
Veiligheid niet meten met onveiligheid

Leven en werken in een veilige omgeving heeft te maken met het inschatting van je sociale waarde.
Als deelnemer in de maatschappij moet je verantwoordelijkheden kunnen oppakken voor je eigen 
veiligheid. Dit is de belangrijke kritische succes factor voor een veiliger samenleving.
Noodzakelijk voor een veilige maatschappij is het stimuleren dat alle burgers aan veiligheid kunnen 
bouwen alsook daarvoor ruimte en middelen beschikbaar stellen. De focus voor een veiliger 
samenleving moeten we neerleggen bij meer dan 90% van de burgers die veilig willen leven. 
Onze huidige hulpverleners of beter gezegd onveiligheidsbestrijders richten zich met man en macht 
op de “onveilige burgers” voor de verdediging van onze veiligheid. Dat is een niet te winnen 
wedstrijd. Denk hierbij aan de volgende logica: Een aanvaller heeft minimaal 2 verdedigers nodig. 
Stel 10% van de Nederlanders is een onveiligheid aanvaller, dan heb je meer dan 3 miljoen 
onveiligheidsbestrijders nodig.
Vergelijk veiligheid met schoonheid en pak dit op dezelfde wijze aan.

Mijn adviezen:
• geef uw burgers middelen voor sociale veiligheid controle
• concentreer de taken van hulpverleners op onveiligheidbestrijding (niet op veiligheid)
• minimaal 50% van de gemeentelijke veiligheidsafdelingen en veiligheidshuizen moeten 

gefocust worden op het bouwen van veiligheid  

Hebt u ook zin in een veiliger samenleving?
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Denk mee over veiligheid, vul hier uw oprechte mening in

Stelling Eens Oneens
Mensen die wonen en werken in de gemeente maken veiligheid, hulpdiensten 
ruimen onveiligheid op. 

□ □

De samenleving kunnen we leren onveiligheid in “onveiligheidscontainers” 
stoppen en deze aan te bieden aan onveiligheidbestrijders.

□ □

Wij zijn in staat het vastgeroeste denken over het bestrijden van onveiligheid 
om te zetten in bereidheid tot het bouwen aan veiligheid.

□ □

De samenleving is bewust van de eindverantwoordelijkheid voor veiligheid. □ □

Gemeenten en hulpdiensten moeten aan burgers ruimte en middelen geven 
voor het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

□ □

Veiligheid loskoppelen van werkzaamheden van hulpdiensten en het 
terugbrengen van het eigenaarschap naar de burger en de samenleving. 

□ □

De vanzelfsprekendheid dat veiligheid een zaak is van hulpdiensten moet 
worden teniet gedaan.

□ □

Menig Nederlandse burger schaamt zich voor de hoge criminaliteitscijfers en 
zal daarom ook extra energie leveren.

□ □

Volledige uitbanning van onveiligheid moet als niet-realistisch worden gezien. □ □

Goed leven heeft alles te maken met sociale veiligheid: één van de 6 pijlers 
onder een duurzame samenleving. Deze pijler heeft aandacht nodig.

□ □

Goed leven is onvoorwaardelijk verbonden aan respect. □ □

Dank u wel

Jan Otten   


