprekken die BOA’s voeren, maar
juist de signal crimes van reassurance policing maken dat dit model bij een BOA gebruikt kan worden.
BOA’s zijn er namelijk ook juist voor de kleine signal crimes zoals een volle prullenbak of hangjongeren
die voor overlast zorgen. Dit tezamen maakt dat reassurance policing goed bij het werk van een BOA past
en dus ook gebruikt zou moeten worden bij de evaluatie van dat werk.

3.1.3.2 Een politiemodel voor het werk van BOA’s
Vervolgens moet beredeneerd worden hoe een politiemodel gebruikt kan worden bij de evaluatie van het
werk van BOA’s. Hoewel reassurance policing een politiemodel is, is policing niet gelijk aan de politie.
Policing gaat over ordehandhaving. Dit is iets wat de politie doet, maar dit kan ook door andere partijen
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gedaan worden, zoals BOA’s. Deze verscheidenheid aan hand- en ordehandhavers wordt plural policing
genoemd. Loader (2000) onderscheidt vijf vormen van plural policing. De eerste is policing door de politie.
Hier wordt gehandhaafd door de politie. De tweede vorm is policing door de overheid. Hier wordt de
handhaving geregeld door de overheid en niet uitgevoerd door de politie maar door BOA’s. De derde vorm
is policing boven de overheid, wanneer een transnationale politie zoals Interpol handhaaft. De vierde
vorm is policing voorbij de overheid en dan ligt de handhaving in de handen van private bedrijven. Tot
slot is er policing onder de overheid, waarbij vrijwilligers de taak op zich nemen. BOA’s doen dus zeker
aan policing, policing door de overheid welteverstaan. Het toepassen van een politiemodel dat spreekt
over policing is daarom ook goed toe te passen op het werk van BOA’s.
Het gebruiken van een politiemodel voor het werk van BOA’s lijkt in eerste instantie de plank mis te slaan.
BOA’s zijn geen gemeentepolitie, dus waarom zouden ze wel volgens een politiestrategie geëvalueerd
moeten worden? De theorie laat ons zien dat de opkomst van de BOA toch echt samenhangt met een
politiestrategie en daarom een goede basis vormt voor diens evaluatie-indicatoren. Deze blik op het
woord policing als iets wat niet alleen door de politie bewerkstelligd moet worden, zal eerst algemeen
aanvaard moeten worden in een gemeente. Pas daarna kan het nut van het gebruik van een
politiestrategie voor het werk van BOA’s worden ingezien. Dit toont wel nogmaals het hiaat van de huidige
evaluatie van BOA’s: hun evaluatie is amper theoretisch onderbouwd. Het is opvallend hoe een
beroepsgroep al decennialang aan het werk kan zijn zonder dat er strategieën voor het werk van BOA’s
zijn opgesteld. Het gebruik van reassurance policing als strategie is theoretisch verantwoord, maar een
strategie die gericht is op de BOA zelf zou altijd een betere uitgangspositie verschaffen. In hoofdstuk twee
werd duidelijk dat de BOA niet gelijk is aan de politie, in zowel positieve als negatieve zin. Toch blijkt dat
de evaluatie van het werk van een BOA wel weer teruggrijpt naar de politie.
Een andere vraag die de opkomst van BOA’s onder reassurance policing oproept is of de politie ooit nog
zelf de rol van leefbaarheidshandhaver in gemeenten op zich zal nemen. Deze rol hebben zij met het
verkrijgen van een bedrijfsmatige blik en de centralisaties opzij geschoven en deze rol werd vervolgens
opgepakt door de BOA’s. Dit toont aan dat er vanuit gemeenten wel het verlangen is naar deze
leefbaarheidshandhaver, ofwel de oude wijkagent die deze taken op zich nam. Ziet de politie dit ook zo
of schikt de nieuwe verdeling hen wel? Of zijn de BOA’s juist hetzelfde lot beschoren als de politie en
zullen zij binnen enkele jaren nationaal gecoördineerd worden en zelf ook centraliseren en wegtrekken
uit de dorpskernen?

3.2. Reassurance policing als concept en diens theoretische items
Reassurance policing wil dat inwoners zich veilig voelen, dat de politie samenwerkt met partners en
buurtbewoners en dat de politie zichtbaar, toegankelijk en bekend is (Innes, 2006; Tuffin, Morris & Poole,
2006). De reden hiervoor is de policing paradox die is ontstaan. De policing paradox betekent dat er een
paradox schuilt in de output en outcome van het politiewerk. Want hoewel criminaliteitscijfers daalden,
bleven onveiligheidsgevoelens stijgen. Mensen werden dus objectief veiliger, maar voelden zich subjectief
juist onveiliger. Zoals ook community policing stelt, kwam dat doordat de inwoners niet genoeg
vertrouwen hadden in de politie en de overheid. Dit wordt de reassurance gap genoemd (Innes & Fielding,
2002; Tuffin, Morris & Poole, 2006). Reassurance policing gaat dan ook om het doen afnemen van
onveiligheidsgevoelens. Deze gevoelens worden gevormd door de interpretatie en definiëring van
bepaalde ervaringen. Onveiligheidsgevoelens nemen af wanneer inwoners politie zien en wanneer signal
crimes worden aangepakt. Signal crimes zijn vormen van criminaliteit en overlast die ervoor zorgen dat
mensen zich erg onveilig voelen (Innes, 2004).

20

Signal crimes zorgen zo voor disproportioneel veel onveiligheidsgevoelens en hebben zo een groot effect
op mensen hun perceptie van onveiligheid in een buurt. Signal crimes kunnen fysiek zijn, zoals kapotte
voorwerpen, maar ook sociaal, zoals geluidsoverlast (Easton & Ponsaers, 2007). Reassurance policing
moet zich focussen op deze signal crimes om de onveiligheidsgevoelens tegen te gaan. Het is daarvoor
van belang om allereerst te weten welke vormen van criminaliteit en overlast onder deze signal crimes
vallen en hier vervolgens beleid op te maken.
Daarnaast wil reassurance policing net zoals bij community policing dat de politie zorgt voor het betrekken
van burgers en partners bij de misdaadbestrijding en ordehandhaving in een wijk of stad (Sampson et al.,
1997; Sampson & Raudenbush, 1999; Tuffin, Morris & Poole, 2006). Morris (2006) beschrijft reassurance
policing als volgt:
“Reassurance policing (…) probeert het vertrouwen van de inwoners in de politie te verbeteren.
Het betrekt lokale gemeenschappen in de keuze welke vormen van criminaliteit en wanordelijk
gedrag voor hun buurt het belangrijkste zijn, welke zij samen met de politie en andere publieke
diensten en partners aanpakken” (Morris, 2006, p.1).
Zo is het van groot belang om gemeenschappen te betrekken bij de misdaadbestrijding en
ordehandhaving in een wijk of stad (Sampson et al., 1997; Sampson & Raudenbush, 1999). De broken
windows theorie van Wilson en Kelling (1982) stelt dat tekenen van verloedering en ordeverstoring leiden
tot criminaliteit, maar Sampson en Raudenbush (1999) trekken dit breder. Zowel verloedering en
ordeverstoring als een gebrek aan sociale controle leiden tot criminaliteit. Wanneer een stadsdeel
verloederd is, zijn bewoners niet bereid om zelf ordeverstoorders aan te spreken en politie in te schakelen.
Sampson en Raudenbush (1999) stellen dan ook voor om via een subtiele aanpak bewoners aan te
moedigen om zelf collectief de ordeverstoring aan te pakken, wat zo weer een effect heeft op
criminaliteit. Om dit te realiseren moeten de samenwerkingsverbanden tussen politie, wettelijke
instanties en bewoners bevorderd en versterkt worden.
Tot slot verlangt reassurance policing, wederom net zoals community policing, een zichtbare
aanwezigheid van toegankelijke en lokale bekende gezagsdragers. Onveiligheidsgevoelens nemen
namelijk ook af wanneer inwoners politie zien.
“Het gevoel van bescherming en veiligheid wat een inwoner ervaart wanneer diegene een
politieagent of politieauto in de buurt ziet” (Bahn, 1974, p.340).
Inwoners voelen zich dus veiliger wanneer zij zien dat er een handhaver aanwezig is. Op deze manier
draagt ook dit laatste onderdeel van reassurance policing bij aan het dichten van de reassurance gap.
Reassurance policing komt dus voort uit de politiestrategie van community policing en bouwt hier dus ook
grotendeels op voort, met signal crimes als nieuwe inbreng. Het submodel gaat over het winnen van
vertrouwen door in de buurt en zichtbaar te zijn, maar ook door signal crimes aan te pakken. Dit moet
gebeuren in samenwerking met burgers en partners (Schaap, 2018). Binnen dit brede karakter van
reassurance policing zijn er drie doelstellingen voor de inzet van politie en handhaving van deze
politiestrategie (Innes, 2006; Tuffin, Morris & Poole, 2006):
1) Gerichtheid op het oplossen van vooral die problemen die grote invloed hebben op de
onveiligheidsgevoelens van burgers.
2) Betrokkenheid van buurtbewoners en samenwerking met partners.
3) Zichtbare aanwezigheid van toegankelijke en lokale bekende gezagsdragers.
Deze drie doelstellingen vatten de strategie van reassurance policing samen en zijn daarmee de drie
dimensies van reassurance policing. Bij het maken van een meetinstrument gebaseerd op reassurance
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policing dienen deze drie dimensies dan ook als leidraad gebruikt te worden. Iedere dimensie is uit te
splitsen in meerdere subdimensies. Deze subdimensies worden in dit onderzoek gebruikt bij het opstellen
van de interviewguide. De theorie geeft zelf ook meerdere items per subdimensie. Dit zijn de theoretische
items waar de empirische items vanuit de data-analyse mee vergeleken kunnen worden. Op deze manier
geven de drie doelstellingen van reassurance policing handvatten om vanuit theoretisch perspectief
indicatoren op te stellen voor de evaluatie van de dienstverlenende BOA, wat later gebruikt kan worden
bij het opstellen van de uiteindelijke indicatoren. De drie dimensies zullen achtereenvolgend behandeld
worden, waarbij de subdimensies en de daarbij horende items besproken worden. Niet alle subdimensies
passen bij een meetinstrument gericht op BOA’s. De keuze voor de juiste subdimensies wordt eveneens
behandeld in de rest van dit hoofdstuk.

3.2.1 Gerichtheid op het oplossen van vooral die problemen die grote invloed hebben op de
onveiligheidsgevoelens van burgers
De eerste doelstelling richt zich op onveiligheidsgevoelens en het aanpakken hiervan.
Onveiligheidsgevoelens betreffen een complexe set van interacterende gevoelens, percepties, emoties,
waarden en oordelen op het niveau van het individu en de lokale en/of nationale samenleving (De Groof,
2006; Jackson, 2004; Pleysier, 2010; Vanderveen, 2004), welke mensen associëren met criminaliteit of
symbolen van criminaliteit (Ferraro, 1995; Ferraro & LaGrange, 1987). Onveiligheidsgevoelens gaan dus
om iemands eigen beleving van veiligheid; subjectieve veiligheid. Iemands veiligheidsbeleving staat dus
niet gelijk aan de objectieve veiligheid (Müller, 2013). Subjectieve veiligheidsbeleving vindt plaats op drie
niveaus, te weten het individuele niveau, lokale niveau en het samenlevingsniveau. Het individuele niveau
gaat om persoonlijke kenmerken van het individu die van invloed zijn op iemands onveiligheidsgevoelens,
zoals geslacht en leeftijd. Het lokale niveau, ook wel buurtniveau, draait om de directe omgeving van het
individu, zoals de buurt waar iemand woont of de gemeente. Tot slot is er het landelijk niveau (Oppelaar
& Wittebrood, 2006a). Het individuele niveau is intrinsiek aan de persoon en wordt bepaald door
kenmerken die niet beïnvloedbaar zijn door BOA’s. Het nationale niveau beslaat een grotere schaal dan
het gemeentelijke niveau waarop de BOA’s te werk gaan. Het buurtniveau gaat over gemeenten en dit
niveau sluit dan ook goed aan bij dit onderzoek. BOA’s werken namelijk binnen één gemeente en worden
vanuit de gemeente aangestuurd. Op buurtniveau zijn er meerdere componenten die van invloed zijn op
de onveiligheidsgevoelens van burgers. Deze componenten zijn onder te verdelen in drie categorieën
(Oppelaar & Wittebrood, 2006a). Dit zijn sociale en fysieke symbolen, sociale samenhang en sociale
integratie.

Sociale en fysieke symbolen
Sociale en fysieke symbolen ontstaan na onbetamelijk gedrag van andere mensen. Deze symbolen zogen
ervoor dat mensen zich onveilig voelen, terwijl zij niet perse onveilig zijn. Hale (1996) verklaart dit als
volgt:
“Het gevoel omringd te zijn door symbolische of feitelijke dreigingen, het gevoel dat de directe
omgeving in verval raakt en de gemeenschap verslechtert, kan niet alleen gegeneraliseerde angst
veroorzaken maar ook een specifieke angst voor misdaad” (Hale, 1996, p. 115).
Onveiligheidsgevoelens en angst hangen dus samen met de sociale en fysieke symbolen om iemand heen.
Door de aanwezigheid van deze symbolen denken mensen dat er gevaar dreigt.
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Sociale symbolen zijn symbolen van gevaar die mensen ervaren in hun sociale omgeving. De symbolen
zijn dus niet fysiek waarneembaar. Deze symbolen ontstaan wanneer anderen zich niet sociaal wenselijk
gedragen en zo anderen tot last zijn. Dit onbetamelijke gedrag van een ander leidt tot overlast (Farrall,
Jackson & Gray, 2009). Oppelaar en Wittebrood (2006a) onderscheiden drie vormen van overlast die
leiden tot meer onveiligheidsgevoelens : geluidsoverlast, rookoverlast en stankoverlast. In het voorbeeld
van Hale (1996) gaat het hierbij om het gevoel dat de gemeenschap verslechtert.
Fysieke symbolen zijn symbolen van gevaar die mensen daadwerkelijk zien. Dit zijn symbolen waarbij
onbetamelijk gedrag van een ander leidt tot verloedering. Deze verloedering zorgt ervoor dat de directe
omgeving in verval raakt, en zorgt voor meer onveiligheidsgevoelens (Hale, 1996). Farrall, Jackson & Gray
(2009) splitsen deze verloedering uit in drie delen. Dit zijn vandalisme, graffiti en zwerfvuil.
Deze vormen van fysieke en sociale overlast zijn de signal crimes waar reassurance policing zich op richt.
Binnen het takenpakket van BOA’s vallen sociale symbolen binnen de hoofdtaak “preventie”. Fysieke
symbolen horen bij de taak “toezicht en handhaving” (Bervoets, 2013). Deze twee concepten worden dan
ook meegenomen in dit onderzoek.

Sociale samenhang
Sociale samenhang gaat erover dat inwoners elkaar kennen of herkennen. Hierdoor kunnen zij
onderscheid maken tussen buren, bezoekers en eventuele ongewenste gasten (Hale, 1996). Dit geeft hen
een veilig gevoel (Blokland, 2008). Wanneer mensen elkaar zelfs persoonlijk kennen, ontstaat er een
binding en spreken mensen elkaar aan op ongewenst gedrag. Wanneer een bekende overlast of
verloedering veroorzaakt, is het makkelijker om diegene aan te spreken dan wanneer het geen bekende
is en er in de wijk geen binding bestaat. Door deze sociale samenhang ontstaat zo een sociale controle,
waardoor er sneller wordt ingegrepen bij ongewenst gedrag. Aangezien de symbolen van ongewenst
gedrag leiden tot onveiligheidsgevoelens, helpt de sociale samenhang deze ook tegen te gaan (Maas-de
Waal & Wittebrood, 2002). Toch kent een sterke samenhang ook een negatieve kant. Doordat men elkaar
kent en spreekt, krijgt men meer criminaliteitservaringen van anderen te horen. Dit zorgt juist weer voor
een onveilig gevoel (Covington & Taylor, 1991; Doran & Burgess, 2012; Elffers & De Jong, 2004; Sacco,
1993; Sparks, Girling & Loader, 2001; Wilcox-Roundtree & Land, 1996).
De sociale samenhang zoals de literatuur voorschrijft gaat over het kennen en herkennen van inwoners
onderling (Blokland, 2008). De taak ‘netwerken’ verlangt van BOA’s dat zij in gesprek gaan met onder
andere inwoners, zodat deze de BOA’s leren kennen en herkennen. Het takenpakket van BOA’s zegt alleen
niks over de herkenning van inwoners onderling. Om de effectiviteit van BOA’s te meten, wordt deze
“sociale samenhang” dan ook weggelaten.

Sociale integratie
Sociale integratie gaat over een collectieve zelfredzaamheid van inwoners. Zij kweken een onderling
vertrouwen en streven met gemeenschappelijke verwachting bepaalde doelen na (Bellair, 2000; Sampson
et al. 1997). Dit alles leidt tot sociaal kapitaal, waarmee inwoners zelf aan de slag gaan om hun wijk te
verbeteren (Ferguson & Mindel, 2007). Zo kunnen zij zelf overlast in en verloedering van de wijk
aanpakken en pakken zo samen deze sociale en fysieke symbolen van gevaar aan. Een sociaal
geïntegreerde wijk of buurt zorgt ook voor de sociale samenhang die eerder al van belang bleek te zijn.
Sociale integratie vereist wel een hoge sociale samenhang. Wanneer die in een buurt ontbreekt, leidt dit
juist tot sociale disorganisatie en wordt de buurt vatbaarder voor criminaliteit (Sampson et al., 1997).
23

De sociale integratie valt niet in het takenpakket van BOA’s. BOA’s nemen wel deel aan netwerken en
kunnen deze bevorderen (Bervoets, 2013), maar de uiteindelijke vorming van sociaal kapitaal moet vanuit
de samenleving zelf gebeuren. Deze subdimensie wordt dan ook niet meegenomen in de het concept
meetinstrument.
De theoretische items die horen bij de dimensie “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” staan in tabel 2.
Dimensie
Gerichtheid op
onveiligheidsgevoelens
Definitie:
De BOA probeert
onveiligheidsgevoelens te doen
dalen door zich te richten op
signal crimes.

Subdimensies
Sociale symbolen

Items
Geluidsoverlast
Rookoverlast
Stankoverlast

Fysieke symbolen

Vandalisme
Graffiti
Zwerfvuil

Tabel 2: Theoretische items gerichtheid op onveiligheidsgevoelens

3.2.2 Betrokkenheid van buurtbewoners en partners bij de politie
De tweede doelstelling vereist dat de politie de banden met burgers aanhaalt. Zij moet in gesprek met de
burgers en hen leren kennen. Hierdoor kennen de burgers de politie, maar is de politie ook bekend met
de dingen die spelen in de buurt. Hiermee zorgt ze voor een toegankelijkheid van de politie en kan zij bij
inwoners informatie inwinnen die zij weer kan gebruiken bij het tegengaan van misdaad (Povey, 2001).
Het is in reassurance policing van belang dat buurtbewoners betrokken worden bij de
criminaliteitsbestrijding en het veiligheidsgevoel. Zij zijn enerzijds een informatiebron. Anderzijds zorgt
de betrokkenheid ervoor dat de burgers ook zelf hun bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen buurt
of wijk. Wanneer de politie een goed contact heeft met de burgers kunnen zij hen namelijk ook
aanmoedigen om zelf actie te ondernemen tegen kleine criminaliteit. Zo is veiligheid niet alleen een taak
van de politie zelf, maar helpt iedereen hieraan mee (Sampson & Raudenbush, 1999)
Fielding en Innes (2006) schrijven dat wanneer een BOA wil samenwerken met inwoners, hij zich moet
richten op een focusgroep met sleutelinformanten. Dit zijn mensen die midden in de samenleving zitten
en zo veel kennis hebben van wat er speelt. Zo weten zij ook of de werkwijze van de politie vanuit de
samenleving gezien effectief is of niet. Daar waar een survey de mening geeft van een willekeurige groep
mensen, zijn sleutelinformanten zorgvuldig uitgekozen. De waarde die de mensen die een survey invullen
aan hun eigen onveiligheidsgevoelens hechten kan sterk uiteenlopen, maar hun meningen worden even
zwaar gewogen. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan. Het ondervragen van sleutelinformanten
geeft minder data, maar is wel meer valide. Dit komt doordat sleutelinformanten de kennis hebben om
een goed oordeel te vellen. Wanneer politie wil samenwerken met burgers, kunnen zij dus het beste in
gesprek gaan met sleutelinformanten. Dit zijn mensen die inzicht hebben in het gemeenschapsleven in
een bepaalde plaats of de gehele gemeente. Door hun inzichten zijn zij in staat om te analyseren of het
politieoptreden daar is verbeterd of verslechterd. Zij zijn degenen die als eerste veranderingen zullen
opmerken en kunnen zo informatie verschaffen over hoe de prestaties door de inwoners van de gemeente
worden beoordeeld. Sleutelinformanten weten wat er speelt binnen de gemeente. Dit kan doordat zij
bijvoorbeeld nauw betrokken zijn binnen verenigingen of omdat zij veel contacten hebben binnen de
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gemeente. Om gebruik te maken van sleutelinformaten zal er allereerst een groep van hen moeten
worden geselecteerd. Vervolgens moeten de politie geregeld met deze groep in gesprek.
De samenwerking met inwoners valt onder de taak van netwerken. Voor hun externe netwerk moeten zij
contacten onderhouden met inwoners om zo informatie te verkrijgen (Bervoets, 2013). Zo fungeren de
inwoners als informatiebron. In het verlengde hiervan kunnen de inwoners zelf meehelpen in de veiligheid
(Sampson & Raudenbush, 1999). Het samenwerken met een focusgroep met sleutelinformanten, zoals
beschreven door Fielding & Innes (2006), staat niet beschreven in de taakomschrijving van Bervoets
(2013). Omdat deze subdimensie uit de literatuur toch past bij het takenpakket van BOA’s wat betreft
netwerken, wordt dit gebruikt in het conceptuele model.
Ook moet de politie contact hebben met andere partners. Dit kunnen wettelijke of gemeentelijke
instanties zijn. Zo kunnen in samenwerking criminaliteits- en ordeproblemen opgelost worden. Wettelijke
instanties zijn instanties die niet onder de gemeente vallen, maar wel in de gemeente actief zijn. Dit zijn
woninginstanties, onderwijsinstanties en de politie. Gemeentelijke instanties vallen wel onder de
gemeente, zoals het eigen ambtelijke apparaat maar ook de buitendienst en BOA’s. Om met deze partners
samen te werken, moet de politie met hen in gesprek gaan (Herrington & Millie, 2007). Dit kan door deel
te nemen aan netwerken die zich focussen op veiligheid en leefbaarheid. Binnen deze netwerken kunnen
de partners informatie uitwisselen en komen ze tot een meer holistische aanpak: een aanpak waarbij de
kennis en kunde van alle partners ingezet kan worden om zo tot een beter eindresultaat te komen
(Terpstra, 2009). Tezamen moeten uiteenlopende partijen zorgen voor veiligheid. Dit draait niet alleen
om het aanpakken van misdaad, maar ook de preventie hiervan (Terpstra, 2010).
Om met wettelijke en gemeentelijke instanties samen te werken, moeten BOA’s dus met hen in gesprek
gaan (Herrington & Millie, 2007). Het idee hierachter is dat veiligheid en leefbaarheid een taak is van
meerdere partijen. De politie kan dit niet alleen en BOA’s dus ook niet. Het is dan ook van belang om met
andere groepen samen te werken. Dit kan door deel te nemen aan netwerken die zich focussen op
veiligheid en leefbaarheid. Andere partners in deze netwerken zijn afgevaardigden vanuit de gemeente,
de politie, jongerenwerk, woningcoöperatie, sociale dienst en vaak burgers en een afgevaardigde van de
lokale ondernemingen. Binnen deze netwerken kunnen de partners informatie uitwisselen en komen ze
tot een meer holistische aanpak (Terpstra, 2009). Omdat BOA’s zelf onderdeel zijn van de gemeente,
hebben zij altijd intern contact binnen de eigen gemeente en kunnen zij zo samenwerken met de andere
gemeentelijke instanties. De gespecialiseerde BOA’s onderhouden het contact met wettelijke instanties
(Bervoets, 2013).
De samenwerking met zowel wettelijke als gemeentelijke instanties kan ook geschaard worden onder de
taak van netwerken. Het interne netwerk is het netwerk met de gemeentelijke instanties. De wettelijke
instanties vallen onder de externe netwerken (Bervoets, 2013). Beide subdimensies vallen dus onder de
taak ‘netwerken’ en worden dan ook als concepten meegenomen in het conceptuele model. Hierbij wordt
de politie toegevoegd als wettelijke instantie en de BOA vervalt als gemeentelijke instantie voor
samenwerking.
De theoretische items die horen bij de dimensie “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” staan
in tabel 3.
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Dimensie
Betrokkenheid van
buurtbewoners en partners
Definitie:
BOA’s werken samen met
sleutelinformanten, wettelijke
instanties en gemeentelijke
instanties om zo de veiligheid
te verbeteren en informatie te
verkrijgen

Subdimensie
Sleutelinformanten
Wettelijke instanties

Items
Samenwerking met
sleutelinformanten
Samenwerking met
woninginstanties
Samenwerking met
onderwijsinstanties
Samenwerking met de politie

Gemeentelijke instanties

Samenwerking met het eigen
ambtelijk apparaat
Samenwerking met de
buitendienst
Tabel 3 Theoretische items betrokkenheid van buurtbewoners en partners

3.2.3 Zichtbare aanwezigheid van toegankelijke en lokale bekende gezagsdragers
De derde doelstelling wil dat de politie zichtbaar aanwezig is, toegankelijk is en zo bekend is bij burgers.
Dit zijn dus de drie vereisen om de vertrouwensbreuk, de reassurance gap, tussen burger en politie te
dichten (Povey, 2001). Burgers voelen zich namelijk veiliger wanneer zij een politieagent of
patrouillevoertuig zien (Bahn, 1974). De politie heeft zo een vertrouwd karakter, versterkt
veiligheidsgevoelens en bevordert zo de tevredenheid bij burgers (Tuffin, Morris & Poole, 2005). Om dit
te realiseren moet de politie zichtbaar, toegankelijk en bekend zijn (Herrington & Millie, 2007).
Zichtbaarheid is tweeledig. Dit betekent allereerst dat politie aanwezig is binnen de gemeente maar ook
dat zij ook als zodanig herkenbaar is. Dit lukt met het herkenbare politie-uniform en vervoersmiddelen
die voorzien zijn van het politielogo. Zo zorgt de aanwezigheid van een politieagent in de meeste gevallen
voor een groter gevoel van veiligheid (Van Stokkom & Terpstra, 2021).
Bij BOA’s zorgt een zichtbare aanwezigheid ervoor dat ordeverstoorders aangepakt kunnen worden,
omdat de BOA hen gelijk kan aanspreken. Zo valt dit concept onder de taak van ‘toezicht en handhaving’
en ‘preventie’, omdat de aanwezigheid van een BOA mensen ervan weerhoudt de orde te verstoren
(Bervoets, 2013). Hoewel de reden achter de aanwezigheid verschilt, komt deze subdimensie dus terug in
zowel literatuur als takenpakket. Zichtbaarheid wordt dan ook meegenomen in het conceptuele model.
Toegankelijkheid gaat om het contact tussen politie en inwoners. De politie is toegankelijk wanneer de
bevolking met gemak informatie kan verkrijgen en in contact kan komen met politie. Inwoners weten dus
hun weg naar de politie te vinden wanneer zij vragen of klachten hebben en hun klachten worden snel
afgehandeld (Povey, 2001).
Bij BOA’s kan de toegankelijkheid verkregen worden binnen de taken van zowel ‘toezicht en handhaving’
als ‘netwerken’. Toezicht en handhaving zorgen ervoor dat BOA’s veel in een gemeente aanwezig zijn,
waardoor het makkelijker is hen fysiek te treffen. Het contact vindt plaats via netwerken, waardoor deze
subdimensie ook onder deze hoofdtaak valt (Bervoets, 2013). Toegankelijkheid wordt dan ook
meegenomen in het conceptuele model.
Bekendheid betekent dat de inwoners de politie kennen en de politie de inwoners kent. Dit kan door als
politie zelf inwoners aan te spreken en zo in gesprek te raken. Een bekende politieagent wordt door een
inwoner snel als aanspreekpunt gezien, omdat het voor hen geen onbekend gezicht is (Povey, 2001).
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Het concept van bekendheid is ook terug te vinden in de taken ‘toezicht en handhaving’ en ‘netwerken.
Door het toezicht en de handhaving zien inwoners de BOA’s vaak op straat en raken zij bekend met hen.
Door samen te werken in netwerken leren BOA’s juist de andere partners kennen (Bervoets, 2013). Al met
al valt bekendheid dus binnen het takenpakket van BOA’s en wordt dit concept meegenomen in het
conceptuele model.
De theoretische items die horen bij de dimensie “oplossen reassurance gap” staan in tabel 4.
Dimensie
Oplossen reassurance gap

Definitie:
BOA’s zorgen dat inwoners
meer vertrouwen in hen
krijgen door zichtbaar
aanwezig, toegankelijk en
bekend bij hen te zijn

Subdimensie
Zichtbaarheid

Items
Vaak op straat aanwezig zijn

Toegankelijkheid

Bekendheid

Herkenbaar zijn door een
uniform
Inwoners kunnen snel in
contact komen met een BOA
Inwoners
worden
snel
geholpen door een BOA
Inwoners kennen de BOA
De BOA kent de inwoners

Tabel 4 Theoretische items oplossen reassurance gap

De drie dimensies en acht subdimensies van reassurance policing leiden ieder tot meerdere items. Items
waar vanuit indicatoren zijn afgeleid. Zo geeft de theorie die ten grondslag ligt aan deze subdimensie de
handvatten die nodig zouden kunnen zijn bij de evaluatie-indicatoren. Wel bleek bij de keuze voor
subdimensies, wanneer reassurance policing bij het werk van BOA’s moest aansluiten, dat enkele
subdimensies niet meegenomen konden worden. Vooral onveiligheidsgevoelens hebben veel meer
oorzaken dan die nu worden verholpen. Dit maakt dit onderdeel van de strategie zwakker en misschien
zelfs minder effectief. Het is alleen niet direct mogelijk om BOA’s in hun werk mensen meer vertrouwen
in elkaar te laten hebben. Hetzelfde lijkt echter ook te gelden voor politie, ook zij hebben niet de
mogelijkheden en de middelen om mensen altijd met een gerust gevoel over straat te laten gaan. Omdat
het toepassen van de politiestrategie op het werk van BOA’s deze selectie nodig maakte, lijkt de
theoretische fundering ingeperkt te worden. Maar in feite is de strategie zelf deels gebaseerd op zaken
die inwoners als individu moeten realiseren. Dat is jammer, want kijkend naar de theorie zijn de sociale
samenhang en sociale integratie van groot belang voor het veiligheidsgevoel van inwoners. Het is alleen
niet iets wat letterlijk vertaald lijkt te kunnen worden naar de evaluatie-indicatoren van noch BOA noch
politie.

3.3 Ter afsluiting: conceptuele uitwerking reassurance policing
Wanneer de politiestrategie van reassurance policing wordt gehanteerd, staan drie doelstellingen van
politie-inzet centraal. Dit zijn de drie dimensies van reassurance policing, die worden opgedeeld in
meerdere subdimensies. Deze zijn uiteengezet en vergeleken met het takenpakket van BOA’s zoals
beschreven door Bervoets (2013). De subdimensies vanuit de theorie die passen bij het werk van BOA’s,
zijn als bruikbare subdimensies geselecteerd. Deze tezamen vormen de te gebruiken theorie.
Vanuit de eerste doelstelling moet er een focus zijn op het oplossen van problemen die van invloed zijn
op onveiligheidsgevoelens van burgers. Dit zijn de zogenoemde signal crimes uit de situationele context.
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Wanneer deze signal crimes worden aangepakt, vermindert het onveiligheidsgevoel van mensen
(Oppelaar & Wittebrood, 2006a). Deze dimensie heeft twee subdimensies:
1. Sociale symbolen
2. Fysieke symbolen
De tweede doelstelling vraagt om betrokkenheid van buurtbewoners en partners. De BOA’s moeten met
hen samenwerken om zo een beter veiligheidsbeleid te voeren en informatie in te winnen. BOA’s moeten
samenwerken met sleutelinformanten en wettelijke en gemeentelijke instanties (Povey, 2001; Sampson
& Raudenbush, 1999; Herrington & Millie, 2007; Terpstra, 2010; Fielding & Innes, 2006). Dit levert de
volgende subdimensies op:
1. Het gebruik van sleutelinformanten
2. Het hebben van een samenwerkingsverband met wettelijke instanties
3. Heb hebben van een samenwerkingsverband met gemeentelijke instanties
De derde doelstelling zegt later vanuit reassurance policing dat er een zichtbare aanwezigheid van
toegankelijke en lokale bekende gezagsdragers moet zijn. Het draait hierbij om de zichtbaarheid,
toegankelijkheid en bekendheid. Deze drie zorgen ervoor dat de reassurance gap afneemt en mensen
weer vertrouwen krijgen in politie en handhaving (Povey, 2001). De derde dimensie valt uiteen in drie
subdimensies:
1. Zichtbaarheid van BOA’s
2. Toegankelijkheid van BOA’s
3. Bekendheid van BOA’s
De theoretische dimensies en subdimensies worden vervolgens tot een geheel gebracht in de conceptuele
uitwerking in figuur 3.
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Subdimensies
Sociale symbolen

Fysieke symbolen

Dimensies
Gerichtheid op
onveiligheidsgevoelens

Sleutelinformanten
Samenwerking wettelijke
instanties

Betrokkenheid van
buurtbewoners en partners

Samenwerking gemeentelijke
instanties

Reassurance policing

Zichtbaarheid
Toegankelijkheid

Oplossen reassurance gap

Bekendheid
Figuur 3
Conceptuele modeluitwerking reassurance policing

4. Methodologisch kader
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, de selectie van onderzoekseenheden en
de methode van dataverzameling. Hierna vindt de operationalisatie van de drie dimensies plaats. De
operationalisatie van de drie dimensies wordt gebruikt bij het opstellen van de interviewguide. Dit
wordt gevolgd door de methode van analyse. Tot slot komen de betrouwbaarheid en de validiteit van
het onderzoek aan bod.

4.1 Onderzoeksstrategie
Allereerst is het van belang om de strategie van het onderzoek uiteen te zetten. Dit onderzoek is een
vergelijkende casestudie. In een vergelijkende casestudie worden meerdere casussen onderling
vergeleken waardoor de onderzoeker beter zicht krijgt op het idee van een BOA met een
dienstverlenend karakter. De casussen die vergeleken worden zijn geselecteerd op basis van
overeenstemming. Dit betekent dat de casussen onderling zoveel mogelijk van elkaar verschillen maar
als gemene deler allen een dienstverlenende BOA hebben. Dit geeft een representatief beeld van de
dienstverlenende BOA en de indicatoren die gebruikt dienen te worden in het meetinstrument
(Bleijenbergh, 2016).
Het onderzoek is theoretisch gestuurd en deductief van aard waarbij vanuit de theorie een kader
opgesteld wordt voor de items in het uiteindelijke meetinstrument. Dit betekent dat algemene theorie
wordt toegepast op een casus. Er wordt geput uit de theorie ter ontwikkeling van de evaluatieindicatoren (Van Thiel, 2015). Voor de operationalisatie betekent dit dat er vanuit de bestaande
literatuur gewerkt wordt (Bleijenbergh, 2016). Er is gekeken naar het politiemodel dat achter de
opkomst van BOA’s en andere handhavers ligt, het politiemodel van reassurance policing. Het voordeel
van het gebruiken van een bestaande theorie is dat er zo richting gegeven wordt aan het onderzoek.
Brede en algemene begrippen zoals reassurance worden reeds geformuleerd en dit geeft houvast bij
de dataverzameling (Bleijenbergh, 2016).
De onderzoeksmethodiek is kwalitatieve interviews. Dit betekent dat het onderzoek zich richt op het
verkrijgen van en het werken met gedetailleerde data die verkregen zijn uit interviews. Het aantal
waarnemingsheden ligt laag, maar doordat het mogelijk is om meer diepgang te creëren, geeft de
verkregen informatie een valide beeld van de werkelijkheid in de onderzochte situaties (Bleijenbergh,
2016). Het idee dat de BOA gestoeld is op de ideeën van reassurance policing bestaat al wel, maar de
evaluatie-indicatoren die nu gebruikt worden voor BOA’s zijn hier nog niet op gebaseerd. Het gaat in
dit onderzoek dan ook om de gedachten en kijk van de respondenten. Dit vereist een diepgang in de
interviews waarbij de respondenten worden bevraagd op de dimensies en subdimensies, maar zij zelf
de voorbeelden moeten formuleren. Zo wordt duidelijk wat zich feitelijk in de empirie voordoet zonder
dat dit volgens de theoretische verwachtingen geheel gestuurd wordt. Een kwalitatief onderzoek
waarborgt deze diepgang (Bleijenbergh, 2016).
De empirische bevindingen worden systematisch vastgelegd en met elkaar vergeleken. Hierdoor
ontstaan empirische items. Vervolgens worden deze empirische items vergeleken met de theoretische
items vanuit de literatuurstudie over reassurance policing. Items die door zowel de literatuur als de
empirie worden ondersteund, worden gebruikt in het uiteindelijke meetinstrument. Wanneer er wel
een inhoudelijke overeenkomst aanwezig is maar de benaming verschilt, wordt hierin een keuze
gemaakt. Theoretische items die niet vanuit de empirie zijn bevestigd worden niet gebruikt omdat zij
klaarblijkend niet in de praktijk nodig zijn. Empirische items die niet in de theorie voorkomen kunnen
wel geselecteerd worden wanneer er onder de respondenten overeenstemming bestond over het
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belang van dat item. Deze keuzes worden in de data-analyse uiteengezet. Op deze manier zorgt de
sociale werkelijkheid die middels kwalitatieve interviews is achterhaald voor een uitbreiding van de
bestaande kennis (Bleijenbergh, 2016).

4.2 Selectie onderzoekseenheden
In dit onderzoek zijn er drie gemeenten onderzocht: Albrandswaard, Berkelland en Etten-Leur. Binnen
deze drie casussen zijn er in totaal veertien personen geïnterviewd. In deze paragraaf wordt de
casusselectie en de respondentenselectie uiteengezet.

4.2.1 Casusselectie
In Nederland zijn per 24 maart 2022 344 gemeenten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2022). Het takenpakket van BOA’s wordt deels landelijk vastgelegd en deels op
gemeentelijk niveau vrij ingevuld (Bervoets, 2013; Van Steden, 2012). Dit maakt dat sommige
gemeenten in Nederland BOA’s met een dienstverlenend karakter hebben dat overeenkomt met de
ideeën achter reassurance policing (Terpstra, 2010). Het al dan niet hebben van een dienstverlenende
BOA staat niet in landelijke databronnen. Hierdoor kon er niet direct op basis van deze overeenkomst
een selectie in gemeenten gemaakt worden. Dit is dan ook gedaan door met de theoretische kennis te
kijken of de gemeenten de politiestrategie van reassurance policing leken toe te passen bij hun BOA’s.
Bij één gemeente gebeurde dit door meermaals mee te lopen en op basis hiervan een oordeel te
vellen. Dit was in gemeente Berkelland. Bij de twee andere gemeenten is dit online gebeurd. Hiervoor
is per gemeente gekeken op welke manier de BOA’s werden beschreven op de gemeentewebsite.
Gemeenten die op hun site schrijven dat de BOA’s er zijn voor het uitschrijven van parkeerbonnen,
handhaving en loslopende honden, vallen hier niet onder. De gemeente moest zelf online aangeven
dat de BOA’s er naast handhaving zijn voor leefbaarheid, er zijn als aanspreekpunt voor inwoners en
dat zij samenwerken met andere instanties. Dit was het geval bij de gemeenten Albrandswaard en
Etten-Leur. Om het dienstverlenende karakter van de BOA’s in de gemeenten te bevestigen heeft
voorafgaand aan de interviews een gesprek plaatsgevonden met een verantwoordelijke uit beide
gemeenten. Tijdens deze gesprekken is er gepraat over het type BOA in de gemeente, om zo vast te
stellen dat de gemeente inderdaad werkt met een BOA die het label “dienstverlenend” kan hebben.
Daar waar het dienstverlenende karakter van de BOA’s in de gemeenten een overeenkomstige factor
is, dienen de gemeenten op andere vlakken van elkaar te verschillen. Om de representativiteit van de
casestudie te waarborgen is gekeken naar de mate van stedelijkheid van de gemeenten. Het CBS maakt
hierin vijf degradaties, namelijk “niet stedelijk”, “weinig stedelijk”, “matig stedelijk”, “sterk stedelijk”
en “zeer sterk stedelijk” (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). Het idee hierachter is dat de mate
van stedelijkheid voor een verschillende inzet van BOA’s zal zorgen, aangezien plattelandsgemeenten
een andere problematiek zullen hebben dan gemeenten met een sterk stedelijk gebied. De sociale
veiligheid verschilt sterk tussen stedelijke gebieden en minder stedelijke gebieden. Zo is het aantal
diefstallen op het platteland lager dan in de stad, maar komen er relatief vaak geweldsdelicten voor.
Verloedering en overlast in de buurt komt minder vaak voor in landelijke gebieden, maar de perceptie
hiervan steeg hier juist. Mensen in een stedelijk gebied voelen zich sneller onveilig, maar treffen
minder preventiemaatregelen thuis (Oppelaar & Wittebrood, 2006b). Omdat dit onderzoek
indicatoren voor dienstverlenende BOA’s uit gemeenten met allerlei maten van stedelijkheid wil
bieden, is het van belang dat deze variatie in stedelijkheid ook binnen de te vergelijken gemeente
bestaat. De gemeente Albrandswaard is “matig stedelijk”, de gemeente Berkelland is “weinig stedelijk”
en de gemeente Etten-Leur is “sterk stedelijk” (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). Dit betekent
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dat er geen casus is met “zeer sterk stedelijk” of “niet stedelijk”. De inwoneraantallen van de drie
gemeenten vallen binnen de gradatie 20.000 tot 50.000 inwoners. Dit zorgt niet voor een
verscheidenheid aan grootte van inwoneraantallen tussen de drie casussen. De gemeente-oppervlakte
per vierkante meter laat zien waarom de gemeenten Berkelland en Etten-Leur ieder een andere mate
van stedelijkheid hebben (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022). De mate van stedelijkheid, het
inwoneraantal en de gemeente oppervlakte van de drie gemeenten staan in tabel 5.

Gemeente
Albrandswaard

Stedelijkheid
Matig stedelijk

Inwoneraantal
25.814

Oppervlakte gemeente (m2)
54.700

Berkelland

Weinig stedelijk

43.846

130.300

Etten-Leur

Sterk stedelijk

43.869

126.100

Tabel 5 Vergelijking gemeenten
(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022)

4.2.2 Respondentenselectie
Er wordt met drie typen respondenten gesproken. Dit zijn allereerst de BOA’s zelf. Hun visie speelt een
grote rol bij de effectiviteit van de uiteindelijke indicatoren en zij hebben het beste beeld van de
praktijk. De tweede groep zijn leidinggevenden van de BOA’s. Zij zijn verantwoordelijk voor het
handhavingsbeleid in hun gemeente en zullen zicht hebben op de knelpunten in de huidige
evaluatiepraktijk. De derde groep zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor het handhavings- en
veiligheidsbeleid in de gemeente. Deze derde groep is iets diffuser omdat de benaming en invulling
per gemeente verschilt. Toch is het wel belangrijk om deze groep in het onderzoek te bevragen omdat
zij vanuit beleidsmatige kant grotendeels verantwoordelijk is voor het gebruik van de evaluatieindicatoren en het opstellen hiervan. De combinatie van deze drie groepen respondenten zorgt voor
een drietal aan visies en helpt de externe validiteit te vergroten (Van Thiel, 2015).
In de gemeente Albrandswaard zijn drie mensen geïnterviewd. Dit is één van de BOA’s, de teamleider
van de BOA’s en de een beleidsadviseur openbare orde. In de gemeente Berkelland zijn zeven mensen
geïnterviewd. Dit zijn drie BOA’s, de regisseur zorg en veiligheid en tevens teamcoach van de BOA’s,
de burgemeester, de wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor het sociaal domein en de
spelverdeler (verantwoordelijke) voor het team waarbinnen de BOA’s vallen. In de gemeente EttenLeur zijn er vier mensen geïnterviewd. Dit zijn twee BOA’s, de teamleider van de BOA’s en de juridisch
adviseur handhaving.
Een overzicht van de respondenten staat in tabel 6. Zij worden gesorteerd op de gemeente waar zij
werkzaam zijn, welke rol zij daar vervullen en bij welke respondentengroep zij op basis van hun rol
horen. Om de anonimiteit van deze respondenten te waarborgen zijn hen aselecte nummers
toegekend. Deze worden gebruikt bij de citaten in de data-analyse.
Gemeente
Albrandswaard
Albrandswaard
Albrandswaard
Berkelland
Berkelland

Rol
BOA
Teamleider BOA’s
Beleidsadviseur openbare orde
BOA
BOA
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Respondentengroep
BOA’s
Leidinggevenden
Verantwoordelijken veiligheidsbeleid
BOA’s
BOA’s

Berkelland
BOA
Berkelland
Teamleider BOA’s
Berkelland
Burgemeester
Berkelland
Wethouder
Berkelland
Spelverdeler
Etten-Leur
BOA
Etten-Leur
BOA
Etten-Leur
Teamleider BOA’s
Etten-Leur
Juridisch adviseur handhaving
Tabel 6 Overzicht respondenten

BOA’s
Leidinggevenden
Verantwoordelijken veiligheidsbeleid
Verantwoordelijken veiligheidsbeleid
Verantwoordelijken veiligheidsbeleid
BOA’s
BOA’s
Leidinggevenden
Verantwoordelijken veiligheidsbeleid

4.3 Methode van dataverzameling
In dit onderzoek wordt een evaluatie-instrument ontwikkeld voor de meting van het werk van BOA’s.
Hiervoor zijn meerdere theoretische items gezocht. Dit is gedaan door literatuuronderzoek en
kwalitatieve interviews. In het literatuuronderzoek kwamen meerdere items van reassurance policing
naar voren. Deze items zijn ingedeeld in drie dimensies met ieder subdimensies. Deze dimensies
worden verderop in dit hoofdstuk geoperationaliseerd en geven hierbij houvast bij het opstellen van
de interviewvragen.
In de kwalitatieve interviews werden op basis van de drie dimensies uit de literatuur meerdere
respondenten ondervraagd. De drie dimensies vormen zo de leidraad bij de interviews. Hiervoor
moeten de drie dimensies geoperationaliseerd worden zodat deze uitgevraagd kunnen worden in de
interviewguide. De operationalisatie van de drie dimensies gebeurt in drie stappen: het geven van een
definitie, het splitsen in uitingsvormen en het toekennen van het meetniveau (Van Thiel, 2015). Omdat
in dit onderzoek de theorie leidt tot de open vragen in de interviews en de toekenning van indicatoren
pas aan het einde van dit onderzoek plaatsvindt, worden nog niet alle drie de stappen uitgevoerd. De
operationalisering die in dit hoofdstuk plaatsvindt richt zich dan ook op het toekennen van een
definitie aan de dimensies, waarna deze in meerdere subdimensies worden opgedeeld (Vrolijk et al.,
2003). Op basis van deze operationalisatie zal de interviewguide worden opgesteld. Zo worden de
respondenten op open wijze bevraagd op de drie conceptuele dimensies en subdimensies.
De interviews zijn semi-gestructureerd, waarbij de vragen van tevoren zijn vastgelegd, maar de
volgorde van de vragen en de antwoordopties niet. Doordat de volgorde van de vragen niet is
vastgelegd, kan de onderzoeker inspelen op de eerder gegeven antwoorden (Bleijenbergh, 2016). Het
gebruik van open interviewvragen geeft daarbij de respondent de vrijheid om vanuit eigen perspectief
te antwoorden. Hen wordt geraagd naar hun eigen gedachten en zij verwoorden dit in hun eigen
woorden. Een nadeel hiervan is dat het voor respondenten soms lastig kan zijn om de eigen ideeën en
gevoelens onder woorden te brengen, omdat sturing vanuit de onderzoeker ontbreekt (Maio &
Haddock, 2009). Een ander nadeel is dat er relevante informatie gemist kan worden. Binnen het
interview is er genoeg ruimte voor eventuele vervolgvragen, maar doordat er wordt bevraagd op de
dimensies vanuit de theorie zullen de vragen voornamelijk over die drie dimensies gaan. Hierdoor zou
informatie die niet onder een van die drie dimensies valt, eventueel gemist kunnen worden
(Bleijenbergh, 2016).
Door het niet-gestuurde karakter van het interview definiëren respondenten hun eigen gedachten en
de items die zijn associëren met de dimensies en subdimensies. Dit biedt de kans om in de evaluatie
te kijken welke items meer zwaarwegend worden gevonden dan anderen. Omdat de literatuur gericht
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is op politiewerk en het meetinstrument wordt gebruikt voor BOA’s, is deze blik vanuit de praktijk van
groot belang om tot valide evaluatie-indicatoren te komen.
De antwoorden van de respondenten worden vastgelegd in transcripten.

4.4 Operationalisatie
De literatuur verdeelt reassurance policing onder in drie conceptuele dimensies. Deze drie dimensies
zijn onderverdeeld in subdimensies. Voor elke subdimensie biedt de literatuur meerdere potentiële
items voor de evaluatie van elk van de dimensies van reassurance policing voor de evaluatieindicatoren van de dienstverlenende BOA. De drie dimensies vormen het startpunt van de kwalitatieve
interviews.
De eerste dimensie is “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” en wordt gedefinieerd als: de BOA
probeert onveiligheidsgevoelens te doen dalen door zich te richten op signal crimes (Innes, 2004). Dit
betekent dat signal crimes, in ieder geval vanuit theoretisch oogpunt, centraal staan bij het
verminderen van onveiligheidsgevoelens van inwoners in een gemeente. Deze signal crimes
verminderen namelijk het veiligheidsgevoel van mensen (Oppelaar & Wittebrood, 2006a). Signal
crimes zijn uit te splitsen in sociale en fysieke symbolen (Farrall, Jackson & Gray, 2009; Oppelaar &
Wittebrood, 2006a). Beide symbolen zorgen ervoor dat mensen het gevoel krijgen dat hun
gemeenschap verslechtert (Hale, 1996). Sociale symbolen zijn niet fysiek waarneembaar. Het gaat
hierbij om vormen van overlast die ontstaan doordat anderen zich sociaal onwenselijk gedragen.
Fysieke symbolen zijn wel fysiek waarneembaar. Dit zijn symbolen van fysieke verloedering wat zorgt
voor een verval van de leefomgeving (Farrall, Jackson & Gray, 2009; Oppelaar & Wittebrood, 2006a).
Deze dimensie en diens subdimensies worden vertaald in meerdere open interviewvragen. De
respondenten worden gevraagd wat zij verstaan onder onveiligheidsgevoelens en hoe deze
weggenomen kunnen worden. Vervolgens wordt er gevraagd wat de respondenten verstaan onder
sociale symbolen en fysieke symbolen, waarbij sociale symbolen worden vertaald tot overlast en
fysieke symbolen tot verloedering. Hen wordt ook gevraagd naar concrete voorbeelden van overlast
en verloedering. Dit zijn open interviewvragen op het niveau van de subdimensies. Tot slot komt aan
bod wat BOA’s kunnen betekenen in het verminderen van overlast en verloedering en in hoeverre dit
een taak voor BOA’s is. Zo wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt.
De tweede dimensie is “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” en verlangt van BOA’s dat zij
samenwerken met andere partijen om samen de veiligheid in de gemeente te waarborgen en om
informatie over de buurt in te winnen. De definitie is: BOA’s werken samen met sleutelinformanten,
wettelijke instanties en gemeentelijke instanties om zo de veiligheid te verbeteren en informatie te
verkrijgen. De buurtbewoners zijn vertegenwoordigd door een groep sleutelinformanten. De partners
bestaan uit wettelijke en gemeentelijke instanties, zoals de politie, de woningbouwvereniging maar
ook de eigen gemeentelijke buitendienst (Fielding & Innes, 2006; Herrington & Millie, 2007; Povey,
2001; Sampson & Raudenbush, 1999; Terpstra, 2010). De betrokkenheid gaat hierbij dus om een
samenwerking met bewoners en partners. Voordat wordt ingegaan op de subdimensies, wordt
allereerst gevraagd met welke instanties de BOA’s volgens de respondent zou moeten samenwerken
en wat die samenwerking zou moeten inhouden. Vervolgens wordt dit uitgesplitst in de subdimensies
met allereerst de focus op de buurtbewoners. Zo wordt gevraagd met welke inwoners BOA’s in gesprek
moeten gaan en hoe dit het beste plaats kan vinden. Hierna wordt gevraagd met welke instanties
binnen de gemeente BOA’s zouden moeten samenwerken en met welke instanties buiten de
gemeente dit zou moeten gebeuren. Ook hier wordt op het einde gevraagd in hoeverre dit een taak
van BOA’s is.
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Het oplossen van de reassurance gap is de laatste dimensie onder reassurance policing. De definitie is:
BOA’s zorgen dat inwoners meer vertrouwen in hen krijgen door zichtbaar aanwezig, toegankelijk en
bekend bij hen te zijn. Een BOA kan het vertrouwen winnen door zichtbaar, toegankelijk en bekend te
zijn (Povey, 2001). Dit zijn dan ook de drie subdimensies. Zichtbare aanwezigheid betekent dat de BOA
zichtbaar is voor inwoners. Dit betekent dat een BOA fysiek aanwezig is en zo zichtbaar is voor een
inwoner maar ook dat de BOA herkenbaar is in zijn of haar functie (Van Stokkom & Terpstra, 2021). De
toegankelijkheid gaat over de mate waarin een inwoner informatie kan verkrijgen van de BOA en de
mate waarin een inwoner contact met een BOA kan leggen. De bekendheid van een BOA houdt in dat
de inwoners de BOA kennen en dan de BOA ook de inwoners kent (Povey, 2001). De dimensie draait
in de hoofdzaak om vertrouwen en de respondent wordt allereerst dan ook gevraagd naar de rol en
het belang van vertrouwen. Vervolgens wordt gevraagd wat de respondent verstaat onder een
zichtbaar aanwezige, toegankelijke en bekende BOA. Zo worden de subdimensies gelijk geprojecteerd
op de praktijk. Tot slot wordt ook hier gevraagd in hoeverre dit een taak van BOA’s is.
Op basis van de bovenstaande operationalisering is vervolgens een interviewguide gemaakt voor de
interviews. Deze interviewguide staat in bijlage 1.

4.5 Methode van analyse
Alle transcripten gecombineerd geeft een groot bestand met visies op de effectiviteit van BOA’s en
hoe deze middels indicatoren vastgesteld zou moeten worden. Het is vervolgens zaak om te coderen.
Bij coderen wordt het transcript geïnterpreteerd aan de hand van begrippen. Dit kan zowel inductief,
waarbij het transcript het beginpunt van onderzoek is, als deductief, waarbij de begrippen al van
tevoren zijn opgesteld. In dit onderzoek is er sprake van inductieve codering. De fragmenten uit de
transcripties die over hetzelfde onderwerp gaan, zoals de definitie van een item, worden onderling
vergeleken. Dit betekent dat de codering selectief gebeurt (Bleijenbergh, 2016). Dit geeft een goed
beeld van de onderlinge verschillen en overeenkomsten en leidt zo tot gezamenlijke definities en
items.
De items uit het conceptmeetinstrument worden getoetst op de praktijk door de deductieve items
vanuit de theorie en de kwalitatieve items vanuit de interviews te vergelijken. Hierna wordt een keuze
gemaakt voor de items voor het uiteindelijke meetinstrument.
De items die zijn gekozen worden vervolgens omgezet in indicatoren. Dit gebeurt door de gekozen
items verder tot indicatoren te operationaliseren met de relevante kennis uit zowel theorie als empirie.
Zij zullen allereerst gedefinieerd worden. Deze definiëring laat zien welke indicatoren onder het item
zullen vallen (Van Thiel, 2015). Het in dit onderzoek toekennen van de definities aan de uiteindelijke
items gebeurt op basis van de empirische inzichten uit de interviews. Op deze manier sluit de definitie
het beste aan bij het takenpakket van de dienstverlenende BOA, diens leidinggevende en de
verantwoordelijken voor het veiligheidsbeleid in de gemeenten. Hierna worden op basis van de
definitie meerdere uitingsvormen, indicatoren, aan het item toegekend (Van Thiel, 2015).
Vervolgens moet de indicator meetbaar gemaakt worden. Hiervoor worden waarden aan de indicator
toegekend (Vrolijk et al., 2003). Om dit te doen moet allereerst het meetniveau van de indicator
bepaald worden. Dit kan zijn: nominaal, ordinaal, interval of ratio. Een nominaal meetniveau heeft
waarden die verschillen, maar die niet gerangschikt kunnen worden. Ordinaal betekent dat de
waarden oplopen van bijvoorbeeld weinig tot veel, maar dat niet duidelijk is hoe groot het verschil
tussen twee waarden is. Intervalvariabelen hebben wel een duidelijk verschil tussen twee waarden,
maar er kan niet gezegd worden dat waarde 2 twee keer zoveel is als waarde 1. De ratiovariabele heeft
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een vast nulpunt en werkt met vaste intervallen tussen twee waarden waardoor de waarden wel met
elkaar vergeleken kunnen worden (Van Tiel, 2015).
De variabelen in dit onderzoek gaan over het werk van dienstverlenende BOA’s en de evaluatie van
deze BOA. Voor de evaluatie is het van belang dat er aangegeven kan worden dat het werk ofwel goed
is uitgevoerd ofwel extra focus verdient. De variabelen moeten dus aangeven op een schaal van slecht
naar goed hoe BOA’s gepresteerd hebben. Hiervoor is een rangschikking van belang. In dit onderzoek
zijn de variabelen dan ook van ordinaal meetniveau. De rangschikking is van belang, maar er is geen
sprake van een duidelijk verschil tussen twee waarden. De evaluatie vindt namelijk niet plaats op basis
van cijfers of percentages.
Vervolgens wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende schalen waarop de indicatoren gemeten
gaan worden. Bij de ontwikkeling van indicatoren worden hier meestal de continue schaal, de Likertschaal of de semantische differentiaal voor gebruikt. Dit is omdat deze drie schalen non-comperatief
zijn en zo ieder element afzonderlijk beoordeeld wordt. Bij comperatieve schaaltechnieken moet de
respondent zelf een keuze maken tussen de voorgestelde opties (Vrolijk et al., 2003). De continue
schaal laat de respondent een score kiezen tussen een minimum en een maximum en zo een keuze
maken op de desgewenste plek tussen twee extremen. De Likert-schaal toetst een item op een
vijfpuntsschaal van “helemaal eens” naar “helemaal oneens”. Zo wordt gemeten in hoeverre de
realiteit overeenkomt met een stelling. De semantische differentiaal vraagt respondenten om een item
te beoordelen op een vijfpuntsschaal waarbij de woorden de uiteinden van het continuüm definiëren.
De twee uitersten zijn dus inhoudelijke tegenpolen van elkaar, zoals groot en gering en betrouwbaar
en onbetrouwbaar (Vrolijk et al., 2003).
De indicatoren uit dit onderzoek zullen uiteindelijk gebruikt gaan worden in evaluaties vanuit
gemeenten. De beoordeling gebeurt op ordinaal meetniveau waarbij de continue schaal wordt
gebruikt. Bij de indicatoren die aantonen of BOA’s simpelweg een bepaalde taak wel of niet volbracht
hebben, bestaat deze schaal uit “ja” en “nee”. Bij de andere indicatoren is er een vijfpuntsschaal met
“nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak” en “altijd”. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een
vijfpuntsschaal met de keuze tussen “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”. Tot slot is er de
vijfpuntsschaal van “grote toename”, “kleine toename”, “geen verschil”, “kleine afname” en “grote
afname” waarbij wordt verwezen naar het verschil met een ander jaar.
Deze operationalisering van items wordt per dimensie behandeld. Dit resulteert uiteindelijk in een lijst
met mogelijke indicatoren per dimensie. Deze indicatoren kunnen daadwerkelijk in het
meetinstrument gebruikt worden en geven gemeenten uiteindelijk de handvatten om hun eigen
evaluatie-indicatoren aan te vullen en te verbeteren.

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid van onderzoek hangt af van de nauwkeurigheid en de consistentie waarmee de
gebruikte variabelen worden gemeten. Nauwkeurigheid is gericht op de gebruikte meetinstrumenten,
in dit onderzoek de vragenlijst. Consistentie vereist herhaalbaarheid van een onderzoek. Onder
dezelfde omstandigheden moet dezelfde meting leiden tot dezelfde bevindingen. Hoe beter de
nauwkeurigheid en de consistentie zijn, hoe groter de kans dat de uitkomsten van het onderzoek niet
toevallig, maar juist systematisch zijn (Van Tiel, 2015).
De nauwkeurigheid van dit onderzoek wordt gewaarborgd door de juiste operationalisatie en
codering. De operationalisatie leidt namelijk tot de vragenlijst. Door de juiste stappen in de
operationalisatie te zetten en keuzes goed te onderbouwen, zal het meetinstrument nauwkeurig zijn.
36

Hetzelfde geldt voor de codering. De codering leidt uiteindelijk tot de empirische items en dit is dan
ook met uiterste zorgvuldigheid gedaan. De nauwkeurigheid van dit onderzoek kan wel gevaar lopen,
doordat de operationalisatie uitgaat van een theorie die nog niet voor dit doeleinde gebruikt is. Om
dit op te lossen wordt er gebruik gemaakt van zowel theorie als empirie door theoretische items en
empirische items te vergelijken. De consistentie wordt gewaarborgd door de stappen voor de
ontwikkeling van een evaluatie-instrument te volgen. De operationalisatie en codering worden
duidelijk beschreven en dit maakt het onderzoek herhaalbaar. Wel kan de herhaalbaarheid van het
onderzoek in het geding komen doordat zaken en meningen over tijd kunnen veranderen. Doordat de
interviews semi-gestructureerd waren en bestonden uit open interviewvragen lag er weinig vast. De
verkregen data was dus afhankelijk van de respondenten zelf, het ging hoofdzakelijk om hun
gedachten over (on)veiligheid en leefbaarheid. Deze gedachtegangen kunnen over tijd veranderen en
zal altijd subjectief blijven. Dit verlaagt de consistentie.
Validiteit is uit te splitsen in interne en externe validiteit. Interne validiteit gaat over de geldigheid van
het onderzoek, of daadwerkelijk is gemeten wat gemeten moest worden. Hiervoor moet de
operationalisatie een goede maatstaf zijn voor de theorie. Externe validiteit staat voor de
generaliseerbaarheid van het onderzoek. Hierbij wordt de vraag opgeworpen of de uitkomsten van het
onderzoek ook gelden voor andere situaties (Van Tiel, 2015).
De interne validiteit wordt vergroot doordat de theorie als basis geldt. Het onderzoek is theoretisch
gestuurd en deductief van aard. Vanuit de theorie zijn de dimensies geoperationaliseerd en is de
interviewguide opgesteld. Hierdoor zijn de uiteindelijke indicatoren geldig voor de theorie. Keerzijde
is wel dat de theorie opzijgeschoven kan worden. Wanneer theoretische items niet vanuit de empirie
bevestigd worden, worden deze niet meegenomen in het meetinstrument. Deze empirische
bevestiging is gebaseerd op veertien interviews in drie casussen. Wellicht was dit bij andere
casusgemeenten anders geweest. Hierdoor bestaat de kans dat bepaalde theoretische items onterecht
verwijderd worden. De externe validiteit is op voorhand lastig te voorspellen. Het onderzoek maakt
gebruik van drie gemeenten als casus en binnen deze gemeenten zijn meerdere mensen geïnterviewd.
Onderling verschillen de casussen waardoor er een zo’n representatief mogelijk beeld wordt geschetst.
Probleem is wel dat er maar drie casussen zijn behandeld, waardoor de hoogste en de laatste mate
van stedelijkheid ontbreken. De niet stedelijke en zeer sterk stedelijke gemeenten worden hierdoor
niet gerepresenteerd. Doordat de drie casussen wel de drie middelste maten van stedelijkheid
vertegenwoordigen zal het meetinstrument hoogstwaarschijnlijk ook van pas komen in andere
gemeenten.
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5. Data-analyse
In dit hoofdstuk worden allereerst de empirische inzichten vanuit de interviews besproken. Hierbij
wordt een overzicht gemaakt van de items uit de empirie. Vervolgens worden deze empirische
inzichten afgezet tegen de items die in het theoretisch kader waren afgeleid uit de daar opgedane
theoretische inzichten. Zo wordt duidelijk waar de inzichten overeenkomen en waar zij verschillen. Op
basis van deze vergelijking wordt een conclusie getrokken welke items gebruikt zullen worden bij het
maken van de evaluatie-indicatoren. Dit alles leidt tot het opstellen van de evaluatie-indicatoren voor
het werk van BOA’s met een dienstverlenend karakter.

5.1 Empirische inzichten
De empirische inzichten zijn gebaseerd op de interviews met de veertien respondenten. Hun
antwoorden gecombineerd leiden tot de items die vanuit de empirie van belang zijn. Hiermee geeft
deze paragraaf antwoord op de deelvraag Welke items geeft de empirie voor de evaluatie van de
effectiviteit van het werk van de dienstverlenende BOA?.

5.1.1 Gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
De eerste dimensie, die gaat over onveiligheidsgevoelens, is bevraagd door allereerst te vragen wat de
respondenten zelf onder onveiligheidsgevoelens verstaan en wat BOA’s zouden kunnen doen om deze
te verminderen. De antwoorden die hier op volgden kwamen tussen verscheidene respondenten al
overeen. Vervolgens zijn de respondenten ook bevraagd naar de subdimensies van
onveiligheidsgevoelens, namelijk sociale symbolen en fysieke symbolen. De antwoorden hierop
leidden tot een clustering van meerdere items.

5.1.1.1 Sociale symbolen
Sociale symbolen zijn bevraagd als de zaken die de respondent als overlast in de gemeente beschouwt.
Wanneer werd gevraagd naar de definitie van overlast kwam daar allereerst uit dat of iemand iets als
overlast ervaart erg subjectief is. Zowel BOA’s als teamleiders gaven aan dat het lastig kan zijn om iets
aan te duiden als overlast, omdat de mate van overlast per persoon verschilt en het afhangt van
iemands persoonlijke waarden. Om dit toch objectief te maken kan er worden gekeken of de overlast
ook voor anderen waarneembaar is en het dus niet alleen om de subjectiviteit van één inwoner gaat.
De respondenten gaven meerdere voorbeelden van overlast binnen hun gemeente waar BOA’s op
moeten acteren. Zo werd overlast door honden, bijvoorbeeld geblaf of het niet opruimen van
hondenpoep, genoemd door drie respondenten uit één gemeente. Dit laat zien dat de overlast door
honden in deze gemeente als overlast wordt gezien en dat BOA’s hier dan ook op moeten handhaven.
Opvallend was dat juist de overlast door honden in een andere gemeente op zowel bestuurlijk niveau
als door de teamleider werd aangegrepen als een slecht voorbeeld van overlast waar BOA’s op moeten
handhaven. De overlast door honden wordt dus in de gemeenten anders ervaren, wat het wederom
subjectief maakt.
Een oplossing hiervoor kan gevonden worden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Iedere
gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening met daarin de wettelijke regels die
alleen gelden in die gemeente. Wanneer een vorm van overlast als dusdanig vermeld staat in de
Algemene Plaatselijke Verordening is de overlast geobjectiveerd en kan een BOA handhaven. Door dit
item te gebruiken in het meetinstrument wordt de effectiviteitsmeting dus afgestemd op de gemeente
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waarin de BOA werkt. Vier respondenten benoemden de Algemene Plaatselijke Verordening als
maatstaf voor overlast in de gemeente. Een andere respondent gaf juist aan dat de Algemene
Plaatselijke Verordening de effectiviteit van de BOA dwarsboomt. Wanneer een vorm van overlast is
opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening zou handhaving namelijk verplicht zijn en kan het
probleem niet worden opgelost met enkel een goed gesprek. Dit maakt dat de Algemene Plaatselijke
Verordening enerzijds zorgt voor een objectivering van overlast, maar anderzijds de BOA toch ook tot
last kan zijn. In het geval van overlast door honden biedt de Algemene Plaatselijke Verordening wel
uitkomst. Iedere gemeente kan namelijk via deze verordening zelf opstellen op welke vormen van
overlast zij wil handhaven. Zo kan de ene gemeente ervoor kiezen om overlast door honden hier wel
in op te nemen, terwijl een andere gemeente dit niet doet omdat dit binnen de gemeente niet als
overlast wordt ervaren. In plaats van het opnemen van meerdere kleine items is het dan ook
handzamer om de Algemene Plaatselijke Verordening als item te gebruiken in het meetinstrument.
Het is vervolgens aan de gemeenten zelf om vanuit hun eigen verordening te kijken welke vormen van
overlast zij als indicatoren willen gebruiken.
Er waren ook twee items die veelvuldig genoemd werden tijdens de interviews. De eerste is
jeugdoverlast. Jeugdoverlast is in alle casussen een grote uitdaging en werd ook door alle drie de
respondentengroepen genoemd. Jeugdoverlast gaat over jongeren die zich op openbaar terrein
bevinden en daar voor overlast zorgen of over jongeren die overlast veroorzaken met vuurwerk. Dat
het verminderen van jeugdoverlast een belangrijke taak voor een dienstverlenende BOA is, is
onbetwist wat betreft de respondenten uit de drie casussen. Jeugdoverlast wordt daarom als los item
opgenomen in het meetinstrument.
Een tweede vorm van overlast die specifiek is benoemd is geluidsoverlast. Geluidsoverlast, inclusief
geluidsoverlast veroorzaakt door vuurwerk, werd drie keer genoemd als vorm van overlast. Wel werd
duidelijk uit de gesprekken dat overlast veroorzaakt door geluid van een ander lastig objectief te
meten is. Hierbij werd dan ook weer aangegeven dat de geluidsoverlast ook voor de BOA
waarneembaar moet zijn en dat de Algemene Plaatselijke Verordening hierin uitkomst kan bieden.
Omdat geluidsoverlast net zoals jeugdoverlast specifiek meermaals is benoemd, wordt dit als los item
opgenomen in het meetinstrument.

5.1.1.2 Fysieke symbolen
Fysieke symbolen zijn in het interview bevraagd middels verloedering. De respondenten noemden vele
vormen van verloedering, waarbij enige overlap aanwezig was.
Afval op straat werd in negen van de veertien interviews genoemd als vorm van verloedering. Naast
jeugdoverlast werd deze vorm van verloedering ook gezien als een grote uitdaging in alle gemeenten.
Respondenten uit alle drie de respondentengroepen zijn het hier dan ook over eens. Afval op straat
gaat om het zwerfvuil op straat, naastplaatsingen bij gemeentecontainers en het achterlaten van een
kliko door een inwoner. Het afval geeft een rommelige uitstraling aan de gemeente en zorgt voor een
verloederd aanzicht. Afval op straat is daarmee een goed voorbeeld van een fysiek symbool.
Vandalisme, of eigenlijk vooral de kapotte voorwerpen die hier het gevolg van zijn, werd ook
meermaals als symbool van verloedering genoemd. Dit gebeurde zes keer, maar wel alleen bij de
respondenten uit één gemeente. Zij vonden dat kapotte bankjes of prullenbakken het aanzicht
verloederen. Wanneer er een prullenbak wordt vernield, zorgt dit ook weer voor meer afval op straat,
omdat mensen hun afval niet kwijt kunnen. BOA’s uit een andere gemeente vinden vernieling een
minder groot probleem. Zij geven aan dat de gemeente simpelweg niet alle kapotte voorwerpen in de
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openbare ruimte direct kan maken, maar dat hier altijd wat tijd voor nodig zal zijn. Vandalisme werd
door meerdere respondenten genoemd en wordt daarom ook als item voor fysieke symbolen gebruikt.
Een derde item is het aanzicht van huizen in de gemeente. Dit item gaat over de staat van de huizen
en de tuinen. Drie respondenten gaven aan dat het slechte aanzicht van de huizen in een straat kan
zorgen voor verloedering. Dit waren respondenten uit de groep leidinggevenden en de groep
verantwoordelijken veiligheidsbeleid. Zij gaven aan dat het aanzicht van de huizen is verslechterd
wanneer de tuinen en de schuttingen er niet netjes bij liggen en bij staan. Omdat deze perceptie door
meerdere mensen wordt gedeeld wordt het aanzicht van huizen als overkoepelend item gebruikt.
Het aanzicht van de straat is een combinatie van meerdere genoemde items. Het gaat hierbij om
onkruid, scheef liggende stoeptegels, overhangend groen, de bermen en plantsoenen, maar ook
werkende straatverlichting. Al met al werden deze items door veel respondenten benoemd als vormen
van verloedering. Er zijn dus veel respondenten die vinden dat het aanzicht van de straat van belang is
voor onveiligheidsgevoelens omdat een slecht aanzicht valt onder verloedering. Het aanzicht van de
straat kan hier als overkoepelend item gebruikt worden.
Zichtbaarheid werd door alle respondenten genoemd als een manier om onveiligheidsgevoelens te
verminderen. De invulling van deze zichtbaarheid, fysiek op straat aanwezig zijn of bijvoorbeeld via
sociale media, verschilde per respondent. Omdat zichtbaarheid als eigen subdimensie onder het
oplossen van de reassurance gap valt, wordt deze niet twee keer gebruikt in het meetinstrument. Wel
geeft dit aan dat zichtbaarheid ontzettend belangrijk is in het werk van BOA’s en daarom ook van grote
waarde is.
Terwijl BOA’s zichtbaar op straat aanwezig zijn, kunnen zij naast het handhaven ook met inwoners in
gesprek gaan. In een praatje kunnen bewoners gehoord worden over hun problemen en kan gevraagd
worden waardoor zij zich onveilig voelen. Het gesprek geeft inwoners rust en erkenning en zo laten
BOA’s zien dat zij er juist zijn voor deze sociale veiligheid. Ook kan de BOA in gesprek gaan met de
overlastplegers en in plaats van het uitschrijven van een boete hen aanspreken op hun gedrag. Door
mensen zo aan te sporen om zich goed te gedragen, kunnen zij inwoners zelf aansporen om ervoor te
zorgen dat anderen zich veilig voelen in de omgeving. Het aanspreken van overlastgevers en het
aansporen tot goed gedrag is iets wat een BOA kan doen tijdens de surveillance of fysieke
aanwezigheid op andere momenten. Dit is dan ook de reden om de items van “in gesprek” niet mee
te nemen als nieuwe subdimensie bij het doen dalen van onveiligheidsgevoelens.
De subdimensies van “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” met de vanuit de empirie genoemde
items staan in tabel 7.
Dimensie
Gerichtheid op
onveiligheidsgevoelens
Definitie:
De BOA probeert
onveiligheidsgevoelens te doen
dalen door zichtbaar op straat
te zijn en daar te handhaven,
problematiek aan te pakken en
met inwoners in gesprek te
gaan.

Subdimensies
Sociale symbolen

Fysieke symbolen

Tabel 7 Empirische items gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
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Items
Items vanuit de eigen
Algemene Plaatselijke
Verordening
Jeugdoverlast
Geluidsoverlast
Afval op straat
Vandalisme
Huizen in de wijk hebben geen
net aanzicht
Straten in de wijk hebben geen
net aanzicht

5.1.2 Betrokkenheid van buurtbewoners en partners
De tweede set vragen ging over de betrokkenheid van buurtbewoners en partners. Hierbij werden de
respondenten gevraagd met wie BOA’s moeten samenwerken om hun werk zo goed mogelijk te
kunnen doen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen inwoners, die in de literatuur
vertegenwoordigd zijn door sleutelinformanten, en externe partijen, die in de literatuur verdeeld zijn
in wettelijke en gemeentelijke instanties. Zodoende zijn de respondenten bevraagd op drie
subdimensies, te weten: samenwerking met inwoners, samenwerking met wettelijke instanties en
samenwerking met gemeentelijke instanties.

5.1.2.1 Samenwerking met inwoners
Allereerst is de respondenten gevraagd hoe BOA’s kunnen samenwerken met inwoners en om welke
inwoners het hierbij zou moeten gaan. De literatuur schreef voor dat de samenwerking met inwoners
zou moeten verlopen via sleutelinformanten die speciaal voor deze samenwerking als groep zijn
samengesteld. Omdat deze formulering al enige sturing geeft, is ervoor gekozen om slechts te vragen
naar de samenwerking met inwoners in het algemeen.
Uit de interviews bleek dat vrijwel alle respondenten uit de drie casussen de samenwerking met
inwoners erg belangrijk vinden en op ongeveer eenzelfde manier invullen. Zij werken namelijk graag
samen met inwoners die zijn verenigd in een buurtoverleg, een bewonersvereniging, de
buurtpreventie of een sportvereniging. Op deze manier kunnen zij gemakkelijk met meerdere
inwoners in gesprek en kunnen ze hen aansporen tot een samenwerking. De respondenten gaven aan
dat deze samenwerkingspartners erg belangrijk voor hen waren en dat daarmee de samenwerking dus
ook bijdraagt aan de effectiviteit van hun werk. Als overkoepelend item wordt “verenigingen van
buurtbewoners” gebruikt. De benaming verschilde namelijk per gemeente, maar het gaat hierbij dus
om een reeds bestaande vereniging van buurtbewoners waar de BOA’s langs kunnen gaan.
Een tweede vorm van samenwerking met inwoners gebeurt door met individuele buurtbewoners in
gesprek te gaan en zo informatie te krijgen. Zo kunnen mensen die veel meldingen doen bijvoorbeeld
worden uitgenodigd voor een gesprek. BOA’s weten zelf vaak om welke fanatieke melders of goed
geïnformeerde inwoners het gaat.
“De BOA’s weten in hun eigen kerngebied dondersgoed wie de meeste informatie
heeft en dat zijn de sommige jongeren, maar dat zijn ook die buurtbewoners die,
wat ik net zeg, die altijd die meldingen doen” (Respondent 5).
De samenwerking met zogenoemde fanatieke melders is door zowel BOA’s als teamleiders uit de
gemeenten genoemd. Hieruit kan blijken dat deze aanpak vooral uit de praktijk voortvloeit en geen
gemeentebeleid is. Het idee van een samenwerking met fanatieke melders lijkt op het theoretische
item van sleutelinformanten, omdat deze fanatieke melders veel meldingen maken en daarmee goed
weten wat er in de gemeente speelt. Maar de opzet hiervan verschilt toch dusdanig, omdat zij niet tot
een groep sleutelinformanten worden geformeerd waarmee de BOA in gesprek gaat. Deze
subdimensie kan daarom beter “samenwerking met bewoners” genoemd worden. Met daarin
aandacht voor het in gesprek gaan met bewoners. Naar aanleiding van dit extra accent is de
respondenten gevraagd hoe zij dit gesprek met bewoners voor zich zien.
Dit gesprek moet vooral plaatsvinden op straat, dus fysiek. Dit kan door tijdens de dienst door een
buurt te wandelen of te fietsen en zelf mensen aan te spreken maar door ook open te staan voor
gesprekken. Wat hierbij helpt is het af en toe neerzetten van een partytent of keet op straat,
bijvoorbeeld op de markt. Dit biedt inwoners de gelegenheid om kennis te maken en het gesprek aan
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te gaan. Zelf kunnen BOA’s ook ergens op bezoek gaan. Dit kan zijn bij inwoners thuis, maar ook
gemakkelijk bij sportclubs en verenigingen van ondernemers of andere belangen. Een bezoek aan het
jeugdhonk wordt hier ook als voorbeeld gebruikt. Op die manier komen ze in contact met inwoners en
kunnen ze gemakkelijk het gesprek aangaan, wat hen helpt om hun bekendheid te vergroten en om
informatie te winnen. Deze aanpak valt dan ook onder de latere subdimensie “bekendheid”.

5.1.2.2 Samenwerking met wettelijke instanties
Bij de vraag naar externe partijen werden allereerst partijen van buiten de gemeente genoemd. Deze
vallen binnen de subdimensies van de literatuur onder wettelijke instanties. Uit de interviews bleek
dat de BOA’s graag samenwerken in overleggen, maar ook door samen de eerder genoemde partytent
of keet te bemannen. Door samen te werken kunnen ze samen overlast en verloedering tegengaan,
maar werken ze ook aan hun bekendheid.
“Het begint met kennen en gekend worden. Dus dat betekent dat iedereen ook
moet weten wat de BOA’s allemaal doen en waarvoor we ze kunnen gebruiken”
(Respondent 5).
Het pallet aan wettelijke instanties waar BOA’s mee moeten samenwerken is dus ontzettend groot en
gevarieerd. Uit de interviews bleek ook dat sommige partners, zoals de politie en de woningbouw, in
alle drie de gemeenten een relevante samenwerkingspartner waren, terwijl andere partners slechts in
één gemeente genoemd worden. De genoemde partners zullen hieronder behandeld worden. De
respondenten gaven aan dat deze samenwerkingspartners erg belangrijk voor hen waren en dat
daarmee de samenwerking dus ook bijdraagt aan de effectiviteit van hun werk.
De wettelijke instantie die telkens als eerste werd genoemd was de politie. De politie werd door twaalf
respondenten genoemd als wettelijke instantie waar zij mee moeten samenwerken. Dit betreft
respondenten uit alle drie de respondentengroepen en uit alle drie de casussen. Ze gaven aan dat de
samenwerking met de politie voor hen erg belangrijk is. De politie heeft meer bevoegdheden en moet
zorgen voor het vervoer van een persoon die, eventueel door een BOA, is aangehouden. Het zorgen
voor een schone, hele en veilige wijk is een taak die zij samen moeten vervullen. Aan de andere kant
is de politie ook afhankelijk van BOA’s, omdat zij als zichtbare handhaver vaker het eerste
aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is vaak aan de BOA om bepaalde (veiligheids)vraagstukken aan
de politie door te geven. Ook merken respondenten dat de politie steeds vaker een beroep doet op de
BOA’s en hun hulp graag inschakelt. De samenwerking tussen BOA en politie is dus voor beide partijen
van groot belang. Er kan dan ook met zekerheid gezegd worden dat de effectiviteit van het werk van
de dienstverlenende BOA grotendeels afhangt van de samenwerking met de politie. Om de effectiviteit
zo groot mogelijk te maken, dient de samenwerking dan ook goed en frequent te gebeuren.
Helaas verloopt de samenwerking niet altijd zoals gewenst. Zo ziet niet iedere politieagent de BOA’s
aan “voor vol”. Dit kan al voorkomen bij inwoners, maar wanneer ook politieagenten dit uitstralen
werkt dit BOA’s tegen.
“Ik kan hier wel van alles vertellen, maar op het moment dat een BOA niet voor vol
wordt aangezien door de inwoner of collega’s, en politie noem ik collega’s, dan heb
je eigenlijk al een één of twee nul achterstand” (Respondent 6)
“Een BOA mag mensen aanhouden, maar ze hebben geen vervoer dus de politie
moet er dan bij om de persoon en de BOA mee te nemen en de BOA doet dan de
afhandeling. Maar dan heb je discussies op straat waarbij de politie zegt de persoon
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niet mee te nemen omdat ze het er niet mee eens zijn. Die discussie moet je niet op
straat hebben. Of dat er geen auto beschikbaar is. Of dat de politie wel komt en op
straat hele discussies gaat voeren over het handelen van de BOA. Dat zijn geen
dingen die je op straat moet doen waar de jeugd bij staat. Dan zeg je de BOA’s niet
op de juiste plek weg” (Respondent 10).
“En je hebt nog steeds agenten, en dat vind ik dan echt heel jammer, die denken
‘daar heb je die handhavers weer, die willen ook wat komen doen’” (Respondent 7).
Gelukkig waren er ook veel positieve verhalen waaruit bleek dat de politie graag met de BOA’s
samenwerkt en bijvoorbeeld samen buiten surveilleert. BOA’s en politie hebben vaak structurele
overleggen samen. Zo werken ze in alle drie de gemeenten samen om de gemeente veilig te houden.
Wat betreft de leefbaarheid ligt die taak vooral bij de BOA’s zelf.
Woninginstanties zoals de woningbouwvereniging of de woningcorporatie werden door zes
respondenten genoemd als belangrijke samenwerkingspartners. Zij zijn namelijk nodig om eventuele
woonoverlast tegen te gaan en komen in beeld wanneer het gaat om het aanzicht van huizen, zoals
genoemd onder verloedering. Het gaat hierbij wel alleen om de huurhuizen die onder een
woningorganisatie vallen. De woninginstanties staan weer in contact met de bewoners en zijn
medeverantwoordelijk voor het aanzicht van de huizen en bijbehorende tuinen. Door met deze
instanties samen te werken kan de BOA dus goed de verloedering van het straatbeeld tegengaan.
Een andere externe partner die door drie respondenten werd genoemd is de Rijksdienst Wegverkeer
(nu officieel Dienst Wegverkeer (RDW). De Dienst Wegverkeer gaat onder andere over de registratie
van voertuigen en hier kunnen BOA’s dus bepaalde informatie inwinnen. Omdat het hier alleen om het
verkrijgen van informatie gaat, is er niet echt sprake van een samenwerking. Deze organisatie wordt
dan ook niet meegenomen als samenwerkingspartner.
Om de jeugdoverlast, een grote uitdaging voor alle gemeenten, aan te pakken, moet de
dienstverlenende BOA ook samenwerken met scholen en leerplichtambtenaren. Deze actoren zijn
genoemd door vier respondenten, allen BOA’s. Dit laat zien dat BOA’s graag samenwerken met deze
partners. Zij geven aan dat zij met hen informatie kunnen uitwisselen over de problematische jeugd in
de gemeente. Het zal per casus en gemeente verschillen of juist een verantwoordelijke van een school
of de leerplichtambtenaar die in dit gebied werkt de juiste actor is. Deze keuze wordt dan ook open
gehouden bij dit item.
De informatie-uitwisseling over de problematiek binnen de jeugd in de gemeente geldt ook voor de
samenwerking met HALT. HALT is door drie respondenten als belangrijke actor genoemd. Dit waren
drie BOA’s. Net zoals bij de scholen en leerplichtambtenaren is HALT dus een partner met wie zij graag
samenwerken. HALT wordt dan ook meegenomen als samenwerkingspartner en item.

5.1.2.3 Samenwerking met gemeentelijke instanties
Ook bij de vraag naar gemeentelijke instanties kwamen veel instanties voorbij. En net zoals bij de
wetenschappelijke instanties werden sommige instanties door veel respondenten genoemd en
anderen door weinig. De respondenten gaven aan dat deze samenwerkingspartners erg belangrijk voor
hen waren en dat daarmee de samenwerking dus ook bijdraagt aan de effectiviteit van hun werk.
Hieronder staan de genoemde instanties.
De samenwerking met jongerenwerkers is door negen respondenten genoemd dus deze partner wordt
in iedere gemeente belangrijk gevonden. Via deze samenwerking kunnen BOA’s en jongerenwerkers
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informatie uitwisselen over de jeugd in de gemeente. Ook kunnen zij gezamenlijk op pad gaan om
jongeren aan te spreken en eventuele problemen op te lossen.
Wijkcoaches en -teams zijn voor BOA’s ook een belangrijke schakel. Zij werden door acht respondenten
genoemd. De wijkcoach staat dicht op de burger en heeft zo belangrijke informatie voor de BOA maar
kan ook net zoals de jongerenwerker samen met de BOA op pad.
De buitendienst is door zes respondenten genoemd. Omdat de buitendienst bijdraagt aan het oplossen
van de verloedering en daarmee een andere doelstelling van de dienstverlenende BOA’s, wordt de
samenwerking met de buitendienst gebruikt als item. De buitendienst werkt hierbij als een verlengstuk
van de BOA’s. Door hun surveillances merken BOA’s verloedering op en dit kunnen zij melden bij de
buitendienst, die het probleem daadwerkelijk oplost. Deze samenwerking is dus meer een
éénrichtingsverkeer, maar het maakt wel dat de buitendienst een belangrijke partner van de BOA is.
De samenwerking met een ambtenaar die verantwoordelijk is voor de AOV,
arbeidsongeschiktheidsvoorziening, in de gemeente is door vier respondenten genoemd. Deze
samenwerkingspartner geeft de BOA informatie en dit helpt de BOA in diens dienstverlening.
Door samen te werken met een gemeentelijke ambtenaar die zich richt op de vergunningen in de
gemeente en het juridische aspect, kan de BOA gemakkelijk informatie inwinnen en zo inwoners van
dienst zijn. Deze samenwerkingspartner is door drie respondenten genoemd.
De subdimensies van “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” met de vanuit de empirie
genoemde items staan in tabel 8.
Dimensie
Betrokkenheid van
buurtbewoners en partners

Subdimensies
Samenwerking met inwoners

Items
Verenigingen van
buurtbewoners
Fanatieke melders
Definitie:
Samenwerking met wettelijke
Politie
BOA’s werken samen met
instanties
Woninginstanties
verenigingen, wettelijke
Scholen/leerplicht
instanties en gemeentelijke
HALT
instanties om zo de veiligheid
Samenwerking met
Jongerenwerkers
te verbeteren en informatie te gemeentelijke instanties
Wijkcoaches en -teams
verkrijgen.
Buitendienst
AOV
Vergunningen en juridisch
Tabel 8 Empirische items betrokkenheid van buurtbewoners en partners

5.1.3 Oplossen reassurance gap
De dimensie “oplossen reassurance gap” was een dimensie die in de vragen naar de twee andere
dimensies al veelvuldig voorkwam. Dit liet zien dat de drie subdimensies van deze dimensie van groot
belang zijn voor het werk van BOA’s. Desalniettemin is het goed om de antwoorden die passen bij deze
drie subdimensies nogmaals te behandelen.
Uit de interviews blijkt dat zichtbaarheid, toegankelijkheid en bekendheid als drie oplossingen van de
reassurance gap sterk met elkaar samenhangen. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander bereikt
worden en ze beïnvloeden elkaar sterk.
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5.1.3.1 Zichtbaarheid
“Dat een bepaald gebied een onveilige situatie heeft of sfeer oproept omdat het
bijvoorbeeld donker is of er wordt heel hard gereden. We kunnen dan vaker
surveilleren op een locatie en dat geeft een verhoging van het veiligheidsgevoel”
(Respondent 6)
Zichtbaarheid van een BOA wordt, gelet op de antwoorden van de respondenten, gezien als een groot
goed van BOA’s. Door zichtbaar te zijn kunnen ze onveiligheidsgevoelens verminderen, overlast en
verloedering signaleren en aanpakken en in gesprek gaan met inwoners en partners. Zichtbare
aanwezigheid kan worden vormgegeven op drie manieren. Dit is het fysiek aanwezig te zijn, via media
en via de kleding en de vervoersmiddelen.
De fysieke aanwezigheid is de belangrijkste factor van zichtbaarheid. Het fysiek op straat aanwezig zijn
is door elf respondenten genoemd. Hier valt allereerst het surveilleren onder. Surveilleren betekent
dat BOA’s zich veel uren door de wijk moeten bewegen. Dit kan met de auto, maar het liefste per fiets,
scooter of lopend. Het gaat hierbij dus om het buiten zijn zonder dat zij naar een melding gaan.
“Gewoon veel buiten, veel in de wijk, veel contact met burgers hebben”
(Respondent 2).
“Wandeling door de wijk in plaats van een keer een rondje in de auto rijden en even
een keer de fiets pakken” (Respondent 14).
Dit zorgt ervoor dat de BOA’s makkelijker aanspreekbaar zijn voor inwoners, maar ook dat inwoners
bekender raken met de aanwezigheid van de BOA’s. Het probleem met zichtbaarheid via surveillance
is alleen wel dat inwoners de BOA’s alsnog vaak mis kunnen lopen. Hierdoor ervaren zij alsnog geen
zichtbare BOA, terwijl de surveillance dit in het aantal extra uren toch wel zou moeten versterken.
Ook moeten BOA’s buiten fysiek aanwezig zijn met partytenten en keten. Dit item is genoemd door
zeven respondenten. Het af en toe opzetten van dit soort locaties biedt inwoners de mogelijkheid om
kennis te maken met BOA’s. Zo zien zij de BOA’s zonder dat er een melding of probleem in het spel is.
Het aanwezig zijn in een tent of keet is door zeven respondenten genoemd.
Ten derde is het van belang dat BOA’s zelf aansluiten bij evenementen in de gemeente en daar zo hun
gezicht laten zien. Dit item is genoemd door twee respondenten. Dit kan een avond bij de
buurtvereniging zijn, een feest of een optocht. Dit worden belangrijke momenten genoemd, waarbij
de aanwezigheid voor een daadwerkelijke impact zorgt. Bij een evenement kan de aanwezigheid van
een BOA belangrijk zijn omdat mensen hen zo tijdens een festiviteit onder positieve omstandigheden
zien. Enkele respondenten geven aan dat deze aanwezigheid belangrijker is dan het aantal uren op
straat.
Media kunnen ook ingezet worden om de zichtbaarheid te vergroten. Zes respondenten geven aan dat
zichtbaarheid vergroot kan worden door (sociale) media te gebruiken. Zo kunnen er berichten op een
website of in de krant geplaatst worden. Ook zijn sociale media als Facebook, Twitter en Instagram
handig om veel mensen te bereiken. Het type medium brengt ook weer een eigen doelgroep met zich
mee. Zo zitten jongeren veelal op Instagram. In plaats van één iemand fysiek aan te spreken en een
waarschuwing of boete voor een overtreding te geven, kan de hele gemeente hierop aangesproken
worden.
“Eigenlijk dat gesprek van ‘je krijgt een bekeuring want er is een parkeerverbod bij
een school en dat doen we voor de veiligheid van de kinderen en ook uw kinderen’.
45

Dat gesprek kun je natuurlijk heel makkelijk naar bijvoorbeeld Instagram trekken
en dan weten al je volgers ineens waarom je dat parkeerverbod bij school
handhaaft. In plaats van alleen die ene burger die het dan daadwerkelijk fout doet”
(Respondent 7).
De respondenten zijn wisselend enthousiast over het gebruik van sociale media. De ene vindt het een
goed idee om zo een groter bereik en daarmee meer zichtbaarheid te verkrijgen. De ander is bang dat
het gebruik van sociale media niet zorgvuldig kan gebeuren en negatieve reacties oproept.
Tot slot kan de zichtbaarheid ook vergroot worden via de kleding en de vervoersmiddelen. Dit item is
genoemd door twee respondenten. Hierbij is het woord ‘handhaving’ van groot belang, omdat dit een
term is die iedereen zal kennen, in tegenstelling tot het woord BOA. Het woord ‘handhaving’ moet op
het uniform aanwezig zijn en het uniform moet zo duidelijk uitstralen dat de BOA de veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente handhaaft. Deze duidelijke uitstraling moet ook terug te vinden zijn bij
de vervoersmiddelen. Neem bijvoorbeeld de dienstauto. Door deze uit te rusten met markeringen
wordt de BOA zichtbaarder.

5.1.3.2 Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van een BOA kan worden gegroepeerd in twee items. Dit zijn het zelf contact
maken en het uitdragen van een dienstverlenende houding.
Acht respondenten gaven aan dat het van belang is dat een BOA zelf contact maakt met inwoners. Dit
doet een BOA door zelf mensen goedendag te zeggen en een gesprek te beginnen. Het is hiervoor van
belang dat de BOA veel op straat aanwezig is. Dit hangt dus samen met de surveillances van een
zichtbare BOA. De partytenten en keten spelen ook hier een grote rol. Door zelf op bijvoorbeeld de
weekmarkt te gaan staan, wordt het voor inwoners een minder hoge drempel om met de BOA in
gesprek te gaan. Dit maakt hen toegankelijker.
Door een dienstverlenende houding aan te nemen zorgt een BOA ervoor dat hij altijd toegankelijk blijft.
Dit betekent dat ze moeten proberen om inwoners met vragen of klachten te helpen, ook al valt het
niet onder hun eigen takenpakket. De BOA kan enkel als aanspreekpunt fungeren en het zelf bij de
juiste persoon melden, of proberen het alsnog zelf op te lossen. Door alleen al het verhaal of het
probleem aan te horen, raakt de inwoner vertrouwt met de BOA en zal diegene ook in de toekomst
eerder geneigd zijn om een BOA aan te spreken. Vier respondenten hebben aangegeven dat een
dienstverlenende houding bijdraagt aan de toegankelijkheid van een BOA.

5.1.3.3 Bekendheid
Door als BOA bekend te zijn onder de inwoners weten inwoners bij wie zij problemen kunnen melden
en komen zij ook sneller naar hen toe. De bekendheid van een BOA werd volgens de respondenten
vergroot op vijf manieren.
De fysieke aanwezigheid van BOA’s op straat werd ook al onder zichtbaarheid genoemd. Door
meermaals op straat te zijn, raken inwoners gewend aan de BOA en raken zij zo bekend met hen. Een
genoemd voorbeeld hiervan is het uitvoeren van preventieve acties, zoals bijvoorbeeld het attenderen
op woninginbraken. Hierdoor proberen BOA’s deze inbraken te voorkomen en raken inwoners
tegelijkertijd bekender met hen.
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Het belang van bekendheid geldt ook voor de ondernemers. Door bij hen langs te gaan en aan te sluiten
bij gesprekken raken zij bekend met de BOA’s en hun kennis en kunde. Zo kan een horeca-uitbater af
en toe bezocht worden of kan een BOA met een ondernemer een kop koffie of thee drinken. Het
bezoeken van ondernemers is door acht respondenten genoemd. Drie respondenten gaven aan ook
met ondernemersverenigingen te willen samenwerken. Deze verenigingen praten namens alle
ondernemers die aangesloten zijn. Deze samenwerking geeft een beeld van wat er speelt bij alle
ondernemers en zorgt ervoor dat er effectiever samengewerkt kan worden. Omdat deze
samenwerking vooral is gebaseerd op het uitwisselen van informatie hoort dit bij het bezoeken van
ondernemers.
Ook het gebruik van (sociale) media zorgt voor een grotere bekendheid onder de bewoners. Zes
respondenten noemden dit in hun interview. Het gebruik van sociale media werd eerder ook al onder
zichtbaarheid genoemd. De bekendheid zal groter worden doordat mensen de BOA via de media zullen
herkennen.
“Mensen moeten zeggen ‘hé dat is die BOA. Die heb ik gezien in dat krantje of gezien
op Facebook of Instagram of TikTok of weet ik veel wat” (Respondent 5).
Het bezoeken van verenigingen is door vijf respondenten genoemd. Dit kan een lokale sportclub zijn
maar ook een buurtvereniging. Door geregeld hier aan te schuiven raken deze inwoners bekend met
de BOA’s.
Vier respondenten gaven aan dat BOA’s buurthuizen moeten bezoeken om zo hun bekendheid te
vergroten. Door bijvoorbeeld zelf naar een jongerencentrum te gaan raken ze bekend bij de aanwezige
jongeren. En dat heeft effect. Het bezoeken van buurthuizen wordt dan ook meegenomen als item.
“In het jongerencentrum probeer ik eigenlijk iedere woensdag of iedere vrijdag
eventjes mijn gezicht te laten zien. Laatst ben ik daar dus drie weken op rij niet
geweest en dan wordt je echt gemist” (Respondent 14).

De subdimensies van “oplossen reassurance gap” met de vanuit de empirie genoemde items staan in
tabel 9.
Dimensie
Oplossen reassurance gap

Subdimensie
Zichtbaarheid

Items
Fysieke aanwezigheid op straat

Definitie:
BOA’s zorgen dat inwoners
meer vertrouwen in hen
krijgen door zichtbaar
aanwezig, toegankelijk en
bekend bij hen te zijn
Toegankelijkheid

Bekendheid
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Fysieke aanwezigheid met een
tent of keet
Fysieke aanwezigheid bij
evenementen
Zichtbaarheid via (sociale)
media
Herkenbaarheid door uniform
en vervoersmiddel
BOA’s maken zelf contact met
inwoners
BOA’s helpen inwoners met
hun dienstverlenende houding
Fysieke aanwezigheid op straat

Op bezoek bij ondernemers
Gebruik (sociale) media
Op bezoek bij verenigingen
Op bezoek bij buurthuizen
Tabel 9 Empirische items oplossen reassurance gap

5.2 Items en indicatoren dienstverlenende BOA
In deze paragraaf worden de items uit de theorie en de empirie met elkaar vergeleken. Zo kan gekeken
worden op welke manier de theorie en empirie hierin overeenkomen en verschillen. Hierna wordt er
gekozen welke items het meest passend zijn voor de evaluatie van het werk van de dienstverlenende
BOA. Dit gebeurt door de vergelijkingen tussen theorie en empirie te bestuderen en hierin keuzes te
maken voor de uiteindelijke items. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de deelvraag: Welke
evaluatie-indicatoren moeten gebruikt worden bij het evalueren van de effectiviteit van het werk van
de dienstverlenende BOA blijkens de overlap tussen evaluatie-indicatoren vanuit de theorie en
empirie?. Tot slot worden de gekozen items omgezet in indicatoren. Dit gebeurt door de gekozen items
verder tot indicatoren te operationaliseren met de relevante kennis uit zowel theorie als empirie.

5.2.1 Gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
Bij de dimensie “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” waren de respondenten het eens met de
sociale en fysieke symbolen. Deze twee subdimensies kwamen dan ook terug in zowel de theorie als
de interviews. De hierbij genoemde items worden vergeleken in tabel 10.

Items
Subdimensie

Sociale symbolen

Theorie

Geluidsoverlast
Rookoverlast
Stankoverlast

Empirie
Items vanuit de eigen
Algemene Plaatselijke
Verordening
Geluidsoverlast

Jeugdoverlast

Subdimensie

Theorie

Empirie

Vandalisme
Graffiti
Zwerfvuil

Vandalisme

Afval op straat
Fysieke symbolen
Huizen in de wijk hebben
geen net aanzicht
Straten in de wijk hebben
geen net aanzicht
Tabel 10 Vergelijking theoretische en empirische items gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
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De items van sociale symbolen laten zien dat de drie vormen van overlast vanuit de theorie eigenlijk
alleen op het gebied van geluidsoverlast overeenkomen met de empirie. De empirie schuift
daarentegen jeugdoverlast en items vanuit de eigen APV naar voren. Vooral dit laatste gegeven maakt
dat de items bij sociale symbolen erg afhankelijk zullen zijn van de gemeente zelf, wat goed is om mee
te nemen in het uiteindelijke meetinstrument.
De fysieke symbolen tonen zowel verschillen als overeenkomsten. Graffiti kwam niet als fysiek
symbool, oftewel verloedering, uit de interviews. Bij vandalisme en zwerfvuil was dit wel het geval. De
empirie vulde de fysieke symbolen tevens aan met nog twee items. Het aanzicht van de huizen en van
de straat zijn daarbij items waar meerdere gebreken, zoals onkruid en scheve stoeptegels, onder
geschaard worden. Graffiti kan ook onder het aanzicht van de straat vallen, waardoor dit theoretische
item alsnog onder deze noemer gebruikt wordt.

5.2.1.1 Items gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
De vergelijking van de items van sociale symbolen laat zien dat hier een grote verscheidenheid in is.
Het is daarom ook verstandig om bij deze items een handvat te bieden, maar ruimte over te laten voor
de items vanuit de eigen APV van de gemeente. Dit is dan ook toegevoegd als eerste item bij deze
subdimensie. Een voorbeeld hiervan kan het gemeentelijke beleid omtrent loslopende honden zijn,
een probleem wat meermaals uit de interviews naar voren kwam. Gemeenten hebben hier een
verschillende kijk op en maken dan ook gebruik van een andere regelgeving in hun APV. Door het item
over de eigen APV toe te voegen krijgen gemeenten zelf de ruimte om hier invulling aan te geven.
Verder kwam geluidsoverlast overeen tussen theorie en empirie, dus is dit item meegenomen. De
items rookoverlast en stankoverlast kwamen wel voor in de theorie maar niet in de empirie en worden
niet gebruikt. Deze twee vormen van overlast kunnen reeds opgenomen zijn in de APV en zodoende
alsnog bestreden worden. Omdat beide items niet werden genoemd in de empirie worden ze niet als
zodanig belangrijk beschouwd dat zij, zoals geluidsoverlast, als losstaand item gebruikt hoeven
worden. Een vorm die in de praktijk wel als groot probleem wordt ervaren is jeugdoverlast. Dit item
kwam niet voort uit de theorie, maar wel zeer sterk uit de empirie. Jeugdoverlast gaat over jongeren
die ergens staan en zo voor overlast verzorgen of bijvoorbeeld de overlast die zij veroorzaken met
vuurwerk. Vanwege het probleem van jeugdoverlast in de drie casussen wordt dit item meegenomen
als vorm van overlast.
Bij de fysieke symbolen is allereerst gekozen voor de items vandalisme en zwerfvuil omdat deze twee
items in de theorie en empirie naar voren kwamen. Verder is ervoor gekozen om enkele items bij de
fysieke symbolen te combineren in het aanzicht van huizen en het aanzicht van de straat. Het item
over graffiti wordt niet meegenomen in het meetinstrument omdat graffiti niet specifiek werd
genoemd in de interviews en het wel onder het aanzicht van de straten valt.
De items die worden gebruikt bij de dimensie “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” staan in tabel
11.

Gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
Subdimensie

Items

Sociale symbolen

Items vanuit de eigen Algemene Plaatselijke Verordening
Geluidsoverlast
Jeugdoverlast

Fysieke symbolen

Vandalisme
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Afval op straat
Huizen in de wijk hebben geen net aanzicht
Straten in de wijk hebben geen net aanzicht
Tabel 11 Gekozen items gerichtheid op onveiligheidsgevoelens

5.2.1.2 Indicatoren gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
De gekozen items zullen worden gedefinieerd, er worden indicatoren aan toegekend en vervolgens
worden ook de waarden vastgelegd.

Items uit de eigen APV
De items uit de eigen APV is een verzamelitem dat is gericht op sociale symbolen die niet gaan over
geluids- of jeugdoverlast, maar die wel zijn opgenomen in de eigen APV. De definitie van dit item is
dan ook: Items die vanuit de eigen APV gehandhaafd moeten worden. Een verdere invulling is hier niet
mogelijk, omdat de indicatoren die uit dit item voortvloeien per gemeente zullen verschillen. De eigen
APV is iets wat per gemeente wordt opgesteld en past zo goed bij de gemeentelijke situatie. De
respondenten noemden de APV bij de vormen van overlast in de gemeente, maar het is goed mogelijk
dat hier zaken instaan die ook binnen andere subdimensies tot items kunnen leiden. Het is voor
gemeenten dan ook goed om de eigen APV te raadplegen om te kijken welke andere taken nog meer
voor BOA’s relevant zijn. Hierdoor zou de eigen APV ook bij de andere subdimensies passen.

Geluidsoverlast
De definitie van geluidsoverlast is: De BOA grijpt snel in bij geluidsoverlast wanneer dit gemeld wordt
door een inwoner en zorgt zo voor een afname van geluidsoverlast. Dit leidt tot twee indicatoren.
De eerste indicator die hierbij past is: “het snel ingrijpen bij een dergelijk geluidsoverlast”. Het gaat
hierbij dus om de tijd tussen het binnenkrijgen van de melding (over geluidsoverlast) en de reactie
hierop. Snel is hierin natuurlijk wel een relatief begrip. Er zal dan ook een ideale reactiesnelheid
vastgelegd moeten worden. Bij geluidsoverlast zou dit één uur kunnen zijn. Dit omdat de overlast van
geluid vaak bij iemand op privéterrein plaatsvindt en diegene dus hoogstwaarschijnlijk binnen het
tijdsbestek van een uur nog aanwezig zal zijn. De ideale reactiesnelheid van één uur kan op een
vijfpuntsschaal van “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak”, “altijd” gemeten worden.
De tweede indicator gaat over herhaalmeldingen van geluidsoverlast. Inwoners kunnen bij de
gemeente een melding van geluidsoverlast doen en deze wordt vervolgens doorgestuurd naar de
BOA’s. Het aantal meldingen zou op jaarbasis te tellen zijn en dit aantal kan dus door de gemeente zelf
bijgehouden worden. Het aantal ingekomen meldingen hangt alleen af van veel factoren. De
respondenten gaven aan dat het bij de meldingen van belang is dat de inwoner ziet dat de BOA
zijn/haar melding serieus neemt en deze afhandelt. Hierdoor is dan ook het idee ontstaan dat dit
wellicht beter gemeten kan worden door te kijken naar herhaalmeldingen. Dit zijn meldingen die zijn
gedaan nadat een inwoner al eens eerder een melding over hetzelfde probleem heeft ingediend.
Wanneer een eerste melding goed is afgehandeld zou er geen herhaalmelding nodig hoeven zijn.
Hiervoor moet dus niet naar het aantal meldingen gekeken worden, maar vooral naar datgene waar
een melding over gedaan wordt. Dit zou gedaan kunnen worden bij de binnenkomst van meldingen
voor de BOA’s. Het aantal herhaalmeldingen kan per jaar toe- of afnemen. Zo kan deze indicator
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gemeten worden op een vijfpuntsschaal van “grote toename”, “kleine toename”, “geen verschil”,
“kleine afname” en “grote afname” vergeleken met het voorgaande jaar.

Jeugdoverlast
De definitie van jeugdoverlast is als volgt: De BOA treedt snel op bij jeugdoverlast en zorgt zo voor een
afname van jeugdoverlastmeldingen. Ook bij deze vorm van overlast gaat het over het snel ingrijpen
van de BOA en het uitblijven van herhaalmeldingen. Dit leidt tot twee indicatoren.
De eerste is: “de BOA treedt snel op bij jeugdoverlast”. Snel is hierin natuurlijk wel een relatief begrip.
Deze is daarom ook cursief. Wanneer er een melding van jeugdoverlast gedaan wordt, moet deze
melding vrij snel opgepakt worden. Jeugdoverlast komt veelal voor in de openbare ruimte en om de
desbetreffende overlastgevers aan te spreken zal de BOA snel ter plaatse moeten komen. Een halfuur
zou hierbij dan ook een ideale reactiesnelheid kunnen zijn. Anders zijn de overlastgevers misschien
niet meer traceerbaar. Met een ideale reactiesnelheid van een half uur kan dit op een vijfpuntsschaal
van “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak”, “altijd” gemeten worden.
De tweede indicator gaat net zoals bij de geluidsoverlast over de toe- of afname van herhaalmeldingen.
Zo kan deze indicator gemeten worden op een vijfpuntsschaal van “grote toename”, “kleine toename”,
“geen verschil”, “kleine afname” en “grote afname” vergeleken met het voorgaande jaar.

Vandalisme
Vandalisme gaat over de uitkomst van vandalisme, namelijk de kapotte voorwerpen. Dit brengt de
volgende definitie van vandalisme in een gemeente: De BOA zorgt ervoor dat kapotte voorwerpen in
de openbare ruimte worden opgeknapt. BOA’s moeten niet deze voorwerpen repareren, maar moeten
er wel voor zorgen dat de kapotte voorwerpen in de openbare ruimte uiteindelijk weer opgeknapt
worden.
Dit brengt tot de indicator “kapotte voorwerpen in de openbare ruimte worden snel opgeknapt”. Snel
is hierin natuurlijk wel een relatief begrip. Deze is daarom ook cursief. Wanneer een kapot voorwerp
in de openbare ruimte wordt opgemerkt, moet deze binnen niet al te lange tijd worden gerepareerd.
Respondenten gaven aan dat bewoners niet kunnen verwachten dat dit binnen een paar dagen
gebeurt. Als ideale reactiesnelheid zouden dan ook vijf werkdagen gegeven kunnen worden. Dit biedt
de BOA de kans om contact te leggen met de buitendienst en dit biedt de buitendienst de gelegenheid
om eventueel materialen aan te schaffen en het probleem op te lossen. Met een ideale reactiesnelheid
van vijf werkdagen kan deze indicator gemeten worden op een vijfpuntsschaal van “nooit”, “zelden”,
“soms”, “vaak”, “altijd” gemeten worden.

Afval op straat
Het item “afval op straat” gaat over het zwerfafval wat op de straten in de gemeente ligt en de
naastplaatsingen die bij containers gedaan worden. De BOA moet ervoor zorgen dat het afval snel
wordt opgeruimd en heeft daarnaast een taak om bij naastplaatsingen op zoek te gaan naar de dader.
Dit leidt tot de volgende definitie: De BOA zorgt ervoor dat zwerfafval wordt opgeruimd en handhaaft
naastplaatsingen.
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De eerste indicator die bij dit item hoort is: “afval op straat wordt snel opgeruimd”. Wederom is snel
hierbij een relatief begrip. Deze is daarom ook cursief. Het opruimen van afval is niet iets wat lang
hoeft te duren. De ideale reactiesnelheid zou dan ook één werkdag kunnen zijn. Dit geeft de BOA de
mogelijkheid om de buitendienst in te schakelen of eventueel zelf het afval weg te halen. Met een
ideale reactiesnelheid van één werkdag kan deze indicator gemeten worden op een vijfpuntsschaal
van “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak”, “altijd” gemeten worden.
De tweede indicator die bij dit item hoort is: “de BOA handhaaft naastplaatsingen”. Het handhaven
van naastplaatsingen kan door de vuilniszakken te doorzoeken op zoek naar adresgegevens of door
een inwoner op heterdaad te betrappen. In het eerste geval is een BOA afhankelijk van het wel of niet
aanwezig zijn van een adresgegeven, in het tweede geval kan het de BOA veel tijd kosten om bij de
container te surveilleren in de hoop een heterdaad aan te treffen. Dit betekent dat de BOA niet
geëvalueerd moet worden op de hoeveelheid bonnen die worden uitgeschreven bij naastplaatsingen,
dit zou hun werk immers niet effectiever maken. Het is bij deze indicator dan ook waardevoller om de
BOA zelf aan te laten geven hoe vaak zij het handhaven van naastplaatsingen oppakken. Dit kan
gemeten worden op een vijfpuntsschaal van “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak”, “altijd”. Het gaat hierbij
dus om handhaving in de zin van geïnvesteerde tijd, niet het daadwerkelijke oplossen.

Huizen in de wijk hebben geen net aanzicht
Dit item gaat over het aanzicht van de huizen in de wijk. Wanneer de BOA dit aanzicht beschouwd als
niet netjes, moet er gehandeld worden. De BOA kan hierbij samenwerken met woninginstanties,
omdat zij grotendeels verantwoordelijk zijn voor de huurwoningen in een gemeente. Bij
koopwoningen kan de BOA de bewoner alleen aanspreken op de verloedering. Dit item heeft de
volgende definitie: De BOA grijpt (samen met de woninginstanties) in bij een verloederd aanzicht van
een huis.
Hier hoort één indicator bij, namelijk: “de BOA grijpt in bij een verloederd aanzicht van een huis
(eventueel door dit door te verwijzen naar de woninginstantie)”. Het is hierbij belangrijk dat de BOA
hier in eerste instantie het gesprek met de bewoner aan zal moeten gaan, alvorens andere
maatregelen te treffen. Het is namelijk niet aan de BOA om zelf het huis op te knappen. De indicator
ziet dus ingrijpen in de zin van het aanspreken van de bewoner en eventuele vervolgstappen. Hierbij
wordt gekeken of de BOA dit altijd doet. Deze indicator wordt zo gemeten op een vijfpuntsschaal van
“nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak, “altijd”.

Straten in de wijk hebben geen net aanzicht
Het volgende item gaat over het aanzicht van de straat. Denk hierbij aan de stoeptegels, de openbare
groenvoorziening en eventuele graffiti. Het is aan de BOA om dit op te merken en dit eventueel samen
met de buitendienst op te lossen. Het is aan de gemeente om deze verloedering tegen te gaan, dus dit
geeft de beide partijen meer mogelijkheden om hier in te grijpen. De definitie is als volgt: De BOA grijpt
in bij een verloederd aanzicht van een straat en zorgt er (samen met de buitendienst) voor dat de straat
niet verloedert.
De indicator die hierbij hoort is: “de BOA grijpt (samen met de buitendienst) in bij een verloederd
aanzicht van een straat”. Hierbij wordt gekeken of de BOA dit altijd doet. Deze indicator wordt zo
gemeten op een vijfpuntsschaal van “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak, “altijd”.
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De items, diens definities, indicatoren en diens waarden van de dimensie “gerichtheid op
onveiligheidsgevoelens” staan in tabel 12.
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Gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
Sociale Symbolen
Item
Items uit de eigen APV

Geluidsoverlast

Jeugdoverlast

Definitie

Indicatoren

Waarden

Items die vanuit de eigen APV gehandhaafd moeten
worden
De BOA grijpt snel in bij geluidsoverlast wanneer dit
gemeld wordt door een inwoner en zorgt zo voor een
afname van geluidsoverlast

Indicatoren uit eigen APV

De BOA treedt snel op bij jeugdoverlast en zorgt zo voor
een afname van meldingen jeugdoverlast

De BOA treedt snel op bij jeugdoverlast
Herhaalmeldingen over jeugdoverlast blijven uit

Grote toename – kleine toename –
geen verschil – kleine afname – grote
afname

De BOA zorgt ervoor dat kapotte voorwerpen in de
openbare ruimte worden opgeknapt
De BOA zorgt ervoor dat zwerfafval wordt opgeruimd en
handhaaft naastplaatsingen

Kapotte voorwerpen in de openbare ruimte
worden snel opgeknapt
Afval op straat wordt snel opgeruimd

Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

De BOA handhaaft naastplaatsingen

Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

De BOA grijpt snel in bij geluidsoverlast

Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Herhaalmeldingen over geluidsoverlast blijven uit

Grote toename – kleine toename –
geen verschil – kleine afname – grote
afname
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Fysieke Symbolen
Vandalisme

Afval op straat

Huizen in de wijk
De BOA grijpt (samen met de woninginstanties) in bij een
BOA grijpt in bij een verloederd aanzicht van een
hebben geen net
verloederd aanzicht van een huis
huis (eventueel door dit door te verwijzen naar de
aanzicht
woninginstantie)
Straten in de wijk
De BOA grijpt in bij een verloederd aanzicht van een straat De BOA grijpt (samen met de buitendienst) in bij
hebben geen net
en zorgt er (samen met de buitendienst) voor dat de
een verloederd aanzicht van een straat
aanzicht
straat niet verloedert
Tabel 12 Indicatoren en waarden dimensie gerichtheid op onveiligheidsgevoelens
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Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

5.2.2 Betrokkenheid van buurtbewoners en partners
Bij de dimensie “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” bleek dat de focus op inwoners,
wettelijke instanties en gemeentelijke instanties ook empirisch klopte. Alleen het gebruik van
sleutelinformanten, zoals voorgesteld in de theorie, wordt vervangen door de samenwerking met
verenigingen waar inwoners samenkomen. Hierdoor komen de theorie en empirie in de tweede
dimensie grotendeels overeen, maar is er toch sprake van een verschil op het punt van samenwerken
met inwoners. De vergelijking van de items van deze dimensie staat in tabel 13.

Items
Subdimensie

Theorie

Empirie

Sleutelinformanten
Verenigingen van
buurtbewoners
Fanatieke melders

Samenwerking met inwoners

Subdimensie

Theorie

Empirie

Samenwerking wettelijke
instanties

Woninginstanties
Onderwijsinstanties
Politie

Woninginstanties
Scholen/leerplicht
Politie
HALT

Subdimensie

Theorie

Empirie

Eigen ambtelijk apparaat

AOV
Vergunningen en juridisch
Samenwerking gemeentelijke
Buitendienst
Buitendienst
instanties
Jongerenwerkers
Wijkcoaches en -teams
Tabel 13 Vergelijking theoretische en empirische items betrokkenheid van buurtbewoners en
partners
De samenwerking met inwoners wordt empirisch dus geheel anders aangepakt dan vanuit de theorie
is ingegeven. De verenigingen van buurtbewoners bestaan uit meerdere verenigingen, van
buurtpreventie tot een sportvereniging. Dit maakt dat er per gemeente gekeken kan worden welke
verenigingen daar van belang zijn. De fanatieke melders zullen op basis van de kennis van de
plaatselijke BOA gekozen worden.
Bij de samenwerking met wettelijke instanties worden de drie items die in de theorie zijn genoemd
bevestigd in de empirie. De lijst wordt verder aangevuld met HALT als samenwerkingspartner.
De items vanuit de theorie wat betreft gemeentelijke instanties komen overeen met de empirie. Het
eigen ambtelijk apparaat werd in de empirie vertaald naar AOV en verantwoordelijken voor
vergunningen en juridische zaken. Verder zijn er nog twee items vanuit de empirie toegevoegd aan
deze subdimensie.

5.2.2.1 Items betrokkenheid van buurtbewoners en partners
Bij de subdimensies van betrokkenheid en samenwerking is te zien dat de betrokkenheid van
buurtbewoners allereerst gebeurt als subdimensie “samenwerking met inwoners” en niet slechts de
samenwerking met sleutelinformanten. Hiervoor is gekozen omdat de samenwerking met
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sleutelinformanten geenszins terugkwam uit de interviews en empirisch gezien dus niet van belang is.
De samenwerking met inwoners gebeurt via verenigingen van buurtbewoners en fanatieke melders.
Verenigingen van buurtbewoners is een brede overkoepelende term voor allerlei verenigingen zoals
een buurt- of sportvereniging. De invulling hiervan zal per gemeente kunnen verschillen. De
samenwerking met fanatieke melders kwam uit de empirie naar voren en is daarom meegenomen in
de items voor het uiteindelijke meetinstrument. De BOA bepaalt zelf welke inwoners als relevante
fanatieke melders gezien kunnen worden.
Bij de samenwerking met wettelijke instanties kwam de samenwerking met politie, woninginstanties
en onderwijsinstanties zowel in de theorie als de empirie naar voren en deze twee items worden dan
ook gebruikt. In de empirie werd de woningbouwvereniging specifiek genoemd, maar de term
woninginstanties is duidelijker en daarom handiger om te gebruiken. Hetzelfde geldt voor
onderwijsinstanties, die vanuit de empirie werden aangeduid als scholen/leerplicht. Aangezien deze
beide instanties vallen onder onderwijsinstanties, is die laatste term passender. HALT werd niet in de
theorie genoemd maar kwam wel voor in de empirie. HALT is echter wel een verplichte indicator vanuit
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waardoor deze dusdanig belangrijk is en dus wordt
gebruikt als item.
De gemeentelijke instanties waar een BOA mee moet samenwerken toonde enkele overeenkomsten
en verschillen tussen de theorie en de empirie. Uiteindelijk is ervoor gekozen dat er allereerst
samengewerkt moet worden met het eigen ambtelijk apparaat. Dit item werd genoemd in de theorie
en kwam, zij het in andere woorden, ook voor uit de empirie. De empirie gaf de AOV en ambtenaren
verantwoordelijk voor vergunningen en juridische zaken, als samenwerkingspartners. De term van
eigen ambtelijk apparaat kan hierbij als een overkoepelende term fungeren. De samenwerking met de
buitendienst werd in zowel de theorie als de empirie genoemd en wordt daarom gebruikt als item.
Verder kwam de samenwerking met jongerenwerkers en de samenwerking met wijkcoaches en -teams
nog uit de empirie naar voren, terwijl deze niet in de theorie zijn genoemd. Omdat juist de
samenwerking met deze instanties bijdraagt aan het dienstverlenende karakter van de BOA is er voor
gekozen om deze items te gebruiken.
De items die worden gebruikt bij de dimensie “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” staan
in tabel 14.

Betrokkenheid van buurtbewoners en partners
Subdimensie

Items

Samenwerking met inwoners

Verenigingen van buurtbewoners
Fanatieke melders

Samenwerking wettelijke
instanties

Woninginstanties
Onderwijsinstanties
Politie
HALT

Samenwerking gemeentelijke
instanties

Eigen ambtelijk apparaat

Buitendienst
Jongerenwerkers
Wijkcoaches en -teams
Tabel 14 Gekozen items betrokkenheid van buurtbewoners en partners
56

5.2.2.2 Indicatoren betrokkenheid van buurtbewoners en partners
De gekozen items zullen worden gedefinieerd, er worden indicatoren toegekend en vervolgens
worden ook de waarden vastgelegd.

Buurtoverleg
De definitie van dit item is: De BOA sluit aan bij buurtoverleggen en bewonersverenigingen en bezoekt
buurtpreventie en sportverenigingen. Zo komen zij gemakkelijk in contact met meerdere inwoners. Dit
soort bezoeken behoren niet tot de dagtaak van een BOA, maar zullen af en toe plaatsvinden. Het
aantal bezoeken op jaarbasis zou dan ook geschikt zijn als meting. Hier horen vier indicatoren bij.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de buurtoverleggen is aangesloten”.
Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse frequentie, wat vervolgens op een schaal gemeten zou kunnen
worden. De waarden zijn dan “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”. Zo wordt gekeken hoe vaak de
BOA het afgelopen jaar aangesloten is.
De tweede indicator is: “het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de bewonersverenigingen is
aangesloten”. Ook bij deze indicator zou er gekeken worden naar de jaarlijkse frequentie, wat
vervolgens op een schaal gemeten zou kunnen worden. De waarden zijn dan “één”, “twee”, “drie”,
“vier” en “vijf”. Zo wordt gekeken hoe vaak de BOA het afgelopen jaar aangesloten is.
De derde indicator is: “het aantal keren dat de BOA in een jaar de buurtpreventie heeft bezocht”.
Dezelfde meetwijze en waarden gelden voor deze indicator. Dit wordt gemeten als jaarlijkse frequentie
van “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf”. Zo wordt gekeken hoe vaak de BOA het afgelopen jaar
aangesloten is.
De vierde indicator is: “het aantal keren dat de BOA in een jaar de sportverenigingen heeft bezocht”.
Dezelfde meetwijze en waarden gelden voor deze indicator. Dit wordt gemeten als jaarlijkse frequentie
van “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf”. Zo wordt gekeken hoe vaak de BOA het afgelopen jaar
aangesloten is.

Fanatieke melders
Dit item gaat over de samenwerking met zogenoemde “fanatieke melders”. De definitie is: De BOA
gaat in gesprek met inwoners die regelmatig meldingen maken.
De indicator die hierbij hoort is: “de BOA bezoekt inwoners die een melding maken persoonlijk”. Het
gaat hier specifiek om het persoonlijk bezoeken, dus niet per mail of telefonisch. De indicator meet
hoe vaak dit gebeurt, op een vijfpuntsschaal met de waarden “nooit”, “zelden”, “soms”, “vaak, “altijd”.

Woninginstanties
De definitie van dit item is: De BOA vergadert en werkt samen met woninginstanties. Dit wordt gesplitst
in twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met woninginstanties”. Het
gaat hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA dat zij ten minste één keer in
de maand met deze partner vergaderen. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
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De tweede indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met woninginstanties als goed”. Deze
indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan wel
beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te vellen.

Onderwijsinstanties
De definitie van dit item is: De BOA vergadert en werkt samen met scholen en leerplichtambtenaren.
Hier horen twee indicatoren bij.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met scholen”. Het gaat hierbij
dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA’s dat zij ten minste één keer in de maand
met deze partner vergaderen. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
De tweede indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met scholen als goed”. Deze indicator is
niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan wel beantwoord
worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te vellen.
De derde indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met leerplichtambtenaren”.
Het gaat hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA’s dat zij ten minste één
keer in de maand met deze partner vergaderen. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
De vierde indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met leerplichtambtenaren als goed”.
Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan
wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te
vellen.

Politie
De definitie van dit item is als volgt: De BOA vergadert en werkt samen met de politie. Hierbij worden
het vergaderen en het samenwerken gesplitst, wat leidt tot twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met de politie”. Het gaat
hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA dat hij ten minste één keer in de
maand met deze partner vergadert. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
De tweede indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met de politie als goed”. Deze indicator
is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan wel beantwoord
worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te vellen.

HALT
De definitie van dit item is: De BOA vergadert en werkt samen met HALT. Het gaat hierbij om de
medewerkers van HALT die werkzaam zijn in de gemeente. Dit item heeft twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met medewerkers van
HALT”. Het gaat hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA dat hij ten minste
één keer in de maand met deze partner vergaderen. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en
“vijf”.
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De tweede indicator is “de BOA beschouwt de samenwerking met medewerkers van HALT als goed”.
Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan
wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te
vellen.

Eigen ambtelijk apparaat
De definitie van dit item is: De BOA werkt samen met gemeenteambtenaren uit het eigen ambtelijk
apparaat met kennis van specifieke zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vergunningsverleners of
medewerkers met juridische kennis. Zij kunnen BOA’s adviseren of informeren, maar BOA’s kunnen
ook inwoners helpen door hen met de juiste ambtenaar in contact te brengen. Deze samenwerking
gebeurt dus niet in de vorm van vergaderingen, maar de samenwerking dient wel goed te zijn om deze
kennisuitwisseling te bewerkstelligen.
Dit leidt tot de indicator “de BOA beschouwt de samenwerking met gemeenteambtenaren als goed”.
Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan
wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te
vellen.

Buitendienst
De definitie van dit item is: De BOA werkt samen met de buitendienst. De empirie liet zien dat BOA’s
de samenwerking met de buitendienst erg belangrijk vinden, omdat de mensen van de buitendienst
diegenen zijn die bepaalde vormen van verloedering daadwerkelijk oplossen. De BOA hoeft hiervoor
niet regelmatig met de buitendienst te vergaderen, maar de samenwerking dient wel goed te zijn
omdat de effectiviteit van het werk van de BOA afhangt van het werk van de buitendienst. Om
verloedering uiteindelijk tegen te gaan zal namelijk de buitendienst het karwei moeten afmaken.
Dit brengt één indicator voort: “de BOA beschouwt de samenwerking met de buitendienst als goed”.
Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan
wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te
vellen.

Jongerenwerkers
De definitie van dit item is: De BOA vergadert en werkt samen met jongerenwerkers. Dit is een partner
waarmee dus zowel vergaderd als samengewerkt moet worden. Dit leidt tot twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met jongerenwerkers”. Het
gaat hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA dat hij ten minste één keer in
de maand met deze partner vergadert. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
De tweede indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met jongerenwerkers als goed”. Deze
indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan wel
beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te vellen.
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Wijkcoaches- en teams
Dit item heeft de volgende definitie: De BOA vergadert en werkt samen met wijkcoaches- en teams.
De keuze tussen de coach, het team, of misschien wel een andere benaming zal verschillen per
gemeente. Dit is dan ook de reden dat de benaming in dit item vrij breed is. Het item heeft twee
indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met wijkcoaches- en teams”.
Het gaat hierbij dus om de maandelijkse frequentie en verwacht van de BOA dat hij ten minste één
keer in de maand met deze partner vergadert. De waarden zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” en “vijf”.
De tweede indicator is: “de BOA beschouwt de samenwerking met wijkcoaches- en teams als goed”.
Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze indicator kan
wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit oordeel te
vellen.
De indicatoren die horen bij de dimensie “betrokkenheid van buurtbewoners en partners” staan in
tabel 15.
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Betrokkenheid van buurtbewoners en partners
Samenwerking met inwoners
Item

Buurtoverleg

Fanatieke melders

Definitie
De BOA sluit aan bij
buurtoverleggen en
bewonersverenigingen en
bezoekt buurtpreventie en
sportverenigingen

De BOA gaat in gesprek met
inwoners die regelmatig
meldingen maken

Indicatoren
Het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de buurtoverleggen is
aangesloten
Het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de bewonersverenigingen is
aangesloten
Het aantal keren dat de BOA in een jaar de buurtpreventie heeft bezocht

Waarden
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf

Het aantal keren dat de BOA in een jaar de sportverenigingen heeft bezocht
De BOA bezoekt inwoners die een melding maken persoonlijk

Eén – twee – drie – vier – vijf
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met woninginstanties
De BOA beschouwt de samenwerking met woninginstanties als goed
Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met scholen

Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA beschouwt de samenwerking met scholen als goed

Ja – nee

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
leerplichtambtenaren
De BOA beschouwt de samenwerking met leerplichtambtenaren als goed

Eén – twee – drie – vier – vijf

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met de politie

Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA beschouwt de samenwerking met de politie als goed

Ja – nee

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met medewerkers van
HALT

Eén – twee – drie – vier – vijf

Samenwerking met wettelijke instanties
Woninginstanties

Onderwijsinstanties

Politie

HALT

De BOA vergadert en werkt
samen met woninginstanties
De BOA vergadert en werkt
samen met scholen en
leerplichtambtenaren

De BOA vergadert en werkt
samen met de politie

De BOA vergadert en werkt
samen met HALT
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Ja – nee

De BOA beschouwt de samenwerking met medewerkers van HALT als goed

Ja – nee

Samenwerking met gemeentelijke instanties
Eigen ambtelijk
apparaat
Buitendienst

Jongerenwerkers

Wijkcoaches- en teams

De BOA werkt samen met
gemeenteambtenaren uit het
eigen ambtelijk apparaat met
kennis van specifieke zaken

De BOA beschouwt de samenwerking met gemeenteambtenaren als goed

Ja – nee

De BOA werkt samen met de
buitendienst

De BOA beschouwt de samenwerking met de buitendienst als go

Ja – nee

De BOA vergadert en werkt
samen met jongerenwerkers

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met jongerenwerkers

Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA beschouwt de samenwerking met jongerenwerkers als goed

Ja – nee

Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met wijkcoaches- en
teams
De BOA beschouwt de samenwerking met wijkcoaches- en teams als goed

Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA vergadert en werkt
samen met wijkcoaches- en
teams

Tabel 15 Indicatoren en waarden dimensie betrokkenheid van buurtbewoners en partners
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Ja – nee

5.2.3 Oplossen reassurance gap
De derde dimensie over het oplossen van de reassurance gap kent drie subdimensies. De hierbij
genoemde items vertonen overeenkomsten en verschillen tussen theorie en empirie. Deze
overeenkomsten en verschillen staan in tabel 16.

Items
Subdimensie

Theorie

Empirie

Vaak op straat aanwezig zijn

Herkenbaar zijn door een
uniform

Fysieke aanwezigheid op
straat
Fysieke aanwezigheid met
een tent of keet
Fysieke aanwezigheid bij
evenementen
Zichtbaarheid via (sociale)
media
Herkenbaarheid door
uniform en vervoersmiddel

Theorie

Empirie

Zichtbaarheid

Subdimensie

Inwoners kunnen snel in
contact komen met een BOA
Inwoners worden snel
geholpen door een BOA
Toegankelijkheid

Subdimensie

BOA’s maken zelf contact
met inwoners
BOA’s helpen inwoners met
hun dienstverlenende
houding

Theorie

Empirie

Inwoners kennen de BOA

Op bezoek bij ondernemers
Gebruik (sociale) media
Op bezoek bij verenigingen
Op bezoek bij buurthuizen

Bekendheid
De BOA kent de inwoners

Fysieke aanwezigheid op
straat
Tabel 16 Vergelijking theoretische en empirische items oplossen reassurance gap

Bij zichtbaarheid is te zien dat de empirie vraagt om een grotere verscheidenheid aan zichtbare
aanwezigheid, namelijk ook in een tent of keet en bij evenementen. Verder geeft de empirie aan dat
zichtbaarheid ook via media gewaarborgd dient te worden. Overeenkomsten zijn de fysieke
aanwezigheid op straat en de herkenbaarheid door het uniform.
De items van toegankelijkheid komen niet overeen. De items vanuit de theorie gaan, in vergelijking
met de empirie, meer over de BOA’s als een klachtenmeldpunt. De items vanuit de empirie gaan meer
over toegankelijkheid van een BOA op straat.
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De items van bekendheid gaan in zowel de theorie als de empirie om het “kennen en gekend worden”.
De theorie verwoordt dit als het wederkerige kennen, de empirie heeft het over de bezoeken van een
BOA die leiden tot dit wederkerige kennen. Verder schrijft de empirie de fysieke aanwezigheid op
straat en het gebruik van sociale media voor. Dit kwam niet naar voren in de theorie. Wel zou
beargumenteerd kunnen worden dat de items vanuit de empirie allemaal zullen leiden tot het kennen
van de BOA’s en het kennen van de inwoners.

5.2.3.1 Items oplossen reassurance gap
De items van de dimensie “oplossen van de reassurance gap” zijn aangevuld vanuit de empirie en deels
vervangen door items vanuit de empirie. Bij zichtbaarheid is ervoor gekozen om de meerdere soorten
van fysieke aanwezigheid mee te nemen in de items, omdat dit veelvuldig werd benadrukt in de
interviews. Hierdoor is er nu een item dat gaat over de fysieke aanwezigheid op straat, de fysieke
aanwezigheid met een pop-up locatie en de fysieke aanwezigheid bij evenementen. De fysieke
aanwezigheid met een pop-up locatie gaat hierbij over de tent of keet die ergens neergezet kan
worden. Het gebruik van het woord “pop-up locatie” biedt iets meer vrijheid in de invulling hiervan.
De zichtbaarheid via (sociale) media is niet genoemd in de theorie, maar dit item kwam wel naar voren
in de empirie. De reacties hierop waren wisselend in de interviews, maar toch vooral positief. Het
kwam dan ook bij de latere subdimensie “bekendheid” weer terug. Vanuit empirisch oogpunt is het
dus erg belangrijk om (sociale) media te gebruiken. Er is daarom voor gekozen om het gebruik van
media toch als item toe te voegen en wel bij de “zichtbaarheid”. Dit omdat de lading van het item het
beste onder deze subdimensie past. Er is gekozen voor het woord (sociale) media, zodat zowel een
sociaal medium zoals twitter als ook een krant of website hieronder vallen. Tot slot is de
herkenbaarheid door een uniform aangevuld met de herkenbaarheid van het vervoersmiddel, zoals de
dienstauto.
Bij de subdimensie over “toegankelijkheid” is gekozen voor de items vanuit de empirie. De items vanuit
de theorie gaan meer over de dienstverlening nadat een inwoner een klacht heeft ingediend en hoe
de gemeente hierop moet acteren. De items vanuit de empirie gaan over toegankelijkheid in de
opstelling van BOA’s naar inwoners toe. Deze laatste vorm van toegankelijkheid wordt waardevoller
geacht. Het tijdig spreken en helpen van een inwoner met een klacht wordt ondervangen door onder
andere de dienstverlenende houding van een BOA en de zichtbare aanwezigheid op straat. De
dienstverlenende houding verlangt namelijk van een BOA dat hij de inwoners goed zal helpen en door
zelf vaak fysiek buiten aanwezig te zijn, is het gemakkelijker om snel in contact te komen. Hierdoor
worden de items over toegankelijkheid wel indirect meegenomen, maar valt de keuze in tabel 15 op
de items vanuit de empirie.
De items van “bekendheid” kwamen voornamelijk overeen, met daarbij twee aanvullingen. Er is
gekozen om het gebruik van sociale media niet nogmaals bij deze subdimensie te gebruiken, omdat
deze al onder “zichtbaarheid” valt. Ditzelfde geldt voor de fysieke aanwezigheid op straat. Ook dit item
staat al bij “zichtbaarheid” en hoeft daarom niet twee keer genoemd te worden. Wel toont dit aan dat
de subdimensies van deze dimensie sterk met elkaar samenhangen en dus van elkaar afhankelijk zijn.
De items van “bekendheid” zijn het op bezoek gaan bij ondernemers, verenigingen en buurthuizen.
Het gebruik van (sociale) media en de fysieke aanwezigheid op straat werden in de empirie ook als
items van bekendheid genoemd, maar deze twee items vallen al onder de subdimensie
“zichtbaarheid”. De items vanuit de theorie gingen over het kennen van de BOA en het kennen van de
inwoners. Deze uitkomst zal met het op bezoek gaan ook behaald worden, maar biedt meer
handvatten in het behalen van dit doel.
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De items die worden gebruikt bij de dimensie “oplossen reassurance gap” staan in tabel 17.

Oplossen reassurance gap
Subdimensie

Items

Zichtbaarheid

Fysieke aanwezigheid op straat
Fysieke aanwezigheid met een pop-up locatie
Fysieke aanwezigheid bij evenementen
Zichtbaarheid via (sociale) media
Herkenbaarheid door uniform en vervoersmiddel

Toegankelijkheid

BOA’s maken zelf contact met inwoners
BOA’s helpen inwoners met hun dienstverlenende houding
Op bezoek bij ondernemers
Op bezoek bij verenigingen
Op bezoek bij buurthuizen

Bekendheid
Tabel 17 Gekozen items oplossen reassurance gap

5.2.3.2 Indicatoren oplossen reassurance gap
De gekozen items zullen worden gedefinieerd, er worden indicatoren toegekend en vervolgens
worden ook de waarden vastgelegd.

Fysieke aanwezigheid op straat
De definitie van dit item is: De BOA surveilleert met de fiets/scooter of te voet op straat en voert
preventie-acties uit. Dit item wordt gesplitst in drie indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren per week dat de BOA met de fiets/scooter surveilleert”. Het
surveilleren met de fiets of met de scooter is hierbij inwisselbaar omdat beide voertuigen enerzijds
ervoor zorgen dat de BOA meer aanspreekbaar en zichtbaar is dan in een auto, maar tegelijkertijd de
BOA ook nog sneller vervoeren dan te voet. Bij deze indicator wordt gekeken hoe vaak per week de
BOA met een van deze twee vervoersmiddelen de surveillance uitvoert. De waarden die hierbij horen
zijn “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf” keer per week.
De tweede indicator is: “het aantal keren per week dat de BOA te voert surveilleert”. Wanneer een
BOA te voet surveilleert beweegt hij zich minder snel voort waardoor de surveillance langer duurt of
een minder groot oppervlakte beslaat. Wel is de BOA zichtbaarder en toegankelijker, het is immers
makkelijker om de BOA tijdens een surveillance te voet aan te spreken. De indicator meet hoe vaak
per week de BOA te voet surveilleert. Dit wordt gemeten op een vijfpuntsschaal van “één”, “twee”,
“drie”, “vier” of “vijf” keer per week.
De derde indicator is: “het aantal keren per maand dat de BOA preventie-acties uitvoert”. Het
uitvoeren van preventie-acties is geen dagelijkse bezigheid van een BOA, zoals surveilleren dat wel is.
Deze indicator wordt daarom ook op maandbasis gemeten. Het draagt wel bij aan de fysieke
aanwezigheid op straat en daarmee de zichtbaarheid van de BOA. De indicator wordt gemeten met de
waarden “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf” keer per maand.

65

Fysieke aanwezigheid met een pop-up locatie
De definitie van dit item is: De BOA zet een pop-up locatie op om op die locatie zichtbaar aanwezig te
zijn.
Hier hoort één indicator bij, namelijk: “het aantal keren per maand dat de BOA een pop-up locatie
gebruikt”. Net zoals het uitvoeren van preventie-acties hoort het gebruik van een pop-up locatie niet
bij het dagelijkse takenpakket van een BOA. Toch is het wel van belang dit af en toe te doen. Dit is dan
ook de reden om deze indicator op jaarbasis te meten. De indicator wordt gemeten met de waarden
“één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf” keer per jaar.

Fysieke aanwezigheid bij evenementen
De definitie van dit item is: De BOA sluit aan bij buurtfeesten en zoekt positief contact tijdens
evenementen”. Dit item is op te splitsen in twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren per jaar dat de BOA aansluit bij een buurtfeest”. Aangezien
een buurtfeest meestal op jaarlijkse basis plaatsvindt, maar een gemeente wel meerdere
buurtschappen zal bevatten, wordt dit op jaarlijkse basis gemeten. Zo wordt duidelijk hoe vaak per
jaar een BOA naar een buurtfeest gaat om zo de eigen zichtbaarheid te vergroten. De indicator wordt
gemeten met de waarden “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf” keer per jaar.
De tweede indicator is: “de BOA beschouwt het contact tijdens evenementen met inwoners als
positief”. Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal. Deze
indicator kan wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om dit
oordeel te vellen.

Zichtbaar via media
De definitie van dit item is: De BOA zet verhalen in de krant en gebruikt sociale media. Dit is geen
fysieke aanwezigheid, maar door gebruik te maken van deze kanalen vergroot de BOA ook zijn
zichtbaarheid. Dit item heeft twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren per jaar dat de BOA een verhaal in de krant zet”. De BOA is
geen vaste columnist van de lokale krant, dus een wekelijks of zelfs maandelijks bericht is niet helemaal
gepast. Toch kunnen een paar berichten per jaar zeker een verschil maken. Het is wel belangrijk om
dit in de lokale krant te doen; een die specifiek op de gemeente zelf gericht is. Deze indicator wordt
dan ook op jaarbasis gemeten. De indicator wordt gemeten met de waarden “één”, “twee”, “drie”,
“vier” of “vijf” keer per jaar.
De tweede indicator is: “het aantal keren per week dat de BOA sociale media gebruikt”. Het gebruik
van sociale media is minder intensief omdat de berichten ronduit kort en bondig zijn, met eventueel
een afbeelding. Dit vraagt dus om minder inspanning dan een bericht in een lokale krant. Het is daarom
ook zeker mogelijk om hier vaker gebruik van te maken. Dit kan dan ook op weekbasis. De indicator
wordt gemeten met de waarden “één”, “twee”, “drie”, “vier” of “vijf” keer per week.
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Herkenbaar door uniform en vervoersmiddel
De definitie van dit item is: De BOA heeft een herkenbaar uniform en een herkenbaar vervoersmiddel.
Dit leidt tot twee indicatoren.
De eerste indicator is: “het uniform van de BOA laat duidelijk zien dat een BOA een BOA is”. Hierbij kan
het woord ‘handhaving’ bijvoorbeeld goed gebruikt worden. Deze indicator kan worden beantwoord
met de waarde “ja” of “nee”.
De tweede indicator is: “het vervoersmiddel van de BOA laat duidelijk zien dat de BOA een BOA is”.
Hierbij kan het woord ‘handhaving’ bijvoorbeeld goed gebruikt worden. Deze indicator kan worden
beantwoord met de waarde “ja” of “nee”.

BOA’s maken zelf contact met inwoners
De definitie van dit item is: De BOA spreekt inwoners op straat aan en vraagt inwoners wat hen onveilig
doet voelen. Het initiatief ligt hier dus bij de BOA zelf. Door zelf mensen aan te spreken wordt de BOA
een toegankelijker persoon. Tegelijkertijd kan de BOA informatie inwinnen over de factoren die voor
die inwoner van belang zijn bij het verkleinen van onveiligheidsgevoelens. Dit item heeft twee
indicatoren.
De eerste indicator is: “de BOA vindt zelf dat hij inwoners voldoende aanspreekt op straat”. Het al dan
niet voldoende aanspreken is niet meetbaar. Het zou ook geen juiste effectiviteitsmeting zijn wanneer
een BOA meet hoe vaak hij een inwoner aanspreekt, dat komt de kwaliteit niet perse ten goede. Dit is
dan ook een indicator waarbij de BOA wederom zelf een oordeel moet vellen. De indicator wordt
beantwoord met “ja” of “nee”.
De tweede indicator is: “de BOA vindt zelf dat hij inwoners vraagt wat hen onveilig doet voelen”.
Hetzelfde geldt voor deze indicator. Het vragen naar onveiligheidsgevoelens is geen doel op zich, maar
een middel tot grotere effectiviteit. Deze indicator gaat dan ook uit van het beoordelingsvermogen
van de BOA zelf. De indicator wordt beantwoord met “ja” of “nee”.

BOA’s helpen inwoners met hun dienstverlenende houding
De definitie van dit item is: De BOA helpt mensen tijdens de surveillance. Het mensen helpen getuigt
van een dienstverlenende houding. De BOA overstijgt hiermee het takenpakket van louter handhaving.
Het item wordt gemeten met de indicator “de BOA vindt zelf dat hij mensen voldoende helpt tijdens
de surveillancedienst”. Deze indicator is niet te vatten in cijfers en ook niet aan te duiden in een schaal.
Deze indicator kan wel beantwoord worden met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA’s zelf zijn om
dit oordeel te vellen.

Op bezoek bij bedrijven
De definitie van dit item is: De BOA gaat op bezoek bij bedrijven en gaat daar in gesprek met
aanwezigen. Het op bezoek gaan en het contact wat daar gelegd wordt, wordt onderverdeeld in twee
indicatoren.
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De eerste indicator is: “het aantal keren per maand dat een BOA bedrijven bezoekt”. Omdat het
bezoeken van een bedrijf niet tot de dagelijkse surveillance behoort, maar het wel van belang is, wordt
hier gekozen voor het toetsen van het aantal bezoeken per maand. Zo wordt duidelijk hoe vaak per
maand een BOA bij een bedrijf langs is geweest. Het gaat hier niet om een bezoek naar aanleiding van
een melding of probleem, maar (het langsgaan) voor positief contact.
De tweede indicator gaat over het positieve contact en is: “de BOA beschouwt het contact tijdens de
bezoeken aan bedrijven als positief”. Zo wordt een band gecreëerd tussen BOA en bedrijfseigenaar.
Het is aan de BOA zelf om dit contact al dan niet als positief te bestempelen. Deze indicator wordt dan
ook beantwoord met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA zelf zijn om dit oordeel te vellen.

Op bezoek bij verenigingen
De definitie van dit item is: De BOA gaat op bezoek bij verenigingen en gaat daar in gesprek met
aanwezigen. Het op bezoek gaan en het contact wat daar gelegd wordt, wordt onderverdeeld in twee
indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren per maand dat een BOA verenigingen bezoekt”. Omdat het
bezoeken van een vereniging niet tot de dagelijkse surveillance behoort, maar het wel van belang is,
wordt hier gekozen voor het toetsen van het aantal bezoeken per maand. Zo wordt duidelijk hoe vaak
per maand een BOA bij een vereniging langs is geweest. Het gaat hier niet om een bezoek naar
aanleiding van een melding of probleem, maar (het langsgaan) voor positief contact.
De tweede indicator gaat over het positieve contact en is: “de BOA beschouwt het contact tijdens de
bezoeken aan verenigingen als positief”. Zo wordt een band gecreëerd tussen BOA en
verenigingsleden. Het is aan de BOA zelf om dit contact al dan niet als positief te bestempelen. Deze
indicator wordt dan ook beantwoord met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA zelf zijn om dit
oordeel te vellen.

Op bezoek bij buurthuizen
De definitie van dit item is: De BOA gaat op bezoek bij buurthuizen en jeugdhonken en gaat daar in
gesprek met aanwezigen. Het bezoek aan jeugdhonken is hierbij losgekoppeld van andere buurthuizen
omdat deze jeugdhonken vanuit de empirie meerdere keren werden benoemd. Het op bezoek gaan
en het contact wat daar gelegd wordt, wordt onderverdeeld in vier indicatoren.
De eerste indicator is: “het aantal keren per maand dat een BOA buurthuizen bezoekt”. Omdat het
bezoeken van een buurthuis niet tot de dagelijkse surveillance behoort, maar het wel van belang is,
wordt hier gekozen voor het toetsen van het aantal bezoeken per maand. Zo wordt duidelijk hoe vaak
per maand een BOA bij een buurthuis langs is geweest. Het gaat hier niet om een bezoek naar
aanleiding van een melding of probleem, maar (het langsgaan) voor positief contact.
De tweede indicator gaat over het positieve contact en is: “de BOA beschouwt het contact tijdens de
bezoeken aan buurthuizen als positief”. Zo wordt een band gecreëerd tussen BOA en de aanwezigen
in het buurthuis. Het is aan de BOA zelf om dit contact al dan niet als positief te bestempelen. Deze
indicator wordt dan ook beantwoord met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA zelf zijn om dit
oordeel te vellen.
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De derde indicator is: “het aantal keren per maand dat een BOA jeugdhonken bezoekt”. Omdat het
bezoeken van een jeugdhonk niet tot de dagelijkse surveillance behoort, maar het wel van belang is,
wordt hier gekozen voor het toetsen van het aantal bezoeken per maand. Zo wordt duidelijk hoe vaak
per maand een BOA bij een jeugdhonk langs is geweest. Het gaat hier niet om een bezoek naar
aanleiding van een melding of probleem, maar (het langsgaan) voor positief contact.
De vierde indicator gaat over het positieve contact en is: “de BOA beschouwt het contact tijdens de
bezoeken aan jeugdhonken als positief”. Zo wordt een band gecreëerd tussen BOA en de aanwezige
jeugd. Het is aan de BOA zelf om dit contact al dan niet als positief te bestempelen. Deze indicator
wordt dan ook beantwoord met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA zelf zijn om dit oordeel te
vellen.

Op bezoek bij ondernemers
De definitie van dit item is: De BOA gaat op bezoek bij ondernemers en gaat daar in gesprek met
aanwezigen. Het op bezoek gaan en het contact wat daar gelegd wordt, wordt onderverdeeld in twee
indicatoren.item
De eerste indicator is: “het aantal keren per maand dat een BOA ondernemers bezoekt”. Omdat het
bezoeken van een ondernemer niet tot de dagelijkse surveillance behoort, maar het wel van belang is,
wordt hier gekozen voor het toetsen van het aantal bezoeken per maand. Zo wordt duidelijk hoe vaak
per maand een BOA bij een ondernemer langs is geweest. Het gaat hier niet om een bezoek naar
aanleiding van een melding of probleem, maar (het langsgaan) voor positief contact.
De tweede indicator gaat over het positieve contact en is: “de BOA beschouwt het contact tijdens de
bezoeken aan ondernemers als positief”. Zo wordt een band gecreëerd tussen BOA en de ondernemer.
Het is aan de BOA zelf om dit contact al dan niet als positief te bestempelen. Deze indicator wordt dan
ook beantwoord met “ja” of “nee”. Het zal hierbij aan de BOA zelf zijn om dit oordeel te vellen.
De indicatoren die horen bij de dimensie “oplossen reassurance gap” staan in tabel 18
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Oplossen reassurance gap
Zichtbaarheid
Item
Fysieke aanwezigheid
op straat

Fysieke aanwezigheid
met een pop-up
locatie
Fysieke aanwezigheid
bij evenementen

Zichtbaar via media

Herkenbaar door
uniform en
vervoersmiddel

Definitie
De BOA surveilleert met de
fiets/scooter of te voet op
straat en voert preventieacties uit
De BOA zet een pop-up locatie
op om op die locatie zichtbaar
aanwezig te zijn
De BOA sluit aan bij
buurtfeesten en zoekt positief
contact tijdens evenementen
De BOA zet verhalen in de
lokale krant en gebruikt
sociale media
De BOA heeft een herkenbaar
uniform en een herkenbaar
vervoersmiddel

Indicatoren
Het aantal keren per week dat de BOA met de fiets/scooter
surveilleert
Het aantal keren per week dat de BOA te voet surveilleert
Het aantal keren per maand dat de BOA preventie-acties
uitvoert
Het aantal keren per jaar dat de BOA een pop-up locatie
gebruikt

Waarden
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf

Het aantal keren per jaar dat de BOA aansluit bij een
buurtfeest
De BOA beschouwt het contact tijdens evenementen met
inwoners als positief
Het aantal keren per jaar dat de BOA een verhaal in de
lokale krant zet
Het aantal keren per week dat de BOA sociale media
gebruikt
Het uniform van de BOA laat duidelijk zien dat de BOA een
BOA is
Het vervoersmiddel van de BOA laat duidelijk zien dat de
BOA een BOA is

Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA vindt zelf dat hij/zij inwoners voldoende
aanspreekt op straat
De BOA vindt zelf dat hij/zij inwoners vraagt wat hen
onveilig doet voelen
De BOA vindt zelf dat hij/zij mensen voldoende helpt
tijdens de surveillancedienst

Ja – nee

Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Ja – nee

Toegankelijkheid
BOA’s maken zelf
contact met inwoners

BOA’s helpen
inwoners met hun

De BOA spreekt inwoners op
straat aan en vraagt inwoners
wat hen onveilig doet voelen
De BOA helpt mensen tijdens
de surveillance
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Ja – nee
Ja – nee

dienstverlenende
houding

Bekendheid
Op bezoek bij
bedrijven

De BOA gaat op bezoek bij
bedrijven en gaat daar in
gesprek met de aanwezigen

Op bezoek bij
verenigingen

De BOA gaat op bezoek bij
verenigingen en gaat daar in
gesprek met de aanwezigen

Op bezoek bij
buurthuizen

Op bezoek bij
ondernemers

Het aantal keren per maand dat een BOA bedrijven
bezoekt

Eén – twee – drie – vier – vijf

De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
bedrijven als positief

Ja – nee

Het aantal keren per maand dat een BOA verenigingen
bezoekt
De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
verenigingen als positief
De BOA gaat op bezoek bij
Het aantal keren per maand dat een BOA buurthuizen
buurthuizen en jeugdhonken bezoekt
en gaat daar in gesprek met de De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
aanwezigen
buurthuizen als positief
Het aantal keren per maand dat een BOA jeugdhonken
bezoekt
De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
jeugdhonken als positief
De BOA gaat op bezoek bij
Het aantal keren per maand dat een BOA ondernemers
ondernemers en gaat daar in bezoekt
gesprek met de aanwezigen
De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
ondernemers als positief

Tabel 18 Indicatoren en waarden dimensie oplossen reassurance gap

71

Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf

Ja – nee

5.3 Ter afsluiting: indicatoren dienstverlenende BOA
In de tabellen 12, 15 en 18 staan de indicatoren die bij de drie dimensies gebruikt kunnen worden. Bij
elkaar opgeteld leidt dit tot 54 indicatoren zijn die gebruikt moeten worden bij het evalueren van de
effectiviteit van het werk van dienstverlenende BOA’s. Deze staan in tabel 19.
INDICATOR
SOCIALE SYMBOLEN (4 INDICATOREN)
1 Indicatoren uit eigen APV
2 De BOA grijpt snel in bij geluidsoverlast
3 Herhaalmeldingen over geluidsoverlast blijven uit
4
5

WAARDEN
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Grote toename – kleine toename – geen
verschil – kleine afname – grote afname
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Grote toename – kleine toename – geen
verschil – kleine afname – grote afname

De BOA treedt snel op bij jeugdoverlast
Herhaalmeldingen over jeugdoverlast blijven uit

FYSIEKE SYMBOLEN (5 INDICATOREN)
6 Kapotte voorwerpen in de openbare ruimte worden snel
opgeknapt
7 Afval op straat wordt snel opgeruimd
8 De BOA handhaaft naastplaatsingen
9 BOA grijpt in bij een verloederd aanzicht van een huis (eventueel
door dit door te verwijzen naar de woninginstantie)
10 De BOA grijpt (samen met de buitendienst) in bij een verloederd
aanzicht van een straat
SAMENWERKING MET INWONERS (5 INDICATOREN)
11 Het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de buurtoverleggen is
aangesloten
12 Het aantal keren dat de BOA in een jaar bij de
bewonersverenigingen is aangesloten
13 Het aantal keren dat de BOA in een jaar de buurtpreventie heeft
bezocht
14 Het aantal keren dat de BOA in een jaar de sportverenigingen
heeft bezocht
15 De BOA bezoekt inwoners die een melding maken persoonlijk
SAMENWERKING MET WETTELIJKE INSTANTIES (10 INDICATOREN)
16 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
woninginstanties
17 De BOA beschouwt de samenwerking met woninginstanties als
goed
18 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met scholen
19 De BOA beschouwt de samenwerking met scholen als goed
20 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
leerplichtambtenaren
21 De BOA beschouwt de samenwerking met leerplichtambtenaren
als goed
22 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met de politie
23 De BOA beschouwt de samenwerking met de politie als goed
24 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
medewerkers van HALT
25 De BOA beschouwt de samenwerking met medewerkers van HALT
als goed
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Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd

Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Nooit – zelden – soms – vaak – altijd
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee

SAMENWERKING MET GEMEENTELIJKE INSTANTIES (6 INDICATOREN)
26 De BOA beschouwt de samenwerking met gemeenteambtenaren
als goed
27 De BOA beschouwt de samenwerking met de buitendienst als goed
28 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
jongerenwerkers
29 De BOA beschouwt de samenwerking met jongerenwerkers als
goed
30 Het aantal keren dat de BOA per maand vergadert met
wijkcoaches- en teams
31 De BOA beschouwt de samenwerking met wijkcoaches- en teams
als goed
ZICHTBAARHEID (10 INDICATOREN)
32 Het aantal keren per week dat de BOA met de fiets/scooter
surveilleert
33 Het aantal keren per week dat de BOA te voet surveilleert
34 Het aantal keren per maand dat de BOA preventie-acties uitvoert
35 Het aantal keren per jaar dat de BOA een pop-up locatie gebruikt
36 Het aantal keren per jaar dat de BOA aansluit bij een buurtfeest
37 De BOA beschouwt het contact tijdens evenementen met
inwoners als positief
38 Het aantal keren per jaar dat de BOA een verhaal in de lokale krant
zet
39 Het aantal keren per week dat de BOA sociale media gebruikt
40 Het uniform van de BOA laat duidelijk zien dat de BOA een BOA is
41 Het vervoersmiddel van de BOA laat duidelijk zien dat de BOA een
BOA is
TOEGANKELIJKHEID (3 INDICATOREN)
42 De BOA vindt zelf dat hij/zij inwoners voldoende aanspreekt op
straat
43 De BOA vindt zelf dat hij/zij inwoners vraagt wat hen onveilig doet
voelen
44 De BOA vindt zelf dat hij/zij mensen voldoende helpt tijdens de
surveillancedienst
BEKENDHEID (10 INDICATOREN)
45 Het aantal keren per maand dat de BOA bedrijven bezoekt
46 De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan bedrijven
als positief
47 Het aantal keren per maand dat de BOA verenigingen bezoekt
48 De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
verenigingen als positief
49 Het aantal keren per maand dat de BOA buurthuizen bezoekt
50 De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
buurthuizen als positief
51 Het aantal keren per maand dat de BOA jeugdhonken bezoekt
52 De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
jeugdhonken als positief
53 Het aantal keren per maand dat de BOA ondernemers bezoekt
54 De BOA beschouwt het contact tijdens de bezoeken aan
ondernemers als positief
Tabel 19 Indicatoren voor dienstverlenende BOA
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Ja – nee
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee

Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Ja – nee

Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee

Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee
Eén – twee – drie – vier – vijf
Ja – nee

6. Discussie en conclusie
In dit hoofdstuk staat allereerst de discussie waarin wordt gereflecteerd op het onderzoek om
vervolgens te kijken naar de uitkomsten van dit onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten wordt een
antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Welke evaluatie-indicatoren moeten gebruikt worden bij
het evalueren van de effectiviteit van het werk van dienstverlenende BOA’s? Dit antwoord biedt
vervolgens de handvatten voor gemeenten om hun meetinstrument voor de evaluatie van de
effectiviteit van BOA’s met een dienstverlenend karakter te verbeteren. Zo wordt voldaan aan de
doelstelling van dit onderzoek. Er worden ook aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

6.1 Discussie
De evaluatie van de effectiviteit van de dienstverlenende BOA geschiedt niet goed met de huidige
verplichte indicatoren. Op die manier kan hun effectiviteit niet gemeten worden. Daarom stelt dit
onderzoek als doel om een nieuw meetinstrument met evaluatie-indicatoren die de effectiviteit van
het werk van dienstverlenende BOA’s op een juiste manier toetst te ontwikkelen. Vertrekkende vanuit
de politiestragie reassurance policing, wat aan grondslag van de opkomst van BOA’s ligt, is een
conceptuele modeluitwerking gemaakt met de bij deze strategie behorende dimensies en
subdimensies. Deze subdimensies gaven meerdere theoretische items. Op basis van de theoretische
subdimensies zijn middels kwalitatieve interviews veertien respondenten uit drie gemeenten bevraagd
naar hun ideeën en bevindingen. Hieruit zijn meerdere empirische items geëxtraheerd. Deze
empirische items zijn vergeleken met de theoretische items, waarna deze theoretische en empirische
inzichten zijn gecombineerd. Dit heeft geleid tot acht subdimensies met gezamenlijk 54 indicatoren.
Op die manier sluit dit nieuwe meetinstrument goed aan op de werkelijkheid.
In deze paragraaf worden de beperkingen van dit onderzoek besproken en wordt gekeken naar
opvallendheden. Dit begint met een inhoudelijke discussie over het onderzoek. Vervolgens wordt het
onderzoek ook kritisch gereflecteerd vanuit theoretisch en methodologisch oogpunt. Door deze
discussiepunten te benoemen, ontstaan er verbeterpunten voor vervolgonderzoek.

6.1.1 Inhoudelijke discussie
In de data-analyse in het vorige hoofdstuk is een meetinstrument met evaluatie-indicatoren voor het
meten van de effectiviteit van BOA’s met een dienstverlenend karakter opgesteld. Dit is gedaan door
theoretisch te starten met een politiestrategie en deze te meten aan en te vergelijken met empirische
inzichten vanuit interviews. Een onderzoek waarbij een politiestrategie wordt gebruikt bij het werk van
BOA’s is niet eerder is uitgevoerd. Dit maakt dat het onderzoek vernieuwend is, maar legt ook een
eerste kwetsbaarheid bloot. Er is namelijk nog geen vergelijkingsmateriaal. De daadwerkelijke toetsing
zal dan ook in de praktijk plaats moeten vinden. Het effect van dit onderzoek zal dan ook pas later
bewezen kunnen worden.
De eerste beperking van dit onderzoek is dat het meten van de effectiviteit van een BOA niet altijd
goed te vatten is in meetbare indicatoren. Dit blijkt uit het feit dat vele indicatoren door de BOA’s zelf
beoordeeld moeten worden. Dit kan natuurlijk, maar mist wel de objectiviteit die datasets geven. Een
dienst zoals de leefbaarheid en ordehandhaving in een gemeente is niet te vergelijken met een dienst
van een private aanbieder. Dit maakt het opstellen van nieuwe indicatoren lastig. En maakt het
gebruiken van deze indicatoren lastig omdat “de slager het eigen vlees zal keuren”. De effectiviteit van
de indicatoren zelf zal dan ook uit de praktijk moeten blijken.
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Een ander discussiepunt is de positie van de dienstverlenende BOA in het BOA-bestel in Nederland.
Van Steden (2012) en Bervoets (2013) geven tezamen een goed beeld van de werkzaamheden van
BOA’s, met voldoende mogelijkheden om dit per gemeente eventueel gedeeltelijk anders in te richten.
Dit gekoppel aan het idee van reassurance policing en een BOA die onveiligheidsgevoelens doet
verminderen (Terpstra, 2010) en leefbaarheid vergroot (Eikenaar, 2019) leidt tot een dienstverlenende
BOA. Maar dit is geen vastgelegde term. Het idee van een dienstverlenende BOA is iets wat in
meerdere gemeenten los van elkaar is ontstaan en tot uiting is gebracht maar hierdoor staat of valt dit
bij de ideeën die in die gemeenten en BOA-teams heersen. Met een nieuwe gemeentelijke visie, door
bijvoorbeeld een burgemeesterswissel, kan de dienstverlenende BOA in de gemeente verloren gaan.
Uit het onderzoek blijkt dat er dienstverlenende BOA’s zijn, maar in de literatuur wordt deze
differentiatie op de louter handhavende BOA niet zichtbaar. Omwille van dit onderzoek is het idee
achter de dienstverlenende BOA uiteengezet en vastgelegd, maar om deze evaluatie-indicatoren in
grote mate te kunnen gebruiken moet het idee van een BOA met een dienstverlenend karakter ook
landelijk wijdverspreid én bekend raken.
De reden achter dit onderzoek was dat de huidige indicatoren niet goed aansluiten bij de praktijk.
Alleen de indicatoren die gebruikt worden zijn verplicht gesteld voor alle gemeenten. Dit onderzoek
toont aan dat er voor een volledige evaluatie ook andere indicatoren van belang zijn. Het is aan
gemeenten zelf om de verplichte indicatoren aan te vullen met eigen indicatoren. Maar zo lang de
verplichte set indicatoren erg eenzijdig is en niet een effectieve evaluatie van de dienstverlenende BOA
geeft, wordt het doel in slechts een paar gemeenten bereikt. Het is dan ook aan de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten om ook kritisch naar de verplichte indicatoren te kijken. Zolang deze niet in
enige mate toegespitst zijn op een dienstverlenende kant van een BOA, blijft de evaluatie ineffectief
en raakt het idee van een dienstverlenende BOA minder wijdverspreid.

6.1.2 Theoretische reflectie
In het theoretisch kader zijn meerdere politiemodellen met politiestrategieën uiteengezet. Uiteindelijk
wordt verder gewerkt met reassurance policing omdat dit aldus Terpstra (2010) en eigen bevindingen
van de onderzoeker past bij een dienstverlenende BOA. De politiemodellen en strategieën liggen soms
vrij dicht bij elkaar. Reassurance policing valt onder het model van community oriented policing, maar
heeft ook overeenkomsten met het andere submodel wat hieronder valt: problem-oriented policing
(Ponsaers, 2001). De keuze voor reassurance policing komt ook niet overeen met de beschrijvingen
van de werkzaamheden van BOA’s gedaan door Van Steden (2012) en Bervoets (2013). In hun
beschrijving komt namelijk geen idee van een dienstverlenende BOA, zoals die is beschreven in de
inhoudelijke discussie, voor. De keuze voor reassurance policing is gebaseerd op basis van literatuur
en onderzoek, maar kent door de grote overlappen tussen deze drie modellen ook enige subjectiviteit.
Deze beide reflectiepunten leiden ertoe dat de keuze voor reassurance policing geleid kan hebben tot
een bepaalde theoretische invalshoek die niet compleet is. De theorie achter reassurance policing leidt
tot de conceptuele modeluitwerking die vervolgens de basis vormde voor de interviews. De keuze voor
deze theorie bepaalt daardoor een groot gedeelte van dit onderzoek en het is mogelijk dat er hierdoor
andere belangrijke theoretische items niet zijn meegenomen.
Omdat reassurance policing een politiestrategie is (Ponsaers, 2001), was deze niet altijd geschikt bij de
evaluatie van BOA’s. BOA’s hebben namelijk andere werkzaamheden, verplichtingen en
mogelijkheden dan de politie (Bervoets, 2013; Eikenaar, 2019; Terpstra, 2010; Van Steden, 2012). Dit
betekende dat delen van de theorie op basis van het werk van BOA’s niet meegenomen werd in de
rest van het onderzoek. Bepaalde subdimensies zijn zo komen te vervallen, terwijl zij wel bij
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reassurance policing horen. Bij de dimensie “gerichtheid op onveiligheidsgevoelens” zijn hierin keuzes
gemaakt. Bij de subjectieve veiligheidsbeleving (Oppelaar & Wittebrood, 2006a) worden sociale
samenhang (Blokland, 2008; Hale, 1996; Maas-de Waal & Wittebrood, 2002) en sociale integratie
(Bellair, 2000; Ferguson & Mindel, 2007; Sampson et al. 1997) niet meegenomen. Dit kan tot gevolg
hebben dat het doen laten afnemen van onveiligheidsgevoelens in een gemeente niet lukt, omdat de
dienstverlenende BOA zich niet kan inzetten voor de sociale samenhang en sociale integratie. Na deze
filtering was de theorie wel zeer behulpzaam bij het opstellen van de theoretische items en de
conceptuele modeluitwerking. In de beantwoording van de onderzoeksvraag dienden deze
theoretische dimensies wel eerst nog empirisch getoetst te worden middels interviews.
De keuzes voor theoretische items is gemaakt op basis van het huidige takenpakket van BOA’s
opgesteld door Van Steden (2012) en Bervoets (2013). Uit onderzoek blijkt echter dat het takenpakket
van BOA’s en politie steeds dichter bij elkaar komt te liggen. Het takenpakket van BOA’s groeit in
sommige gemeenten gestaag en dit betekent dat zij ook nieuwe verantwoordelijkheden en
bevoegdheden krijgen (Van Stokkom & Terpstra, 2021). Met meer bevoegdheden komen ook meer
mogelijkheden voor de juiste dienstverlening. Mocht een BOA al een groter takenpakket hebben dan
wat in dit onderzoek is aangehouden als maatstaf, dan kan de BOA gebruikmaken van meer
theoretische items dan die in dit onderzoek zijn gebruikt. Wanneer de BOA qua takenpakket steeds
meer gelijk is aan de politie, is de implementatie van een politiestrategie voor BOA’s een kwestie van
kopiëren.
De theoretische reflectie reflecteert ook op de toevoeging van dit onderzoek aan de bestaande theorie
(Bleijenbergh, 2016). De toepassing van reassurance policing op het werk van de dienstverlenende
BOA geeft een nieuw perspectief op een van oudsher politiestrategie. De strategie is, gezien de
veranderlijkheden van zowel het takenpakket van de politie als van de BOA, inzetbaar voor andere
beroepsgroepen (Terpstra, 2010; Van Stokkom & Terpstra, 2021). Door reassurance policing nu te
gebruiken bij de effectiviteitsmeting van de dienstverlenende BOA wordt de theorie ook binnen deze
beroepsgroep getoetst. Mogelijkerwijs leidt dit tot een verdere ontwikkeling van reassurance policing.
Dit onderzoek zorgt tevens voor een verbreding van de term “BOA”. De dienstverlenende BOA bestond
al wel in de praktijk, maar deze differentiatie bestond nog niet in de evaluatie. Via dit onderzoek is
deze differentiatie er wel en kan deze verder ontwikkeld worden. Op deze manier levert dit onderzoek
een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur.

6.1.3 Methodologische reflectie
De data voor dit onderzoek komen voort uit veertien semi-gestructureerde interviews. Deze
dataverzameling bood enerzijds de mogelijkheid om respondenten goed te bevragen naar hun visie en
beredenering. Anderzijds is de betrouwbaarheid van het onderzoek hierdoor klein. De
betrouwbaarheid was groter geweest wanneer er meerdere respondenten uit meerdere gemeenten
waren geïnterviewd. Nu worden de visies van meerdere respondenten uit drie gemeenten met elkaar
vergeleken, een grotere casusselectie had meer data opgeleverd en zo een beter en vollediger
empirisch beeld gegeven. Het probleem hierbij was dat niet iedere gemeente een dienstverlenende
BOA heeft. Omdat deze term niet landelijk bekend is of gebruikt wordt, werden gemeenten
geselecteerd op basis van hun eigen websitepagina over de BOA’s in de gemeente. De letterlijke term
“dienstverlenende BOA” kwam hier niet in voor, deze selectie heeft dan ook enige subjectiviteit met
zich meegebracht. Een ander probleem was dat meerdere andere gemeenten niet openstonden voor
medewerking aan dit onderzoek. Dit kwam door meerdere redenen, maar zorgde er ook voor dat de
casusselectie beperkter is.
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Een andere beperking is de tijdelijkheid en externe validiteit van het onderzoek. Het onderzoek is
gericht op de huidige stand van zaken in drie gemeenten. De huidige stand van zaken en de gedachten
van de huidige medewerkers geven alleen geen garanties voor de toekomst. Deze kunnen door de tijd
heen veranderen. Dit onderzoek is dan ook een momentopname van deze drie gemeenten. Het zou
interessant kunnen zijn om over een aantal jaren te kijken of ook deze voorgestelde indicatoren nog
steeds aansluiten bij de wensen en doelen van de gemeenten.
Tot slot leidde de operationalisatie ook tot enkele bediscussieerbare punten. De eerste
operationalisatie was die van theoretische items naar de vragen voor de interviewguide. Omdat de
interviewvragen enkel zijn gebaseerd op de door de onderzoeker geselecteerde items, kunnen hier
enkele goede interviewvragen gemist zijn. De tweede operationalisatie vertaalde de geselecteerde
items op basis van theoretische en empirische inzichten in de indicatoren die gebruikt kunnen worden
bij de evaluatie. Deze vertaalslag was wederom een moment waarop meerdere beredeneerde keuzes
gemaakt zijn. Maar hierdoor bestaat opnieuw de kans dat de vertaling naar een indicator subjectief
kan zijn. Door de geselecteerde indicatoren te presenteren als handvatten, wordt dit probleem
weggenomen. De gemeenten kunnen zelf kiezen welke indicatoren zij willen gebruiken of zich laten
inspireren door de indicatoren uit dit onderzoek om zelf nieuwe evaluatie-indicatoren op te stellen.
Hierdoor kunnen in het onderzoek gemaakte fouten alsnog gecorrigeerd worden wanneer gemeenten
zelf kijken welke indicatoren voor hun geschikt zijn.

6.2 Conclusie
Dan rest nog de conclusie van dit onderzoek, de aanbevelingen voor de gemeenten met een
dienstverlenende BOA en de aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.

6.2.1 Beantwoording onderzoeksvraag
Dit onderzoek werd uitgevoerd om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke evaluatieindicatoren moeten gebruikt worden bij het evalueren van de effectiviteit van het werk van de
dienstverlenende BOA? Bij deze onderzoeksvraag werden zes deelvragen gesteld, welke in de
voorgaande hoofdstukken werden beantwoord.
Het onderzoek wijst uit dat er 54 indicatoren zijn die gebruikt moeten worden bij het evalueren van
de effectiviteit van het werk van dienstverlenende BOA’s. Deze indicatoren staan in tabel 19 en vormen
tezamen het meetinstrument voor de dienstverlenende BOA. De indicatoren omvatten de acht
subdimensies die vanuit dit onderzoek belangrijk worden geacht. Dit zijn sociale symbolen, fysieke
symbolen, samenwerking met inwoners, samenwerking met wettelijke instanties, samenwerking met
gemeentelijke instanties, zichtbaarheid, toegankelijkheid en bekendheid. Het aantal indicatoren per
subdimensie verschilt. Zo zijn er binnen de samenwerkingen bijvoorbeeld actoren met wie alleen af en
toe samengewerkt wordt en actoren met wie structurele vergadermomenten nodig zijn. Het tweede
geval vereist meer samenwerkingsmomenten en daarmee ook meer meetmomenten die bijdragen
aan de effectiviteitsmeting van de BOA. De indicatoren vertonen onderling veel overlap. Wanneer een
BOA bij een sportvereniging langsgaat zal hij/zij direct werken aan de eigen zichtbaarheid,
toegankelijkheid en bekendheid, maar het bezoek kan ook bijdragen aan preventie. Alle facetten van
het werk van een dienstverlenende BOA hangen dan ook met elkaar samen.
Het gebruik van deze indicatoren moet dan ook niet als slechts een afrekenmoment gezien
worden waarbij de effectiviteitsmeting puntsgewijs nagegaan kan worden. Het dienstverlenende
karakter maakt dat het werk van deze BOA’s toegespitst moet worden op de inwoners en de
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gemeentelijke omstandigheden. Wel geeft dit onderzoek gemeenten hierbij sturing. Middels dit
onderzoek is er namelijk een grote set van indicatoren die bij het takenpakket van een
dienstverlenende BOA passen en zo zorgen voor een goede evaluatie van diens effectiviteit.
Dit nieuwe meetinstrument verschilt aanzienlijk van het meetinstrument van de Vereniging
van Nederlandse Gemeente. Dit verschil is zichtbaar in zowel de omvang als de indicatoren zelf. De
verplichte set indicatoren voor de evaluatie van de effectiviteit van veiligheidsbeleid die gemeenten
krijgen opgelegd via het Rijk komen geenszins overeen met de indicatoren uit dit onderzoek. Deze
verplichte indicatoren geven een opsomming van onder andere het aantal diefstallen en vernielingen,
niet de actie die BOA’s dienen uit te voeren. Naast dat deze indicatoren slechts een optelsom geven,
gaan ze niet in op vrijwel alle subdimensies die in dit onderzoek belangrijk waren. Dit onderzoek geeft
de evaluatie van veiligheidsbeleid in gemeenten dan ook meerdere nieuwe invalshoeken en zorgt
ervoor dat een dienstverlenende BOA middels een goed meetinstrument geëvalueerd kan worden.

6.2.2 Aanbevelingen gemeenten met dienstverlenende BOA’s
Het doel van dit onderzoek was niet alleen het opstellen van evaluatie-indicatoren voor het werk van
de dienstverlenende BOA, maar ook om gemeenten de handvatten te bieden om met deze indicatoren
hun meetinstrument voor de effectiviteit van BOA’s met een dienstverlenend karakter te verbeteren.
Dit onderzoek geeft 54 indicatoren die, aldus dit onderzoek, gebruikt zouden moeten worden bij de
juiste evaluatie van de effectiviteit van een dienstverlenende BOA. Dit zijn echter handvatten.
Gemeenten kunnen zelf de keuze maken welke indicatoren zij graag ofwel overnemen in hun eigen
meetinstrument ofwel als inspiratie gebruiken. Zo kunnen gemeenten zelf kijken welke indicatoren
voor hen relevant zijn en anders hoe een indicator zo gevormd kan worden dat deze binnen de
gemeentelijke context past. Het uiteindelijke doel, het verbeteren van het meetinstrument en
daarmee de effectiviteitsmeting, wordt zo behaald.

6.2.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Dit onderzoek toont ook aan dat er meerdere vervolgonderzoeken nodig zijn. In dit onderzoek is er
gebruik gemaakt van een politiestrategie, reassurance policing, als theoretische fundatie. Met de
opheffing van de Nationale Politie in 2013 werd de rol van BOA’s in gemeenten groter (Inspectie
Justitie & Veiligheid, 2020; Terpstra et al., 2016; Van Stokkom & Terpstra, 2021). Dit is nu bijna tien
jaar geleden en dit betekent dat BOA’s al bijna een decennium deze grotere rol op zich nemen. Het is
dan ook verstandig om een onderzoek naar de theoretische fundering achter de BOA in deze werkwijze
te onderzoeken. Reassurance policing zal net zoals in dit onderzoek hierbij een basis vormen, maar een
nieuwe tak van handhavers en dienstverleners behoeft ook eigen theoretisch gefundeerde
strategieën. Juist op die manier kan de BOA zich loskoppelen van de politie en zich richten op de eigen
unieke werkzaamheden binnen de gemeente.
Een tweede punt dat opviel in dit onderzoek is dat de indicatoren die verplicht zijn gesteld door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten in beperkte mate overeenkomen met het werk van een
dienstverlenende BOA. Door enkel deze indicatoren te gebruiken, vindt geen degelijke evaluatie van
de effectiviteit van de BOA plaats. Een vervolgonderzoek zou zich enkel op de verplichte indicatoren
kunnen richten om zo te kijken in hoeverre deze verplichtingen veranderd kunnen worden en hoe deze
indicatoren kunnen aansluiten bij alle BOA’s, ook de niet-dienstverlenende.
Tot slot zou het erg waardevol zijn om over een aantal jaar te meten in hoeverre de indicatoren die
vanuit dit onderzoek worden voorgeschreven daadwerkelijk effectief zijn. Juist omdat een aantal
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indicatoren beoordeeld dienen te worden door de BOA zelf, moet af en toe onderzocht worden in
hoeverre dit werkt en meet wat het moet meten. Hiervoor zal een evaluatie nodig zijn. Een dergelijke
evaluatie zal ofwel aantonen dat de reeds geselecteerde indicatoren volstaan ofwel deze verder
verbeteren. Uiteindelijk zullen beide evaluatie-uitkomsten bijdragen aan een nog betere
effectiviteitsmeting.

6.3 Slot
De reden achter dit onderzoek was dat de huidige indicatoren niet goed aansluiten bij de praktijk van
de dienstverlenende BOA. Gedurende dit onderzoek heeft de onderzoeker mogen ervaren hoe
belangrijk een dienstverlenende BOA kan zijn voor een gemeente en haar inwoners. Vanuit de studie
Bestuurskunde weet de onderzoeker echter ook dat het gebruik van de juiste evaluatie-indicatoren
van groot belang is. Dat deze discrepantie bestond is opvallend en doet het goede werk dat de
dienstverlenende BOA’s verrichten geen eer aan. Met dit onderzoek krijgen in iedere geval de drie
casusgemeenten de handvatten om hun eigen indicatoren te veranderen. Hopelijk wordt dit ook op
nationaal niveau gedaan. Zolang de verplichte set indicatoren vanuit de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten erg eenzijdig blijft en hierdoor niet zorgt voor een effectieve evaluatie van de
dienstverlenende BOA, is het doel van dit onderzoek niet volledig bereikt. Hopelijk wordt het goede
werk van BOA’s in de toekomst ook goed gemeten.
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Bijlage 1 Interviewguide
Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar de effectiviteitsmeting van BOA’s. Hiervoor kijk ik
welke zaken belangrijk zijn in het werk van BOA’s en op welke punten de evaluatie zou moeten
plaatsvinden. Het doel is om een meetinstrument te maken dat hiervoor gebruikt kan worden. Uw
inzichten zijn cruciaal om tot een meetinstrument te komen dat aansluit bij uw werkpraktijk.
Dit interview wordt gebruikt om te kijken welke zaken hierbij volgens u van belang zijn. Dit helpt mij
bij het opstellen van het meetinstrument voor de evaluatie van BOA’s. Vanuit mijn literatuuronderzoek
heb ik veel items gevonden die van belang zouden kunnen zijn bij het meetinstrument, nu is het zaak
om dit te toetsen aan uw werkpraktijk en daar helpt dit interview mij bij.
Het interview duurt ongeveer één uur en bestaat uit vier delen. Het interview is vertrouwelijk en de
citaten in mijn verslaglegging zullen niet tot u herleidbaar zijn.
Mocht u nu of tijdens het interview vragen hebben, stelt u deze dan vooral. Tot slot wil ik u om uw
toestemming vragen om dit interview op te nemen. Dat maakt het voor mij later makkelijker om uit te
werken. De opnames worden verwijderd nadat het onderzoek is afgerond.
•
•
•

Wat is uw functie?
Welke taken voert u uit?
Hoe verhoudt uw werk zich tot het werk van de BOA’s?

Casusspecifieke vragen
•
•

Wat doen BOA’s?
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in uw
gemeente?

Deel 1 items onveiligheidsgevoelens
De volgende vragen gaan over onveiligheidsgevoelens van inwoners.
• Wat verstaat u onder onveiligheidsgevoelens?
• Wat denkt u dat een reden kan zijn dat inwoners zich onveilig voelen?
• Hoe kunnen onveiligheidsgevoelens verkleind worden ?
• Wat kunnen BOA’s betekenen in het verminderen van onveiligheidsgevoelens van inwoners?
•
•
•

Wat verstaat u onder overlast?
Welke vormen van overlast spelen er in de gemeente?
Hoe kunnen BOA’s een rol spelen om overlast in uw gemeente te verminderen?

•
•
•

Wat verstaat u onder verloedering?
Welke vormen van verloedering spelen er in de gemeente?
Welke verantwoordelijkheden hebben BOA’s volgens u in de aanpak van verloedering?

Deel 2 items betrokkenheid van buurtbewoners en partners
U benoemde eerder de verantwoordelijkheden van BOA’s. Hebben BOA’s volgens u andere actoren
nodig om die taken goed te kunnen vervullen?
•
•

Met wie moeten BOA’s samenwerken?
Waarom zij?
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-

Waarvoor zijn zij nodig?

•
•
•

Met welke instanties binnen de gemeente zouden BOA’s moeten samenwerken?
Wat houdt die samenwerking in?
Hoe zou dit volgens u uitgevoerd moeten worden?

•
•

Met welke instanties buiten de gemeente zouden BOA’s moeten samenwerken?
Hoe zou dit volgens u vorm moeten krijgen?

•
•

Met welke inwoners moeten BOA’s in gesprek?
Hoe moeten BOA’s met inwoners in gesprek?

•

In hoeverre vindt u dit een taak voor de BOA’s?

Deel 3 items oplossen reassurance gap
De laatste vragen gaan over vertrouwen
•
Wat is de rol van vertrouwen bij het werk van BOA’s?
•
Waarom is dit belangrijk?
De literatuur zegt dat vertrouwen onder meer middels zichtbare aanwezigheid verkregen kan
worden.
• Wat verstaat u onder zichtbare aanwezigheid
• Wat is volgens u de rol van zichtbare aanwezigheid?
• Waarom is die aanwezigheid wel of niet van belang?
• Wanneer is een BOA zichtbaar aanwezig?
• Is dit een taak voor BOA’s?
Daarnaast is toegankelijkheid ook belangrijk voor het vertrouwen
• Wanneer vindt u een BOA toegankelijk?
• Waarom is dit volgens u belangrijk?
• In hoeverre vindt u dit een taak voor de BOA’s?
Tot slot draagt bekendheid ook bij aan de vertrouwensband
• Hoe kan een BOA bekend zijn onder inwoners?
• Waarom is dit belangrijk?
• In hoeverre vindt u dit een taak voor BOA’s?
Graag wil ik u van harte danken voor uw medewerking. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen? Ik
neem uw antwoorden mee in mijn onderzoek.
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Bijlage 2 Respondenten
Gemeente Albrandswaard
1. Laura, Scholte, beleidsadviseur BOA’s en APV bijzondere wetten voor de BAR-organisatie
2. Jos, van den Bos, teamleider BOA’s voor de BAR-organisatie
3. Hanneke, Kooijmans, BOA

Gemeente Berkelland
4. Joost, van Oostrum, burgemeester
5. Gerda, ter Denge, wethouder
6. Maureen, Arentsen - Pieters, spelverdeler dienstverlening en BOA’s
7. Quinten, Dikschei, regisseur zorg en veiligheid en teamcoach BOA’s
8. Leonne, Oonk, BOA
9. Christel, Vellinga, BOA
10. Rick, Droste, BOA

Gemeente Etten-Leur
11. Angela, van den Hondel, juridisch adviseur handhaving
12. Pieter, Dingenouts, teamleider BOA’s
13. Jacco, Eckhardt, BOA
14. Sjors, van Zundert, BOA
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