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Situering en formulering probleemstelling 

Heel wat maatschappelijke problemen kennen een geografische concentratie. Zo trekken 

bepaalde woonbuurten de volle aandacht van wetenschappers, beleidsmakers en 

veldwerkers. De schaduwzijden en negatieve effecten van economische sociale, culturele en 

politieke ontwikkelingen vinden hier hun meest zichtbare neerslag. Zo zijn in deze buurten 

bijvoorbeeld de recreatiemogelijkheden en een kwalitatief aanvaardbaar huisvestingsaanbod 

slechts beperkt aanwezig of ligt het werkloosheidspercentage relatief hoog (Vranken, J., 

Geldof, D. en Van Menxel, G., 1996, 1997 en 1998; Kesteloot, C., e.a., 1996; Kesteloot, C., 

en Vandenbroecke, H., 1997). Bovendien wijst een rijke criminologische onderzoekstraditie 

op de samenhang tussen dergelijke structurele factoren van achterstelling en de relatief 

sterke aanwezigheid van dader-/slachtofferschap en subjectieve onveiligheidsgevoelens in 

deze buurten (Bottoms, A. and Wiles, P., 1992; Wiles, P., 1999; Wikström, P.O., 1991 en 

1998; Rovers, 8., 1995; Melis, B., 1994; Vettenburg, N., 1998; Hebberecht, P., e.a., 1989 en 

1992). Bovenstaande inzichten zijn richtinggevend bij het formuleren van een preventieve 

aanpak ten aanzien van deze problemen. 

1. De preventieve aanpak moet rekening houden met de geografische concentratie van 

problemen. Een buurtgerichte aanpak lijkt daarom relevant. 

2. De preventieve aanpak moet rekening houden met de samenhang en verwevenheid van 

problemen. Een 'geïntegreerde' aanpak lijkt daarom aangewezen. 

Deze buurtgerichte en geïntegreerde eigenschappen vinden we terug in verscheidene 

modellen die in het veldwerk gehanteerd worden. Diverse vormen van wijkontwikkeling 

bijvoorbeeld stellen het belang van een buurtgerichte en geïntegreerde aanpak centraal om 

de strijd aan te binden tegen problematische socio-economische processen waarvan deze 

buurten het slachtoffer zijn (De Decker, P., Hubeau, B. en Nieuwinckel, S., 1996; Baert, H., 

De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L. en Verbeke, L., 1999; Meert, H. en Kesteloot, C., 1998; 

Baert, H., 1996). Ook vanuit een meer veiligheidsgerichte invalshoek worden beide 

eigenschappen opgenomen met het oog op het terugdringen van bepaalde 

criminaliteitsvormen en -meer recent- onveiligheidsgevoelens; in het kader van een globaal 

veiligheidsbeleid wordt het ontwikkelen van een buurtgerichte, geïntegreerde aanpak 

prioritair geacht (Graham, J. and Bennet, T., 1995; Rosenbaum, D., 1988; Crawford, A., 

1998; Heb berecht, P. and Sack, F., 1997). 

Gezien zijn criminologische invalshoek, richten we in dit onderzoek de focus op dit laatste 

terrein, met name de preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen in 

achtergestelde woonbuurten. Hoewel inmiddels belangrijke eigenschappen van een zo'n 
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aanpak opgesomd werden, blijkt uit de literatuur dat dergelijke (buurtgerichte, geïntegreerde) 

preventiemodellen slechts in beperkte mate succes kennen (Hope, T., 1995; Bursik, R., and 

Grasmick, H., 1993). Hoewel het belang van deze aanpak steeds sterker erkend wordt, 

blijven de verhoopte resultaten uit. In dit verband wordt gesproken van een paradox: "there 

has been a continuous and consistent pattern of criminological research suggesting that 

community structure itself shapes local rates of crime ( ... ). Vet much of the effort to alter the 

structure of communities in order to reduce crime has nat been noticeably succestul or 

sustainable" (Hope, T., 1995, 23). In de literatuur wordt op drie terreinen een verklaring voor 

deze situatie gezocht (Ibid.; Rosenbaum, D., 1988). 

1. De theoretische achtergrond en kennis waarop een dergelijke interventie gebaseerd is, 

blijft onduidelijk of onvoldoende uitgewerkt. Hoewel er bijvoorbeeld een zeer uitgebreide 

onderzoekstraditie en theorievorming rond de samenhang tussen buurt en criminaliteit is, 

wijzen diverse kritische auteurs op de zwakke methodische onderbouwing van deze 

theorievorming (Rovers, B., 1997). Een gebrekkige conceptualisering van 'criminaliteit', 

'onveiligheid' of 'buurt' zijn hier voorbeelden van. Preventiemodellen die opgebouwd zijn 

vanuit een gebrekkige theorievorming zullen lacunes en onvolkomenheden hebben. 

2. Een gebrekkige theorievorming waarbij de causale relaties tussen concepten onduidelijk 

blijft, zal problemen stellen met betrekking tot evaluatie. Het blijft namelijk onduidelijk 

welke doelen in een buurtgericht preventiemodel vooropgesteld dienen te worden en 

welke de onderlinge verhoudingen zijn tussen de weerhouden doelen. Dient een reductie 

van daders in de buurt beoogd te worden, dan wel is het herstel van sociale netwerken in 

de buurt prioritair? "Consequently, community constitutes a means to an end and an end 

in itself. lt is bath the vehicle to a better life and the better life. Means and ends have 

become badly confused. lt is nat apparent, therefore, whether community regeneratienor 

the reduction of crime is the primary aim." (Crawford, A., 1995, 104). Gesteld dat 

dergelijke criteria wel geformuleerd zouden kunnen worden, dan nog blijkt uit de 

methodologische literatuur dat tal van problemen blijven bestaan rond de betrouwbare 

meting van de beoogde effecten (cf. Van Kerckvoorde, J., 1995). Hoe kan bijvoorbeeld 

'het herstel van sociale netwerken' gemeten worden en onder welke voorwaarden kan 

hier gesproken worden over 'succes' dan wel 'mislukking' ? 

3. Toch wordt niet alleen een verklaring gezocht in een gebrekkige theorievorming en 

evaluatie. Gesteld dat men op basis van een consistente en coherente theorie juiste én 

evalueerbare doelstellingen naar voor kan schuiven, dan nog moeten de aanwezige 

middelen op een functionele wijze ingezet kunnen worden. Ook al zouden we over 

theoretisch goed onderbouwd preventiemodellen beschikken, dan nog kunnen zich 

problemen stellen bij de implementatie ervan. Hier wordt in belangrijke mate verwezen 

naar de problematiek van samenwerking (Laycock, G. and Tilley, N., 1995). Er heerst wel 
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standpuntbepaling, verwijzen we naar het emancipatiebegrip.2 De kwaliteit van onze samen

leving kan afgelezen worden van de mate waarin eenieder beschikt over maximale 

mogelijkheden tot zelfontplooiing. Deze zelfontplooiing verbinden we echter niet aan een 

individualisme, maar grondvesten we veeleer vanuit een sociaal perspectief (cf. van 

Stokkom, 8., 1991 ). Wij beschouwen de mens namelijk als een sociaal wezen, wat voor ons 

impliceert dat hij zich in het kader van deze zelfontplooiing ook richt op 'de andere'. Een 

mens kan zich maar ontplooiien door én met 'de andere'. Indien de 'andere' belemmerd 

wordt in zijn zelfontplooiing, legt dit meteen ook een beperking op aan de eigen 

mogelijkheden tot zelfontplooiing. Daarom beschouwen wij de mens ook als een solidair 

wezen. Zij die kansen missen tot zelfontplooiing of onvoldoende stimulerende mogelijkheden 

krijgen aangeboden (cf. processen van achterstelling, uitsluiting en maatschappelijke 

kwetsbaarheid), kunnen rekenen op een bijzondere ondersteuning. Sociaal rechtvaardig 

betekent dan dat wie uit de boot valt, een reddingstouw krijgt toegeworpen om terug op de 

boot getrokken te worden. Daar worden de kansen verruimd om zelf te bepalen welke de 

bestemming op de boot zal zijn. Vanuit een dergelijk zelf bepaald en omschreven 

engagement kan maximaal meegebouwd worden aan de zelfontplooiing van de anderen. 

Sociaal onrechtvaardig betekent dan dat wie uit de boot valt, verdrinkt. Of evenzeèr: wie uit 

de boot valt, wordt er wel weer opgetrokken, maar op voorwaarden van strikte aanpassing 

en inpassing. Hij kan de eigen bestemming niet meer bepalen, maar wordt gereduceerd tot 

louter instrument in de zelfontplooiing van de andere. 

Vanuit dit emancipatiebegrip moeten we ook oog hebben voor factoren die de zeifenplooiing 

ondermijnen en bedreigen, waaronder het toebrengen van schade en leed. Het is de 

verantwoordelijkheid van de overheid om een bescherming tegen dergelijke inbreuken te 

bieden, eventueel aan de hand van gedwongen interventies. In het perspectief van het 

emancipatieproces is de mate en de aard van deze bescherming echter bijzonder precair: 

zelfontplooiing is slechts mogelijk bij afwezigheid van onnodige begrenzingen en interventies 

van overheidswege. Daarom moet eenduidig afgebakend worden ten aanzien van welke 

inbreuken een overheidsinterventie noodzakelijk is (legaliteitsbeginsel). Hierbij dient in een 

democratische samenleving iedereen dezelfde kansen te krijgen om in dialoog en discussie 

de krijtlijnen van deze 'begrenzing' mee te bepalen ( cf. het begrip 'herrschaftsfreie 

Kommunikation'; Habermans, J., 1981 ). Mochten deze kansen namelijk ongelijk verdeeld 

zijn, dan kan groep van 'roepers' vanuit haar specifiek cultureel en normatief kader de 

grenzen van een overheidsinterventie zo plaatsen dat vooral de mogelijkheden tot 

zelfontplooiing van de 'zwijgers' ondermijnd worden. 

2 Zoals verder zal blijken, sluit deze positiebepaling tevens sterk aan bij elementen uit het dominion-concept 
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Om vanuit dit perspectief op het spoor te komen van de relevantie van het concept 'sociale 

rechtvaardigheid' in het kader van dit onderzoek, introduceren we het proces van dualisering. 

Vaak wordt dit proces beschreven als een belangrijk kenmerk van onze actuele 

samenleving. Meer bepaald volgt dit proces het scenario waarin de kijk op de (/elke) 'andere' 

als verrijkende én noodzakelijke partner in het emancipatieproces, uit het vizier verdwijnt. 

Veeleer is er een groeiende kloof tussen de 'have' en de 'have nets'. Kenmerkend voor het 

dualiseringsproces is bovendien dat deze laatste groep - onder andere omschreven als 

personen die onvoldoende bijdragen aan het draaiende houden van de 

consumptiemaatschappij (Bauman, Z., 1995) voortdurend uitbreidt. Alleszins 

verschrompelen voor deze groeiende groep niet alleen de mogelijkheden tot zelfontplooiing, 

maar wordt ook het recht op een volwaardige ondersteuning niet langer toegekend. Deze 

groep wordt namelijk niet langer erkend als een 'partner' of 'medestander' in het 

emancipatieproces, maar veeleer beschouw als een 'rivaal' een 'indringer' die een 

individualistisch gekleurde vorm van emancipatie ondermijnt. 

De betekenis van de criminaliteits- en veiligheidsproblematiek is in dit kader cruciaal; deze 

problematiek wordt namelijk beschouwd als een belangrijke ondersteuning en/of versterking 

van dit dualiseringsproces (cf. in extenso: literatuurstudie, hoofdstuk 3). Het 

dualiseringsproces valt namelijk samen met een zich ontwikkelende risicosamenleving. In 

een dergelijke samenleving worden de 'have nots' benaderd als 'gevaarlijke klassen', als een 

risico voor de 'tevreden klasse'. Deze inschatting van een risico is een voldoende 

voorwaarde om de 'gevaarlijke klasse' te onderwerpen aan gedwongen 

overheidsinterventies. Hierboven werd reeds aangeduid op welke wijze dit proces van 

overdreven en selectieve overheidsinterventies de verdere ontplooiing en ontwikkeling van 

deze groep hypothekeert. Om terug te keren naar onze beeldspraak: de groepen die (in 

toenemende mate) uit de boot vallen -en bij gebrek aan een reddingstouw- op zee 

ronddobberen, worden nu als een risico voor de opvarenden beschouwd; zij ondermijnen 

hun veiligheid. Hoe en waarom zij in zee gekomen zijn, is niet langer een bekommernis. Of, 

om een uitspraak te citeren die verder nog aan bod zal komen: "De welzijnsproblematiek van 

de meest kwetsbaren wordt vertaald in termen van een onveiligheidsproblematiek van de 

minst kwetsbaren." Een dergelijke evolutie versterkt de tweedeling en werkt een polarisering 

in de hand. 

Vanzelfsprekend vinden we vanuit verschillende hoeken krachtige oproepen om dergelijke 

ontwikkelingen te counteren. De Amerikaanse criminologen Henry en Milovanovich (1996, 

205) spreken in dit verband over de noodzaak van een 'replacement discourse' dat vertaald 

werd als een perspectief dat "niet simpelweg kritisch en opponerend is, maar zowel kritiek 

(Braithwaite, J. and Pettit, P., 1990; cf. literatuurstudie, 3.3.) 
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als een alternatieve visie bevat" (van Swaaningen, R., 1998, 164). De Nederlandse 

criminoloog van Swaaningen tracht bijvoorbeeld een dergelijk 'discourse' op te bouwen in 

zijn zoektocht naar een actuele invulling van een 'kritische criminologie' (van Swaaningen, 

R., 1997). Ook hij verwijst in het kader van een 'kritisch offensief' naar het belang om het 

normatief concept 'sociale rechtvaardigheid' te introduceren en een actuele betekenis toe te 

kennen. Hoewel dit begrip niet onderbouwd wordt vanuit eigen standpuntbepalingen, verwijst 

hij terecht naar het belang van participatie en inspraak, a fortiori ten aanzien van een 

veiligheidsbeleid: "( ... ) social justice also implies a fair chance for people to participate in, and 

carry real responsiblities for, the organisation of their lifeworld" (Ibid., 213). Een toenemende 

dualisering zou namelijk ook opgevat kunnen worden in meer communicatieve termen (cf. 

Habermas, J., 1981 ): de minder mondigen worden verder monddood gemaakt en de stem 

van de mondigen wordt nog krachtiger. De benoeming van 'welzijnsproblemen' als 

'veiligheidsproblemen' of de omschrijving van 'kwetsbare groepen' als 'risicogroepen', moet 

vanuit dit kader begrepen worden. Hoewel een belangrijke 'kritische en counterende' kracht 

zou kunnen vertrekken vanuit een authentieke verwoording van de noden van de meest 

kwetsbaren, komt een dergelijk verhaal niet meer in die vorm op 'het publieke forum'. 

Daarom kan het toekennen van inspraakmogelijkheden aan deze groep, vanuit een respect 

voor hun authenticiteit, een belangrijk element betekenen binnen een dergelijke 'replacement 

discourse'. 

Het belang van een normatief referentiekader, geconcretiseerd vanuit een voorbeeld 

Laten we de relevantie en de invloed van de keuze voor bovenstaand normatief kader 

toelichten en verder concretiseren aan de hand van een fictief en schematiserend voorbeeld 

dat aansluit bij het gekozen onderzoeksterrein. We belichten de aanpak van de 

drugproblematiek, zoals ontwikkeld in een welbepaalde lokale context. De lokale overheid 

beperkt haar politioneel optreden niet langer tot de druggerelateerde criminaliteit, maar 

focust zich in toenemende mate ook op de aanpak van de daaraan verbonden ervaren 

overlast en onveiligheidsgevoelens. Een zeer gericht en repressief beleid beperkt zich niet 

tot de groep van 'harde' gebruikers en/of dealers, maar verruimt haar focus tot 'potentiële' 

gebruikersgroepen en de risico's die zij uitstralen.3 Ten aanzien van deze groepen installeren 

politie en justitie een beleid van nultolerantie, de huisvestingsmaatschappij maakt haar 

woningen niet langer voor hen toegankelijk, het gemeentebestuur geeft de opdracht om de 

3 Hier gebruiken we deze groep als voorbeeld van een 'gevaarlijke klasse'. Vanzelfsprekend kunnen tal van 
andere 'risicogroepen' aangeduid worden: rondhangende {allochtone) jongeren, asielzoekers, prostituées, ... 

8 inleiding 



- ---- --..-.....-- - ----.;L -- ---------.--.. --------~ ~ ~-~..., 

nachtopvang te sluiten,... Uit statistieken zou kunnen blijken dat niet alleen de 

druggerelateerde criminaliteit maar ook de ervaren onveiligheid in de buurt gedaald is en dus 

gesproken kan worden van succes. Risicogroepen werden 'geneutraliseerd'. Men 

pretendeert een aanpak gevonden te hebben die voldoet aan het vooropgestelde 

wenselijkheidscriterium. Meteen kan hiervan afgeleid worden op welke wijze actoren met 

elkaar moeten interageren, welke relaties al dan niet gestimuleerd moeten worden. Zo 

getuigen zowel de politie, de huisvestingsmaatschappij als het gemeentebestuur van een 

goede( samenwerking. Zoals gesteld, moet deze benadering volgens ons gerelativeerd 

worden, en wel vanuit het concept 'sociale rechtvaardigheid'. Tal van neveneffecten blijven 

namelijk al te vaak in de schaduw staan. Deze neveneffecten worden namelijk duidelijk 

indien men ook rekening houdt met het perspectief van de zogenaamde 'risicogroepen'. 

Inmiddels zijn zij moeizaam op zoek naar nog zwakkere plaatsen in de samenleving, vaak 

buurten die er niet in slagen de krachten te bundelen om hun aanwezigheid te contesteren. 

Ze worden gedwongen onder te duiken in een nog meer duister en riskant circuit; de kans 

wordt steeds kleiner dat een ondersteunend aanbod hen nog kan vinden, laat staan 

motiveren tot initiatieven die hun levenskwaliteit kunnen verhogen. De ontplooiings- en 

integratiemogelijkheden voor deze groep zijn met andere woorden nog verder afgenomen. 

Tevens is het niet denkbeeldig dat hun overlevingsstrategieën nog meer overlast voor de 

omgeving met zich meebrengen dan voorheen. Een deel van het veiligheidsprobleem in de 

buurt mag dan wel opgelost zijn, maar het hangt maar af van het ingenomen perspectief of 

dit ook een succes genoemd kan worden. Enerzijds is het leefbaarheidsprobleem van een 

uiterst kwetsbare bevolkingsgroep enkel toegenomen en anderzijds is het best mogelijk dat 

ook de veiligheidsproblematiek naar een andere (vaak nog meer kwetsbare) buurt werd 

afgewenteld. Het lijkt ons evident dat deze escalatie van problemen vanuit strategisch 

oogpunt allerminst wenselijk is. Nu is echter ook duidelijk dat vanuit ons normatief 

perspectief een dergelijke ontwikkeling problematisch is. Zo worden 'de risicogroepen' 

bijvoorbeeld eenzijdig beschouwd als de oorzaak van een onveiligheidsprobleem. Dat zij 

echter ook het slachtoffer zijn van voortdurende uitsluiting verdwijnt meer en meer uit de 

aandacht. Inderdaad, ook de samenleving heeft door haar beperkt en vaak kwetsend 

maatschappelijk aanbod ten aanzien van deze groepen minstens een gedeeltelijke 

verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van -in casu- verslavingsgedrag en de overlast die 

daaraan verbonden kan zijn. Deze verantwoordelijkheid wordt nu ontlopen door enkel de 

daling van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens als criterium te weerhouden ( cf. Ra es, K., 

1994). 

Op basis van deze benadering blijkt dus dat het noodzakelijk is om criteria van wenselijkheid 

niet eenzijdig te beperken tot 'daling van criminaliteit/reductie van onveiligheidsgevoelens'. 
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Een beperking tot dit criterium kan namelijk uitmonden in een aanpak die 'sociaal 

onrechtvaardig' is: enerzijds kan uit statistieken wel blijken dat de criminaliteit en de 

onveiligheidsgevoelens in de buurt gereduceerd zijn, maar anderzijds valt te vrezen dat deze 

problemen slechts verschoven zijn en -vooral- dat de kwetsbare positie van bepaalde 

groepen toegenomen is. Daarom is het zowel vanuit strategische als ethische overwegingen 
,, 

noodzakelijk om ook een ander criterium te introduceren, met name 'geen toename van de 

maatschappelijk kwetsbare positie van bewoners-en/of gebruikersgroepen'. Met het oog op 

het ontwikkelen van een wenselijke aanpak, moeten beide criteria voldoende afgewogen 

worden ten aanzien van elkaar. Dit impliceert meteen dat relaties tussen actoren slechts 

functioneel worden geacht in zoverre ze een bijdrage leveren aan een evenwichtige 

verhouding tussen beide criteria: relaties moeten functioneel zijn in het kader van een 

preventieve aanpak waarin de reductie van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens niet ten 

koste gaat van een verdere toename van de maatschappelijk kwetsbare positie van 

bepaalde bewoners- of gebruikersgroepen. Om die reden voegen we -in navolging van 

andere auteurs- het begrip 'sociale rechtvaardigheid' toe aan de probleemstelling ( cf. van 

Swaaningen, R., 1995 en 1996; van den Heuvel, G. en van Swaaningen, R., 1998). 

Verscherping probleemstelling 

Om terug te keren naar de geformuleerde probleemstelling, impliceert deze toelichting en 

verantwoording van het begrip 'sociale rechtvaardigheid', dat het ganse debat rond een 

geïntegreerde preventieve aanpak (verder ook wel 'integratiedebat' genoemd) en de roep tot 

samenwerking, in belangrijke mate geanalyseerd zal worden vanuit het perspectief van de 

meest kwetsbare bewoners- en gebruikersgroepen. Volgen actoren doorheen samenwerking 

de gestelde dualiseringsprocessen, of reiken zij counterende elementen aan die een 

'replacement discourse' verder kunnen invullen ? Mogelijk brengt dit specifieke perspectief 

problemen en lacunes aan de oppervlakte die vanuit andere analyses niet of minder blijken. 

Zo kan dit perspectief het startpunt vormen om het debat rond samenwerking in het kader 

van een geïntegreerde criminaliteitspreventie te nuanceren en te heroriënteren. 

Op die manier wordt onze voorlopige probleemstelling als volgt bijgesteld: "Welke relaties 

tussen actoren zijn functioneel in het kader van een sociaal rechtvaardige (buurtgerichte, 

geïntegreerde) preventieve aanpak van de criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek in 

kwetsbare woonbuurten ?" 
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We willen deze vraag beantwoorden vanuit wetenschappelijke analyses van empirisch 

materiaal. Toch zullen we eerst een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren. Deze studie zal 

ons namelijk in staat stellen om het verdere verloop van het onderzoek te oriënteren en 

verantwoorden. Zo kunnen op basis van de literatuurstudie het gehanteerde 

begrippenapparaat en de geselecteerde onderzoeksvraag verder toegelicht en uitgewerkt 

worden. We wensen namelijk allerminst vragen te stellen die reeds beantwoord zijn, of 

zonder enige vorm van terreinafbakening een empirisch onderzoek op te starten (cf. Rovers, 

8., 1997). 
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 

SAMENWERKING TUSSEN ACTOREN IN FUNCTIE VAN EEN 

GEÏNTEGREERDE BUURTGERICHTE VEILIGHEIDSZORG 



INLEIDING: 

VERANTWOORDING EN OPBOUW VAN DE LITERATUURSTUDIE 

Gezien de geformuleerde probleemstelling, lijkt het voor de hand te liggen om de 

literatuurstudie te richten op de bronnen die zich buigen over samenwerking -of ruimer nog: 

relaties (cf. intra)- tussen actoren in het kader van een geïntegreerde en buurtgerichte 

preventie. Toch lijkt het ons noodzakelijk dit onderzoeksthema vooraf voldoende te situeren 

in het actuele preventiedebat De noodzaak tot samenwerking of het ontwikkelen van 

functionele relaties ontstaat namelijk vanuit het pleidooi voor een geïntegreerde preventieve 

aanpak (Hebberecht, P. et Sack, F., 1997). Daarom zal eerst dit pleidooi toegelicht worden 

waarbij de wenselijkheid en haalbaarheid van een integratie in het kader van 

criminaliteitspreventie en veiligheidszorg onze bijzondere aandacht zal genieten (hoofdstuk 

1 ). Vervolgens wordt in een tweede hoofdstuk deze algemene verkenning geconcretiseerd 

en verder toegepast vanuit een buurtgerichte invalshoek; zo kan omschreven worden wat 

verstaan dient te worden onder een buurtgerichte, geïntegreerde aanpak. Deze kennis is 

cruciaal om een uitspraak te kunnen doen over verwachtingen ten aanzien van buurtgerichte 

actoren en de relaties die ze ten aanzien van elkaar ontwikkelen. Verwachtingen, 

mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van relaties tussen actoren worden namelijk 

gestuurd door de aard van het geformuleerde model. Met het oog op een beter begrip van 

de verhoudigen tussen actoren en meer in het bijzonder de problemen waarmee men 

geconfronteerd wordt, zal het belangrijk zijn dit ganse integratiedebat meer kritisch te 

benaderen en te wijzen op enkele beperkingen en discussiepunten. Zo zal aangeduid 

worden dat de integratiestrategie -inclusief de buurtgerichte- geen neutraal gebeuren is, 

maar gestuurd en beïnvloed wordt door tal van processen. Voor een goede inbedding van 

het onderzoeksthema zullen we in hoofdstuk 3 dan ook op zoek gaan naar de algemeen

maatschappelijke ontstaanscontext waarin dit pleidooi voor een geïntegreerde benadering 

gegroeid is. Meer concreet wordt hier verwezen naar de bronnen die de evolutie van een 

verzorgingsstaat naar een veiligheidsstaat beschrijven. Indien op basis van deze algemeen 

maatschappelijke ontwikkeling zou blijken dat het veiligheidscriterium prioritair wordt geacht 

op het welzijnscriterium, dan kan verwacht worden dat dit -vanuit ons standpunt (cf. supra)

een problematische invloed zal uitoefenen op de relaties tussen actoren. In een selectieve 

beschrijving van het recente Belgische preventiebeleid zoeken we naar sporen van deze 

ontwikkeling. 

Aan de hand van deze 'voorbereidende verkenning' is meteen een algemeen kader 

gecreëerd om de relaties tussen actoren in het kader van een geïntegreerde en 

buurtgerichte benadering meer expliciet te beschrijven (hoofdstuk 4 ). Met het oog op de 
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selectie van relevant bronnenmateriaal opteren we om de focus hierbij voldoende ruim te 

houden. Zo zullen voor een goed begrip van relaties en samenwerking tussen actoren in het 

kader van een geïntegreerde buurtgerichte preventie ook publicaties met betrekking tot 

samenwerking in het kader van een lokale preventie weerhouden worden. 

Zoals gesteld eindigt deze literatuurstudie in een herformulering van de probleemstelling en 

een duidelijke afbakening en motivering van het begrippenapparaat dat in het empirische 

onderzoeksdeel gehanteerd zal worden (hoofdstuk 5). 
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HOOFDSTUK 1 : 

HET PLEIDOOI VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN 

CRIMINALITEITS- EN ONVEILIGHEIDSPROBLEMEN 

1.1. De krachten verspreid over diverse preventiemodellen: een 

bespreking, verwijzend naar het paradigmaconcept 

Beschrijvingen van evoluties en veranderingen in de preventieve aanpak van 

criminaliteitsproblemen, hanteren veelal het beeld van paradigma's en paradigmawissels 

(verwijzend naar de wetenschapsfilosofische opvattingen van Thomas Kuhn (1972)). Door 

het gebruik van deze term kan de inbedding van een preventieve aanpak in een meer 

algemeen maatschappelijke context aangetoond worden en wordt tevens inzichtelijk 

gemaakt hoe en waarom de preventieve aanpak van criminaliteit doorheen de geschiedenis 

evolueert. Vertaald naar ons onderzoeksterrein, kan een paradigma voorgesteld worden als 

een welbepaald mens- en maatschappijbeeld en de verklarings- en interventiemodellen die 

vanuit een dergelijk beeld ontstaan. Toegepast op de criminologische literatuur rond 

preventie, worden er inderdaad verschillende preventiemodellen beschreven en wordt 

gewezen op de inbedding van deze modellen in een verklaringstheorie ten aanzien van 

criminaliteit en -ruimer nog- het mens- en maatschappijbeeld dat daaraan verbonden kan 

worden. 1 Hoewel verschillende indelingen voorgesteld worden (Walgrave, L., 1995a ; 

Crawford, A., 1998; Johnson, E., 1987; Tonry, M. and Farrington, D., 1995; Graham, J., 

and Bennet, T., 1995; Pease, K., 1994), kunnen ze -gebruik makend van het 

paradigmaconcept- gereduceerd worden tot drie modellen. 

1. Situationele en punitieve preventie 

2. Preventie door behandeling 

3. Maatschappijgerichte preventie 

We lichten deze modellen hieronder kort toe en verwijzen voor meer uitgebreide 

beschrijvingen en evaluaties naar de opgesomde literatuur. Het doel dat we voor ogen 

houden is namelijk niet zozeer een analyse van deze modellen op zich, maar wel een 

bespreking in functie van het pleidooi voor een geïntegreerde benadering. 

1 Een interessante toepassing van het paradigmaconcept werd ook opgesteld met betrekking tot de gerechtelijke 
reactie op jeugddelinquentie (Ballet, D., 1990). 
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A. SITUATIONELE EN PUNITIEVE PREVENTIE 

Zowel situationele als punitieve preventie vertrekken vanuit een zeer rationeel mens- en 

maatschappijbeeld. De mens wordt voorgesteld als een vrij en calculerend individu, de 

'homo economicus'. Zo wordt het delict beschouwd als het uiteindelijke resultaat van 

rationele én weloverwogen beslissingsmechanismen, waarbij de baten die het delict 

opleveren, de kosten overstijgen ('rational-choice perspective', cf. Clarke, R. and Cornish, D., 

1986).2 In het punitieve model wordt bijzondere aandacht besteed aan de dreiging met straf 

als belangrijk onderdeel aan de kosten-kant van de balans ('deterrent effects of punishment', 

cf. Lab, S., 1992) . In het situationele model wordt de reductie van gelegenheden beschouwd 

als de sleutel van een efficiënte preventieve aanpak. Dat blijkt uit de volgende omschrijving 

van dit preventiemodel « interventions designed to prevent the occurrence of crimes, 

especially by reducing opportunities and increasing risks» (Farrington, D. and Tonry,M., 

1995, 2-3). Meer concreet wordt dit vertaald in volgende doelstellingen die vaak een 

onderlinge samenhang vertonen (Ciarke, R., 1992; cf. European Journal on Crimina I Policy 

and Research, 1995): 

- de inspanningen die geleverd moeten worden om het delict te plegen 

verhogen (bijvoorbeeld :installeren van inbraakwarend glas); 

- de risico's die verbonden zijn aan het plegen van delicten verhogen (bijvoorbeeld : 

opstellen van camerabewaking of parking-watchers op parkeerterreinen), en 

- de beloningen die aan het plegen van delicten verbonden zijn reduceren (CD's 

wegnemen uit CD hoesjes). 

Uit de voorbeelden blijkt duidelijk dat technische ingrepen of architecturale veranderingen in 

de bebouwde omgeving belangrijke preventieve effecten kunnen hebben ( cf. infra : 

'defensible space' theory; Newman, 0., 1972; Lebeau, J., 1987 en een toepassing ervan 

zoals beschreven bij Coenegrachts, L., 1994). Tevens wordt duidelijk dat het situationele 

model slechts functioneert bij gratie van het punitieve ; zo heeft bijvoorbeeld 

camerabewaking slechts effecten in zoverre potentiële daders zich afgeschrikt weten door de 

straf die dreigt bij betrapping (cf. Walgrave, L., 1995a). 

De sterke aandacht die in het situationele model besteed wordt aan het delict gaat ten koste 

van de aandacht voor de persoon van de dader. Het voorkomen van het delict is prioritair ten 

opzichte van het voorkomen van daderschap. Er wordt namelijk ernstig getwijfeld aan de 

mogelijkheden om tussen te komen in maatschappelijke processen die aan de basis liggen 

2 Een dergelijke benadering geldt zowel voor daders als slachtoffers. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat iedere 
mens in belangrijke mate verantwoordelijk is voor zijn eventueel slachtofferschap ('blaming the victim'). Door 
middel van doordachte ingrepen kan iedereen zich namelijk afschermen ten aanzien van potentieel 
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van daderschap. De verwevenheid van causale factoren op dit niveau is dermate complex, 

dat verwacht kan worden dat interventies slechts zeer minimale gevolgen zullen hebben. Tijd 

en ruimte zijn manipuleerbaar, de mens is dat veel minder (zoals onder meer krachtig tot 

uitdrukking wordt gebracht in de 'routine-activities theory', cf. Felsen, M., 1994 ; cf. intra). 

B. PREVENTIE DOOR BEHANDELING 

In tegenstelling tot het vorige model, richt deze benadering wel de focus op de persoon van 

de dader, eerder dan op het feit van het delict. Criminaliteit wordt namelijk verklaard vanuit 

dysfuncties die bij de persoon van de dader aanwezig zijn en/ of zich verder (dreigen te) 

ontwikkelen. Doorheen de geschiedenis zijn verschillende oorzaken beschreven die aan de 

basis liggen van deze dysfuncties. Nu eens worden ze gezocht op het biologische of 

medisch-psychiatrische domein, dan weer op het (klinisch) psychologische of pedagogische. 

Belangrijk is om op deze terreinen te gaan zoeken naar risicofactoren die dysfuncties doen 

ontstaan of de verdere ontwikkeling ervan stimuleren (Farrington, D., 1986 ; Loeber, R., 

1988). Aan de hand van gedragsstoornissen en/of pathologieën wordt vanuit al deze 

disciplines het beeld getoond van de dader als een ziek en antisociaal wezen. Meer 

algemeen wordt verwezen naar een irrationeel mensbeeld : het individu wordt gedreven door 

krachten die hij niet kan beheersen. 

In het preventiemodel dat op basis van de bovenstaande theoretische achtergrond is 

ontwikkeld, staat 'behandeling' centraal. Dysfuncties moeten aangepakt worden door een 

ingrijpen op de risicofactoren die hun (verdere) ontwikkeling stimuleren ('developmental 

crime prevention', cf. Tremblay, R. and Craig, W., 1995). Gezien de bijdrage vanuit diverse 

disciplines, spreekt het voor zich dat dergelijke 'behandelende' interventies zeer 

uiteenlopend kunnen zijn. Ze variëren van bijvoorbeeld neurologische ingrepen tot sociale 

vaardigheidstrainingen en opvoedingsondersteuning. Het speerpunt van dit preventiemodel 

schuilt in de mogelijkheid tot vroegtijdige detectie én interventie (Farrington, D. and Hawkins, 

J., 1991 ; European Journalof Crimina! Policy and Research, 1998). Indien er een goede kijk 

is op de werking van de verschillende dysfuncties en risicofactoren die ze versterken, dan 

kunnen deze namelijk behandeld worden alvorens het delinquente gedrag zich manifesteert. 
I 

Zowel voor het individu als de samenleving is het effect van de preventieve interventie dan 

maximaal. Om die reden worden heel wat wetenschappelijke krachten gebundeld om de 

werking van de risicofactoren verder uit te klaren en betrouwbare modellen van vroegtijdige 

slachtofferschap. Huis en wagen kunnen beveiligd worden, risicovolle plaatsen kunnen op risicovolle momenten 
vermeden worden. 
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detectie op te stellen. Longitudinale studies zijn wat dit betreft een veel gebruikte 

onderzoeksmethode (Farrington, D., 1 992). 

C. MAATSCHAPPIJGERICHTE PREVENTIE 

Om daderschap beter te begrijpen, bleek een verschuiving van het aandachtsveld naar het 

aanbod Sr) functioneren van de samenleving, noodzakelijk. Toch sluit deze 

maatschappijgerichte benadering in haar meest oorspronkelijke vorm nog heel sterk aan bij 

het voorgaande etiologisch-positivistische perspectief. Men blijft namelijk spreken in termen 

van dysfuncties of 'deficiënties' bij individuen of bevolkingsgroepen, hoewel de risicofactoren 

riu veeleer gezocht worden bij het functioneren van de samenleving (bijvoorbeeld : drop-out 

op school, werkloosheid, ... ). Doordat op tal van maatschappelijke terreinen niet kan worden 

deelgenomen aan het bestaande aanbod, raakt men onvoldoende gesocialiseerd, 

geïntegreerd, betrokken of verbonden met de dominante cultuur ( cf. sociale controletheorie ; 

Hirschi, T., 1969; Leeuw, F., van der Hoeven, E., Nederhof, A. en Bak, P., 1987; Junger

Tas, J., 1985) of beschikt men over onvoldoende mogelijkheden om gemeenschappelijk 

gedragen en gewaardeerde doelen te realiseren (cf. straintheorie ; Merton, R., 1938 zoals 

bijvoorbeeld geanalyseerd bij Rovers, 8., 1 997). Kenmerkend voor deze meest 

oorspronkelijke maatschappijgerichte verklaringsmodellen is dat noch de doelen en waarden 

die vooropgesteld worden door de dominante cultuur, noch het functioneren van 

maatschappelijke voorzieningen zelf in vraag gesteld worden. Ofwel moeten individuen en 

groepen sterker gestimuleerd worden om aan het bestaande aanbod deel te nemen, ofwel 

moet het bestaande aanbod verruimd (niet veranderd) worden (bijvoorbeeld meer 

mogelijkheden tot tewerkstelling). Preventieve initiatieven ten aanzien van maatschappelijke 

instellingen moeten een betere integratie en socialisering van 'ondergesocialiseerde' 

groepen beogen in de dominante cultuur. Delinquentie blijft een deficiëntie. 

Een meer maatschappijkritische en interactionistische stroming verzet zich tegen deze 

benadering waarbij vooral het bestaansrecht van een dominante cultuur wordt 

gecontesteerd. Dit heeft belangrijke theoretische en strategische verschuivingen tot gevolg, 

waardoor veeleer gesproken kan worden van twee fundamenteel verschillende modellen 

onder eenzelfde noemer dan van twee variaties op eenzelfde model. Delinquentie3 wordt 

verklaard vanuit de vaststelling dat het aanbod van maatschappelijke voorzieningen 

onvoldoende afgestemd is op de noden van 'differente' (en dus niet deficiënte) culturen. 
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Vooral de lagere sociale klassen zijn hiervan het slachtoffer : zij blijven bejegend worden in 

termen van 'deficiënties' wat het risico op 'kwetsende' en criminogene ervaringen met deze 

instellingen verhoogd (cf. theorie maatschappelijke kwetsbaarheid; Vettenburg, N., 1988; 

Walgrave, L., 1996). Ook strategisch heeft deze nuancering belangrijke gevolgen. Er moeten 

niet langer voorwaarden gecreëerd worden opdat alle bevolkingsgroepen zich maximaal 

kunnen inpassen in de dominante cultuur. Integendeel, dergelijke initiatieven zullen het risico 

op kwetsende ervaringen verhogen. Veeleer moeten structurele voorwaarden gerealiseerd 

worden opdat elke bevolkingsgroep de eigen cultuur op een maximale manier zou kunnen 

beleven en ontplooien. Maatschappelijke instellingen die in hun aanbod een dergelijke 

('emancipatorische', cf. Walg rave, L., 1980) houding realiseren, zullen een maximaal 

criminaliteitspreventief effect hebben. Waar volgens de meest oorspronkelijke benadering 

van dit maatschappijgerichte model scholen bijvoorbeeld meer bindingsmogelijkheden 

moesten aanreiken ( cf. sociale controletheorie ), wordt nu meer en meer duidelijk dat op 

school niet alleen onvoldoende bindingsmogelijkheden worden aangeboden, maar vooral dat 

dit aanbod selectief is afgestemd op een 'middenklasse-cultuur' (Vettenburg, N., 1988). 

1.2. Op weg naar een nieuw paradigma ? 

Zoals gesteld maakt het paradigmaconcept, en meer bepaald de term 'paradigmawissels' 

tevens inzichtelijk waarom in eenzelfde tijdsperiode bovenstaande preventiemodellen nooit 

even sterk aanwezig zijn. Gedurende een bepaalde periode is een paradigma -en het 

daaraan verbonden preventiemodel- dominant aanwezig, om vervolgens onder druk van 

evoluerende algemeen maatschappelijke ontwikkelingen -waaronder vernieuwende 

wetenschappelijke inzichten- aan kracht te verliezen ten aanzien van een ander paradigma 

dat met haar voortdurend strijd levert. Toegepast naar de beschreven preventiemodellen kan 

wat betreft de Westeuropese situatie grosso modo gesteld worden dat het punitieve model 

eerst dominant aanwezig was, vervolgens het behandelende, het maatschappijgerichte, en 

meer recent het situationele (Walgrave, L., 1995a; Gilling, D., 1997; Mary, P., 1998). 

Toch zal een dergelijke benadering van preventiemodellen geconfronteerd blijven met 

ernstige beperkingen. Elk paradigma en het daarvan afgeleide preventiemodel heeft namelijk 

zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. 

- Hoewel het niet steeds expliciet wordt gesteld, is een belangrijke beperking dat elk model 

zich slechts richt op specifieke vormen van criminaliteit of daderschap. Zo is het 

3 Veelal zijn deze verklaringstheorieën afgestemde op de meer ernstige en persisterende vormen van criminaliteit 
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behandelende model wel functioneel bij die criminaliteitsvormen die ontstaan vanuit een 

individuele dysfunctie (bijvoorbeeld bepaalde vormen van sexuele delinquentie), maar is 

hetzelfde model veel minder bruikbaar bij de aanpak van witteboordencriminaliteit of 

jeugdig normovertredend experimenteergedrag. Vanzelfsprekend heeft dit te maken met 

het feit dat ook de verklaringstheorieën waarvan de preventiemodellen zijn afgeleid zich 

slechts beperken tot bepaalde criminaliteitsvormen of vormen van daderschap. Zo stellen 

bijvoorbeeld de auteurs van het 'rational choice perspective' dat hun verklaringsmodel 

niet als een 'algemene theorie van criminaliteit' beschouwd mag worden, maar wel als 

een referentiekader ('perspective') om te bepalen welk soort benadering relevant kan zijn 

om een bepaald soort criminaliteit te verklaren en preventief aan te pakken (Ciarke, R., 

and Cornish, D., 1985). In concreto blijkt hun perspectief vooral bruikbaar bij de 

verklaring en aanpak van diverse vormen van gelegenheidsdelinquentie (Hesseling, R., 

1994). 

- Het punitieve en situationele model wil criminaliteit onder controle krijgen zonder dieper 

in te gaan op de eigenlijke oorzaken. Het blijkt vooral succesvol als middel tot 

symptoombestrijding waarbij een zeer pragmatisch standpunt wordt ingenomen : op 

relatief korte termijn de verschijningsvormen van criminaliteit zichtbaar aanpakken. Dit 

impliceert wel dat bijvoorbeeld de vraag waarom in een identieke situatie de ene persoon 

wel en de andere geen delict pleegt, onbeantwoord blijft (Crawford, A., 1998, 78~. Tevens 

heerst er een felle discussie of een dergelijke symptoomgerichte aanpak uiteindelijk niet 

veelal resulteert in verplaatsingseffecten (Barr, R. and Pease, K., 1990 ; Hesseling, R., 

1994 ; cf. infra). Dergelijke kritieken zijn veel minder te horen bij het behandelende en 

maatschappijgerichte model vermits deze wel trachten in te grijpen op processen die aan 

de basis liggen van daderschap. Toch blijft het menselijke gedrag in interactie met zijn 

omgeving dermate complex dat ook deze modellen hun beperkingen kennen en een 

symptoomgerichte benadering noodzakelijk zal blijven. 

Kortom, het afwegen van deze paradigma's ten aanzien van elkaar levert geen winnaars of 

verliezers op. Veeleer wordt duidelijk dat deze afweging en het denken vanuit één paradigma 

zeer beperkend kan werken indien men enerzijds een aanpak wil formuleren ten aanzien van 

een diversiteit aan vormen van criminaliteit en daderschap, en anderzijds zowel een 

symptoom- als oorzaakgerichte aanpak wil realiseren. Bovendien riskeert dit denken uit te 

monden in een toenemende specialisatie waarbij de eigen denkrichting makkelijk overschat 

wordt, terwijl andere posities of perspectieven genegeerd worden (Beirne, P. and Sumner, 

C., 1997). Hoewel deze beweging van specialismen -net als op heel wat andere 

(cf. infra). 
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wetenschappelijke terreinen- ook op het criminologische terrein aanwezig is en ondersteund 

wordt, wordt ze tegelijk bekritiseerd. Er ontwikkelt zich dan ook een geheel andere 

benadering of zo men wil, een nieuw paradigma. 

1.3. De krachten gebundeld in het model van een geïntegreerde 

preventie 

Meer en meer aandacht wordt besteed aan de specifieke mogelijkheden en gebreken van de 

diverse paradigma's, zonder daarbij de vraag te stellen welk paradigma de meeste 

verklaringskracht geniet. Er ontstaat als het ware een nieuw paradigma waarin een 'integrale 

benadering' centraal staat. Deze specifieke benadering vinden we niet alleen terug in 

vernieuwingen in het preventiedenken, maar ook -cf. het paradigmaconcept- in 

verklaringstheorieën voor criminaliteit en het achterliggende en evoluerende mens- en 

maatschappijbeeld. 

A. DE WEG NAAR INlEGRATlEVE VERKLARINGSTHEORIEËN OF EEN 

THEORETISCHE INTEGRATIE VAN VERKLARINGSMODELLEN 

Zoals reeds gesuggereerd, heerst er in het actuele criminologische discours een belangrijke 

discussie rond de toekomst van verdere theoretische ontwikkelingen. Vermits zij mogelijk 

een impact hebben op conceptualiseringen rond preventie, lijkt het ons aangewezen deze 

evoluties en aspecten die daaraan verbonden zijn hieronder toe te lichten. 

{1) De wenselijkheid en haalbaarheid van theoretische integratie gewikt en 

gewogen 

Diverse auteurs signaleren dat de criminologische theorievorming in haar ontwikkeling is 

blijven steken (cf. Beirne, P. and Sumner, C., 1997). Er worden wel nieuwe theorieën 

ontwikkeld of -meer nog- worden bestaande theorieën verder uitgediept, maar dit zou niet 

bijdragen tot een echte vooruitgang. Integendeel, een theoretische wildgroei wordt hierdoor 

in de hand gewerkt. Om die reden wordt er een krachtig pleidooi gevoerd voor een 

'theoretische integratie' : « the combination of two or more pre-existing theories selected on 

the basis of their perceived commonalities into a single reformulated theoretica! model with 
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greater comprehensiveness and explanatory value than any one of its component theories » 

(Farnworth, M., 1989). Vreemd genoeg sluit niet iedereen zich aan bij dit evident lijkende 

pleidooi. Sceptici stellen namelijk dat een dergelijke integratiestrategie slechts een schijnbare 

meerwaarde creëert. Een groei van kennis wordt belemmerd doordat er « vaak sprake is van 

een ongebreideld eclecticisme waarin (mogelijke) incompatibele relaties en concepten of 

verklaringsniveaus in één verklaringsmodel worden gegoten » (Bruinsma, G., 1998). Zij 

blijven dan ook een verdere uitdieping en specialisering van bestaande theorieën prefereren, 

bijvoorbeeld door rivaliserende theorieën tegen elkaar uit te spelen. En inderdaad, 

theoretische integratie is niet zo eenvoudig als het op het eerste zicht lijkt. Een tekenende 

getuigenis daarvan vinden we bij de Australische criminoloog John Braithwaite. Hoewel hij 

vaak geciteerd wordt als een auteur die op een relatief succesvolle wijze elementen van de 

strain-, controle- en sociale leertheorie combineerde met elementen van de differentiële 

associatie- en labelingtheorie tot een algemene verklarende criminologische theorie 

(Braithwaite, J., 1989; cf. Farrington, D., Sampson, R. and Wikström, P.-O., 1993), 

relativeerde hijzelf later deze poging. Ondanks een dergelijke integratiestrategie zou de 

positivistische criminologie er namelijk niet in slagen om veel meer te bieden dan een ruwe 

en gebrekkige verklaring van criminaliteit (Braithwaite, J., 1993b ; cf. Bottoms, A., 1993). 

Eenzelfde evaluatie wordt uitgesproken ten aanzien van Gottfredson en Hirschi (1990) die 

met de ontwikkeling van een 'genera! theory' een gelijkaardige integratiepoging ondernamen 

(Bottoms, A., 1994, 639). Ook het 'Control balance' model van Tittle (1995) zou onderworpen 

kunnen worden aan eenzelfde kritiek.4 De Nederlandse criminoloog Willem De Haan zoekt 

een verklaring voor dit beperkt succes bij het soort integratiestrategie dat gehanteerd wordt: 

men integreert aan de hand van een moderne, verticale dieptestrategie waarbij gepoogd 

wordt «theorieën of variabelen door formele theorieconstructie en modellenbouw verticaal te 

integreren tot krachtiger verklaringen en voorspellingen» (De Haan, W., 1998, 194). Zijn 

evaluatie is dan ook genuanceerder : « Alles overziende moeten we concluderen dat met 

theoretische integratie als moderne dieptestrategie feitelijk niets wordt opgelost. Er wordt 

nauwelijks theoretische vooruitgang geboekt, het levert amper nieuwe kennis op en de 

criminologie wordt er bepaald niet overzichtelijker door » (Ibid., 196). Meteen formuleert hij 

een meer vruchtbare strategie, met name 'de postmoderne (horizontale) breedtestrategie' 

waarin het niet gaat om « een integratie van bestaande theorieën maar om een 

interdisciplinaire synthese van verschillende criminologische benaderingen met 

perspectieven ontleend aan andere disciplines. ( ... ) Daarbij gaat het om een geïntegreerde 

criminologie die de verschillende (klassieke, positivistische, kriti~che) richtingen in de 

criminologie probeert te integreren en te combineren met inzichten ontleend aan 

4 Voor een meer uitgebreide beschrijving en bespreking van dergelijke integratiepogingen verwijzen we naar de 
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geschiedenis, economie, filosofie, antropologie, biologie, psychologie, sociologie en met 

culturele, etnische, gender- en mediastudies.» (Ibid., 194). Het gevolg van een dergelijke 

opdracht is dat theorievorming een collectieve onderneming wordt waarbij verschillende 

disciplines met elkaar in dialoog treden. De criminologie kan dan een zinvolle bijdrage 

leveren aan een integrale aanpak van criminaliteitsproblemen, doordat zij vanuit 

verschillende theoretische gezichtspunten tegelijk worden benaderd. Hoewel deze laatste 

benadering de criminologie voor heel wat nieuwe uitdagingen plaatst, blijven concrete 

toepassingen zeer beperkt (Sampson, R., 1993; Vande Walle, G., 1999a en 1999b). We 

moeten dan ook concluderen dat theoretische integratie wel in de lift zit, maar dat pogingen 

en resultaten vooralsnog geconcentreerd liggen rond de dieptestrategie, met alle 

beperkingen die daaraan verbonden zijn. Hieronder zal blijken dat deze vaststelling uiterst 

relevant is met het oog op de bespreking van de wenselijkheid en haalbaarheid van een 

geïntegreerd preventiemodeL 

(2) Verruiming van het studieobject : van criminaliteit naar onveiligheid 

Vooraleer deze stap naar de preventieve aanpak te zetten, willen we nog even verder 

stilstaan bij (elementen uit) de voedingsbodem van het pleidooi voor een theoretische 

integratie. De historiek van dit pleidooi moet ook begrepen worden vanuit een verschuiving -

i.c. verruiming- in het studieobject van de criminologie. Lange tijd lag het voor de hand dit 

studieobject te omschrijven in termen van 'criminaliteit, delinquentie en -later nog (cf. Peters, 

T. en Goethals, J., 1993)- slachtofferschap'. Hierboven bleek reeds hoe moeilijk het is dit 

terrein duidelijk af te bakenen : zo kunnen verschillende vormen van criminaliteit 

onderscheiden worden die veelal een andere voedingsbodem kennen : 

witteboordencriminaliteit valt niet samen met straatgeweld, en het experimenteergedrag van 

jongeren heeft een andere ontstaanscontext dan het persisterend, ernstig normovertredend 

gedrag van leeftijdsgenoten. Bovendien dient ook gewezen te worden op de invloed van 

sociale, culturele en politieke ontwikkelingen op deze verschillende criminaliteitsvormen. Zo 

zou de problematiek van ernstige, persisterende Ueugd)delinqentie zich in toenemende mate 

ook situeren bij Gongeren uit) de betergestelde sociale lagen. Hierbij wordt verwezen naar 

het belang van economische en politieke ontwikkelingen die ook relatief welvarende sociale 

lagen van de bevolking op korte tijd in een bedreigde economische en sociale positie hebben 

gebracht (Hebberecht, P., 1999). Verklaringstheorieën voor criminaliteit zijn met andere 

woorden verplicht ook dergelijke evoluties op te volgen en op te nemen in hun analyse. 

bestaande literatuur (o.a. Farrington, D., Sampson, R. and Wikström, P.-O., 1993 en Tittle, C., 1995, 89-123). 
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Terugkomend op het pleidooi voor een geïntegreerde theorie, zou gesteld kunnen worden 

dat dit pleidooi dergelijke ontwikkelingen niet noodzakelijk miskent, maar daaraan geen 

keuze voor toenemende fragmentering, differentiëring en specialisering wenst te verbinden. 

Integendeel, het pleidooi voor een algemene geïntegreerde theorie kan veeleer 

gelijkgeschakeld worden met de wens om het criminaliteitsbegrip meer universeel te 

benaderen. 

Veranderingen in het studieobject zijn niet alleen aantoonbaar door te wijzen op deze 

ontwikkelingen rond het 'criminaliteitsbegrip', maar worden vooral overtuigend zichtbaar op 

basis van de aandachtsverschuiving en -verruiming naar de begrippen 'onveiligheid', 

'onveiligheidsgevoelens' en 'angst voor criminaliteit'. Terecht wordt gesteld dat voornamelijk 

politieke strategieën en overwegingen de motor zijn voor deze aandachtsverschuiving. Het 

valt namelijk op « dat 'onveiligheid' eerst als een vaag doch krachtig politiek thema in de 

publieke opinie naar voor komt. » (Hofman, H., 1991, 576). Op deze invloed van algemene 

maatschappelijke en politieke evoluties op het onderzoeksthema zullen we verder 

terugkomen (hoofdstuk 3); nu beperken we ons tot de vaststelling dat de druk op de 

(theoretische) criminologie toeneemt om zich niet alleen te buigen over objectieve 

criminaliteit en slachtofferschap, maar vooral over de vaststelling dat individuen en 

bevolkingsgroepen zich onveilig voelen. Verschillende studies trachtten deze concepten 

eenduidig af te bakenen. De diversiteit aan benaderingen en keuzes wijzen op de 

moeilijkheidsgraad om deze fenomenen eenduidig te beschrijven en te verklaren. We 

beperken ons tot het aanwijzen van enkele krijtlijnen die rond deze begrippen uitgetekend 

werden, waarbij de aanwezigheid van dichotomiën opvalt. 

In een eerste en vaak geciteerde tweedeling wordt 'bezorgdheid over criminaliteit' ('concern 

for crime') onderscheiden van 'angst voor criminaliteit' ('fear of crime'). Angst voor 

criminaliteit hangt samen met het persoonlijke vermoeden om zelf slachtoffer te worden van 

crimineel gedrag. Het begrip wordt in belangrijke mate gekenmerkt op basis van een 

emotionele component ; de 'bezorgdheid over criminaliteit' daarentegen is enerzijds meer 

abstract en cognitief en anderzijds minder emotioneel geladen (Fürstenberg, F., 1971, 

geciteerd in Vettenburg, N., 1998). Belangrijk is om deze verschillen niet al te scherp op te 

vatten ; veeleer moeten een algemene bezorgdheid en een meer emotionele, concrete angst 

beschouwd worden als « twee interagerende registers van een zelfde 

onveiligheidsproblematiek » (Hofman, H., 1991, 579). Wat deze angst- en 

bezordheidsproblematiek binnen het onveiligheidsvraagstuk betreft, kunnen drie grote 

thematische invalshoeken onderscheiden worden (Ibid., 580).5 

5 Voor een uitgebreide en meer kritische bespreking van deze invalshoeken verwijzen we naar bijvoorbeeld 
Hofman, H., 1991; Vettenburg, N., 1998. 
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1. Angst en bezorgdheid als een reactie op objectieve of subjectieve criminaliteitssituaties 

of -ontwikkelingen. 

Wat betreft de angst voor criminaliteit wordt vanuit deze invalshoek gewezen op 

basisfactoren van psychologische en sociaal-psychologische aard. Factoren zoals 

bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezinssituatie bepalen namelijk dat bepaalde 

bevolkingsgroepen een grotere angst gaan vertonen als ze geconfronteerd worden met 

eenzelfde criminaliteitssituatie. Hieraan wordt toegevoegd dat wie in contact komt met 

fenomenen van criminaliteit en slachtofferschap, ook een sterkere angst voor criminaliteit 

krijgt. Wat betreft de meer abstracte bezorgdheid voor de criminaliteits- en 

onveiligheidsproblematiek, wordt deze als samenhangend gezien met de mate waarin 

criminaliteit als symbool ervaren wordt voor een bedreigde sociale positie of 

maatschappelijke ordening. De media spelen hierin een belangrijke mediërende functie. 

Zij stimuleren niet alleen de stereotype beeldvorming rond criminaliteit maar versterken -

meer algemeen- ook het beeld van een normenloze en asociale samenleving. Dergelijke 

factoren voeden de bezorgdheid rond criminaliteit en onveiligheid. 

2. Angst en bezorgdheid als een reactie op veranderde omgevingsvariabelen. 

Negatieve ervaren (sociale en/of fysieke) veranderingen in de woon- en leefomgeving 

stimuleren de angst voor criminaliteit. Verval van de wijk kan als centrale factor 

angstgevoelens produceren bij de lokale bevolking die met haar uitwendige symptomen 

geconfronteerd wordt ( cf. infra : 'braken windows' theorie). Bezorgdheid rond de 

criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek wordt gestuurd vanuit veranderingsprocessen 

die sociale netwerken in de hedendaagse samenleving ondergaan. Specifieke groepen 

zijn sterker bezorgd omdat ze traditionele vormen van samenleven verloren zien gaan. 

3. Angst en bezorgdheid als een reactie op een daling van de sociale 

controlemogelijkheden van de betrokkene op de eigen leefomgeving en situaties van 

relatieve politieke deprivatie. 

Angst voor criminaliteit wordt versterkt indien men ervaart ofwel zelf ofwel via 

overheidsinterventies de reeds beschreven waarnemingen van verval niet te kunnen 

keren. De meer algemene bezorgdheid is ook groter bij groepen die van oordeel zijn dat 

de overheid haar beschermende functie niet langer adekwaat kan opnemen. 

Vermits in bovenstaande processen herhaaldelijk verwezen werd naar de sturende rol van 

elementen in (of verbonden met) de woonomgeving, kan verwacht worden dat zowel angst 

voor als bezorgdheid rond criminaliteit geen homogene geografische spreiding zal hebben. 

Een meer expliciete buurtgerichte vertaling van de criminaliteits- en 

onveiligheidsproblematiek wordt verder in deze literatuurstudie opgenomen (cf. infra: 2.1. 
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Geografische spreiding van de achterstellingsproblematiek en de criminaliteits- en 

onveiligheidsproblematiek). 

Ook andere dichotomiën vertrekken vanuit een dubbel spoor dat vooral in onderlinge 

wisselwerking benaderd moet worden. Zo wordt bij een andere conceptualisering van 

'onveiligheid' een 'situationele logica' onderscheiden van een 'culturele logica' (Roché, S., 

1991 ). Het eerste spoor wordt in belangrijke mate getrokken door een algemene stijging van 

de criminaliteit en van het aantal geweldsdelicten in het bijzonder. Het tweede spoor 

doorbreekt deze 'objectieve druk van de feiten' en stelt een logica voorop die gedomineerd 

wordt door sociaal-structurerende principes. Van een dergelijke tweedeling vinden we ook 

elementen terug in de dichotomie tussen 'objectieve' en 'subjectieve' onveiligheid. 

'Objectieve onveiligheid' betreft « vormen van geregistreerde criminaliteit die zich tijdens een 

bepaalde referentieperiode hebben voorgedaan op een welomschreven locatie » (Peeters, 

C., e.a., 2000, 354). Het objectieve onveiligheidsbegrip blijft met andere woorden sterk 

verwijzen naar het criminaliteitsbegrip. Wanneer men het echter heeft over 'subjectieve 

onveiligheid' wordt veel sterker vertrokken vanuit de perceptie van het individu inzake 

voorvallen en gebeurtenissen in de eigen omgeving. De aard van deze perceptie wordt 

bepaald door de interactie tussen het individu en zijn context. 

Zonder ons uit te laten over de mogelijkheden en beperkingen van bovenstaande 

benaderingen, besluiten we dat de onveiligheidsproblematiek die hier conceptueel onder de 

loep werd genomen, een complex fenomeen is. De variëteit aan beïnvloedende factoren en 

hun onderlinge samenhang bevestigen dat de 'onveiligheidsproblematiek' veel meer behelst 

dan de loutere angst om zelf slachtoffer te worden van een delict. « Het moderne leven wordt 

gekenmerkt door grote existentiële onzekerheden en die veroorzaken gevoelens van 

onveiligheid die dieper zitten dan de onveiligheidsgevoelens die worden veroorzaakt door de 

veel voorkomende (straat)criminaliteit. » (De Haan, W., 1994, 26). 

In het licht van het vooropgestelde integratiedebat, kunnen we dan ook besluiten dat door 

deze verruiming van het studieobject de conceptuele problemen er niet minder op worden. 

Het helder afbakenen van het onderzoeksterrein wordt nog moeilijker en nog meer 

verklaringsfactoren en beïnvloedende mechanismen zullen bij de theorievorming betrokken 

moeten worden (Box, S., Hale, C. and Andrews, G., 1988 ; Hofman, H., 1991 ; Brunt, L., 

1-989 ; De Haan, W., 1995a). Enkel een integrale theoretische benadering lijkt een uitweg te 

kunnen bieden aan deze complexiteit. 
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Toch heerst er onder wetenschappers geen unanimiteit en wordt er meer bepaald getwijfeld 

aan de wenselijkheid om het onveiligheidsbegrip mee op te nemen in hun studiedomein. 

(1) Er wordt -veelal om ideologische redenen- eerder weigerachtig gestaan tegenover dit 

'verruimingsoffensief'. Aan onveiligheid en a fortiori onveiligheidsgevoelens zijn tal van 

aspecten verbonden die bij voorkeur niet vanuit een criminologische invalshoek 

bestudeerd worden. De problematiek riskeert dan verengd te worden tot een gebrek aan 

sociale controle en te resulteren in een 'defensieve mentaliteit' ; dit leidt de aandacht af 

van het feit dat haar eigenlijke wortels liggen in de dualiserende eigenschappen van de 

kapitalistische staat die de bestaanszekerheid meer en meer bedreigen ( cf. Ra es, 

K., 1994 ; Boutellier, H. en Van Stokkom, 8., 1995). Naast ideologische overwegingen, 

komt men ook vanuit methodologische overwegingen tot hetzelfde besluit. 

Wetenschappelijke analyses en theoretische ontwikkelingen blijven vertrekken vanuit het 

criminaliteitsbegrip omdat gevreesd wordt dat men met de keuze voor het 

onveiligheidsbegrip zal verzanden in een oeverloos terrein dat vanuit wetenschappelijk 

perspectief zeer moeilijk te operationaliseren valt. 

(2) In tegenstelling tot (1) wordt -onder andere onder toenemende maatschappelijke druk

de stap gezet naar wetenschappelijke analyses van onveiligheid en 

onveiligheidsgevoelens. Hierbij is het belangrijk dat deze keuze het hanteren van een 

geïntegreerde benadering noodzakelijk maakt ( cf. Bottoms, A. and Wil es, P., 1995 ; 

Vande Walle, G., 1999a). Verwijzend naar de bovenstaande bespreking van 

theoretische integratie, is ook hier het hanteren van een dergelijke benadering niet 

evident : in tal van wetenschappelijke publicaties storten auteurs zich op een weinig 

doordachte manier op een analyse van het fenomeen 'onveiligheid en 

onveiligheidsgevoelens'. Hierbij worden "de vage concepten veelal zonder meer in 

bestaande theoretische schema's opgenomen zonder dat ze daarbij theoretisch vertaald 

werden tot relevante en inzicht brengende concepten of daarbij aan eigen theoretische 

begrippen gerelateerd werden. Het statuut van het te onderzoeken fenomeen op zich 

werd niet in vraag gesteld." (Hofman, H., 1991, 577; cf. Robert, P., 1990). Belangrijke 

conclusie is echter dat -ondanks deze tekortkomingen- de verschuiving en verruiming 

van het studieobject mede aan de basis ligt van het pleidooi voor een theoretische 

integratie. 
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{3) Het left-realism, of hoe een criminologische stroming meestapt in het 

integratiediscours 

Het tweede standpunt dat hierboven beschreven werd, kan in belangrijke mate 

teruggevonden worden in recente en algemene stromingen in de criminologie waarbij aan 

vroegere maatschappijkritische en idealistische perspectieven een meer realistische wending 

wordt gegeven (Heb berecht, P., 1990). Zo kan vooral het 'left realism' -onder andere

gekenmerkt worden op basis van (1) zijn aandacht voor onveiligheidsgevoelens enerzijds en 

(2) zijn wens tot een geïntegreerde benadering anderzijds (cf.infra waar deze samenhang 

tussen vooropgesteld studieobject en aard van de preventieve aanpak meer uitgebreid aan 

bod komt). 

(1) In deze stroming wordt een meer realistische wending gegeven aan inzichten en 

standpunten binnen de kritische criminologie. De inbedding van criminaliteit in 

maatschappelijke uitsluiting wordt niet langer dominant aanwezig gesteld ( cf. 'left 

idealism'), maar wel de reële overlast en slachtofferschap die criminaliteit en 

onveiligheid met zich meebrengen, niet in het minst voor de meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen (Evans, D., 1992; Young, J., 1994 ). De aandacht verschuift van de 

noden van potentiële daders, naar de noden van reële slachtoffers. Onder andere op 

basis van deze ontwikkelingen krijgt criminaliteitspreventie een nieuwe omschrijving en 

oriëntering: het betreft niet langer uitsluitend de reductie van delicten en 

slachtofferschap, maar tevens wordt het sterker afgestemd op en verruimd tot ervaren 

angst voor slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens (cf. supra). Met betrekking tot het 

ontwikkelen van een preventieve aanpak blijft het 'left realism' -in tegenstelling tot het 

'right realism'- bijzondere aandacht besteden aan een ongelijke verdeling van deze 

problemen binnen de verschillende sociale klassen. Zo zijn haar materiële, morele en 

symbolische impact bijvoorbeeld groter in achtergestelde dan in betere buurten 

(Hebberecht, P., De Decker, P., Hofman, H. en Philippeth, K., 1989; Hebberecht, P., 

Hofman, H., Philippeth, K. en Colle, P., 1992). Een maatschappijkritische basistoon blijft 

daarom noodzakelijk (cf. van Swaaningen, R., 1997), maar moet aangevuld 

(geïntegreerd !) worden met een nieuwe benadering die op een meer directe en 

zichtbare manier effecten kan genereren. Het 'right realism' daarentegen is veel 

radicaler in zijn kritiek en wenst niet langer maatschappijkritische elementen op te 

nemen: een dergelijke benadering moet vervangen worden door een 'no-nonsense' 

aanpak. 

(2) Ook het 'left realism' voert een pleidooi voor een geïntegreerde benadering en aanpak. 

"We have already seen how the reactions of different critica! traditions to the etiological 
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crisis were partial. The focus was on the victim or on the offender, on the social reaction 

to crime or the crimina! behaviour itself. Left realism intends to bring tagether all aspects 

of the process: in this its approach emphasizes synthesis rather than simply dismissing 

opposing theories." (Young, J., 1994, 1 02). Deze synthese wordt voorgesteld aan de 

hand van 'the square of crime' die geconstrueerd wordt rond de begrippen slachtoffer, 

dader, formele controle en informele controle. Criminaliteit wordt dan verklaard vanuit 

een interactie tussen deze vier elementen, of beter "as socia/ relationships between the 

various points on the square" (Ibid., 103, cursief in oorspronkelijke tekst). Deze 

interacties worden gestuurd door de maatschappelijke context, waardoor bijvoorbeeld 

ook socio-economische ontwikkelingen in de analyse betrokken moeten worden. Vooral 

hier wordt een sterk onderscheid aangebracht met het 'right realism' dat de oorzaken 

van criminaliteit loskoppelt van de maatschappelijke structuur. Een integratieve 

benadering is hier dan ook veel minder sterk aanwezig. 

Uit bovenstaande kenmerken kan afgeleid worden dat de keuze en motivering van de 

probleemstelling die in dit onderzoek· centraal staat, zeer sterk aanleunt bij deze stroming ( cf. 

intra : 5.1. Afbakening van het onderzoeksterrein en omschrijving van het 

begrippenapparaat). 

- Zowel criminaliteit als ervaren onveiligheid worden in het onderzoek opgenomen. Beide 

worden namelijk beschouwd als reële maatschappelijke problemen die beantwoord 

moeten worden. 

- Door het opnemen van het criterium 'geen toename van de maatschappelijke kwetsbare 

positie van bepaalde bewoners- en gebruikersgroepen', blijven we ook een 

maatschappijkritische basishouding innemen waarbij maatschappelijke problemen zoals 

criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens voldoende gesitueerd worden 

binnen hun maatschappelijke context. 

B. VANDAAR ... HET GROEIENDE PLEIDOOI VOOR EEN GEÏNTEGREERDE 

PREVENTIE : TUSSEN OVERTUIGING EN SCEPTICISME 

Uit de verwijzing naar het 'left realism' kan afgeleid worden dat evoluties op het vlak van 

theoretische integratie ontwikkelingen met betrekking tot de preventieve aanpak van 

criminaliteit en onveiligheid(sgevoelens) beïnvloeden. Het pleidooi voor een geïntegreerd 

theoretisch verklaringsmodel is verbonden met de zoektocht naar een geïntegreerde 

preventieve aanpak. Deze verhouding mag niet opgevat worden in termen van 'lineaire 
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causaliteit' : het is niet zo dat de wens voor een geïntegreerd preventiemodel groeit omdat 

vanuit een theoretische perspectief op verklaringsmodellen een geïntegreerde benadering 

aan draagkracht wint. Veeleer dienen beide ontwikkelingen beschouwd te worden als de 

neerslag van meer algemeen economische en socioculturele ontwikkelingen ( cf. infra : 

hoofdstuk 3). Dergelijke ontwikkelingen liggen namelijk aan de basis van de toenemende 

complexiteit van onze westerse samenleving (waaronder processen van dualisering). Deze 

toenemende complexiteit kan teruggevonden worden in maatschappelijke fenomenen zoals 

criminaliteit en onveiligheid. Deze fenomenen kunnen dan ook niet (langer) verklaard en 

aangepakt kunnen worden vanuit een eenduidig referentiekader, maar vragen om een meer 

gediversifieerde benadering (Hebberecht, P. et Sack, F., 1997; Gilling, D., 1997 ; cf. 

Hebberecht, P., 1999). Gezien hun gemeenschappelijke wortels kan verwacht worden dat 

het pleidooi voor een geïntegreerde preventie geconfronteerd wordt met hindernissen en 

knelpunten die reeds beschreven werden bij de evoluties rond geïntegreerde theoretische 

verklaringsmodellen.· Uit wat volgt zal inderdaad blijken dat ontwikkelingen in de 

conceptualisering van het preventiebegrip geslingerd worden tussen enerzijds een sterke 

overtuiging rond de noodzaak om de mogelijkheden van de diverse preventiemodellen 

samen te brengen in één geïntegreerd preventi,emodel en anderzijds twijfel rond de 

haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijk model. 

Reeds in 1976 werd 'criminaliteitspreventie' gekenmerkt als « probably the most overworked 

and least understood concept in contemporary criminology » (Brantingham, P. and Faust, F., 

1976, 284). Zo stelden we reeds vast dat criminaliteitspreventie varieert van een meer 

krachtdadige justitie tot een beter sociaal beleid (cf. Berkmoes, H., 1985). Bovendien wordt 

samen met de verruiming van het criminaliteitsbegrip tot het concept onveiligheid, ook het 

elasticiteitsgehalte van de term criminaliteitspreventie verder 'gerokken'. Deze term dijt 

namelijk uit tot '(integrale) veiligheidszorg' en zijn begripsomschrijving wordt nog diffuser. Het 

voorkomen van criminaliteit en slachtofferschap is dan slechts een element in een veel 

ruimer project, met name de reductie van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens bij de 

bevolking. De ontwikkeling van een maximaal aantal strategieën op diverse niveau's en 

terreinen wordt hierbij noodzakelijk geacht en mondt uit in het pleidooi voor een 

geïntegreerde preventieve aanpak. 

Bovendien zijn er redenen om aan te nemen dat -in vergelijking met de noodzaak van een 

theoretische integratie- het pleidooi voor een geïntegreerde preventieve aanpak nog sterker 

zal klinken -of beter- nog meer zichtbaar geuit zal worden in een algemeen-maatschappelijk 

debat. Meer nog dan bij de zoektocht naar een theoretische verklaringsmodel, oefenen 'de 

publieke opinie' en beleidsmatige overwegingen namelijk hun invloed uit op dit debat (Gilling, 
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D., 1997). Vermits ze het hanteren als onderdeel of instrument binnen hun beleid, hebben 

beleidsmakers namelijk een meer rechtstreeks belang bij de ontwikkelingen rond het 

preventiebegrip. Hierbij stellen zij zich niet op als passieve receptoren of consumenten van 

wetenschappelijke ontwikkelingen, maar beïnvloeden haar ook. Zo is de keuze voor de term 

veiligheidszorg in belangrijke mate gebaseerd op de bekommernis van het beleid om aan 

burgers duidelijk te maken dat ze de problemen die zij ervaren au sérieus neemt en via 

verschillende strategieën wenst aan te pakken (Walgrave, L., 1998b).6 Vanuit een historisch 

perspectief werd vastgesteld dat het beleid meer en meer geconfronteerd werd met de 

beperkingen om criminaliteitspreventie sterk te inspireren vanuit een punitief en/of 

situationeel model dat bovendien volledig in de handen werd gelegd van politie en justitie 

(Gilling, D., 1997). Een dergelijke eenzijdige investering bleek niet de gewenste vruchten af 

te werpen. De roep voor minder criminaliteit en onveiligheid zette de overheid ertoe aan haar 

beleid te verrijken met andere (meer sociaal geïnspireerde) perspectieven (Hebberecht, P., 

1997). De keuze voor een geïntegreerde aanpak kan vanuit deze ontwikkelingen begrepen 

worden. 

Meer nog dan bij theoretische integratie, blijkt met andere woorden dat dit debat zich niet 

uitsluitend ontspint binnen wetenschappelijke kringen, maar slingert tussen wetenschaps- en 

beleidswereld, tussen fundamentele en pragmatische overwegingen. Vermits beleidsmatige 

invullingen en belangen niet noodzakelijk gelijkgeschakeld kunnen worden met 

wetenschappelijke belangen ( cf. Walg rave, L., 1994 ), is een uiterst genuanceerde analyse 

noodzakelijk. Criteria van succes liggen verdeeld over theoretische vooruitgang enerzijds en 

tevredenheid van het (kies)publiek anderzijds. In beleidskringen wordt het begrip 'integrale 

veiligheidszorg' dan ook als een evidentie voorgesteld. De bespreking van theoretische 

integratie toont echter een meer kritisch beeld dat zowel de haalbaarheid als de 

wenselijkheid van een integratie in vraag stelt. Vertaald naar een geïntegreerde preventie, 

stelt dat ons voor de centrale vraag of een integratie van de verschillende preventiemodellen 

wel mogelijk én wenselijk is. Kan bijvoorbeeld het installeren van camera's op het plein 

(verwijzend naar situationele preventiemodel) binnen eenzelfde geïntegreerde aanpak wel 

gerijmd worden met het creëren van inspraakmogelijkheden voor jongeren rond de 

herinrichting van het plein (verwijzend naar maatschappijgerichte model) ? Getuigt dit van 

een geïntegreerde dan wel weinig coherente aanpak ? Moeten, verwijzend naar de discussie 

rond integratie van theoretische verklaringsmodellen, de verschillende preventiemodellen bij 

elkaar gevoegd worden tot een nieuw model (cf. verticale dieptestrategie), of is het veeleer 

wenselijk de verschillende bestaande modellen verder uit te diepen en uit te werken door 

6 Vooral in Nederland loopt de term 'integrale veiligheid' al langere tijd als een rode draad doorheen 
opeenvolgende belaidsperiodes (cf. nota Samenleving en Criminaliteit 1985, Integrale Veiligheidsrapportage 
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mogelijke fricties en raakvlakken meer expliciet aan de oppervlakte te brengen (cf. 

horizontale breedtestrategie) ? De uitdaging zal er met andere woorden in bestaan om niet 

verblind te raken door vooropgestelde evidenties, maar vooral door te dringen tot mogelijke 

problemen en hindernissen die aan een geïntegreerde preventie verbonden zijn. We trachten 

deze iets scherper te formuleren door nog enkele standpunten en bedenkingen van kritische 

auteurs te vermelden. 

Zo worden ~meer nog dan in het debat rond theoretische integratie- fundamentele kritieken 

geformuleerd ten aanzien van de verschuiving van 'criminaliteitspreventie' naar 

'geïntegreerde criminaliteitspreventie' of -a fortiori- 'integrale veiligheidszorg'. Op basis van 

deze ontwikkeling worden niet alleen de conceptuele elasticiteitsgrenzen verlegd, maar 

neemt ook de spraakverwarring toe. Er worden namelijk begrippen gehanteerd waarin zowat 

alle acties en strategieën ondergebracht kunnen worden. Extreem gesteld wordt nu ook de 

strijd voor CO-filters relevant omdat mensen zich sterker bedreigd/onveilig voelen omwille 

van de toenemende milieuvervuiling. Vermits nog moeilijk grenzen aangegeven kunnen 

worden, dreigen de gehanteerde begrippen hun betekenis te verliezen (cf. Walgrave, 

L ., 1995a; Ekblom, P., 1994, Gilling, D., 1996; Graham, J. and Bennet, T., 1995). Een 

problematische ontwikkeling die reeds aanwezig was bij het begrip 'criminaliteitspreventie' 

(cf. Van Outrive, L., 1981) wordt nog versterkt door de keuze voor het begrip 

'veiligheidszorg' : meer nog dreigen we te verzanden in een situatie waarin iedereen het 

eens is dat een '(integrale) veiligheidszorg' gevoerd moet worden, terwijl het uiterst 

twijfelachtig is of iedereen ook dezelfde invulling aan deze wens geeft. Verschillende studies 

geven nochtans aan dat een dergelijke concrete toetsing cruciaal is. Zo besluiten tal van 

beleidsanalyses dat men wel pretendeert een geïntegreerde criminaliteitspreventie te 

voeren, terwijl in feite slechts één bepaald preventiemodel -veelal het situationele- dominant 

aanwezig is of andere preventiemodellen dusdanig geherformuleerd worden dat ze hun 

oorspronkelijke betekenis verliezen (Van den Broeck, T., 1995 ; Van den Broeck, T. en 

Eliaers, C., 1997 ; Moerland, H., Fijnaut, C. en uit Beijerse, J., 1991 ). In dergelijke analyses 

zouden we een bevestiging kunnen vinden van de reeds beschreven stelling dat -gezien 

fundamentele tegenstellingen- het onmogelijk is de diverse preventiemodellen te integreren 

tot een nieuw geheel. De aanwezige tegenstellingen kunnen slechts overwonnen worden 

door een bepaald model dominant te stellen, hoewel de term 'integrale/geïntegreerde 

preventie' gehanteerd blijft. Toch is ook mogelijk dat een dergelijke integratie in abstracta wel 

mogelijk is maar in concreto selectief uitgevoerd wordt op basis van meer algemeen

maatschappelijke en beleidsmatige invloeden. Bijvoorbeeld is het situationele model dan 

1993, Veiligheidsbeleid 1995-1998). In België is de expliciete keuze voor dit begrip veel recenter (Veiligheids- en 
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dominant aanwezig omdat het zich het best kan nestelen in actuele maatschappelijke 

evoluties. Een dergelijke stellingname wordt uitgebreid uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

Hoewel gevoelig voor deze kritieken, blijft bijvoorbeeld de Nederlandse criminoloog van 

Swaaningen de keuze ondersteunen voor de term 'integrale veiligheid' en het voeren van 

een beleid dat daarop georiënteerd is. « Wanneer criminaliteit eerder gezien wordt als een 

exponent van sociale problemen moet voor een meer structurele aanpak worden gekozen. 

En daarvoor lijkt de integratie van sociale vernieuwing en criminaliteitspreventie in het 

integrale veiligheidsbeleid een juiste benadering. ( ... ) In die zin is de ontwikkeling van een 

integraal veiligheidsbeleid toe te juichen. Het biedt een ingang voor een meer structurele 

benadering van sociale problemen voordat deze worden gecriminaliseerd. » (van 

Swaaningen, R., 1995). Volgens deze auteur is een verruimingsoffensief in de richting van 

een 'integrale veiligheidszorg' dus wenselijk omdat daardoor meteen meer ruimte ontstaat 

voor een benadering waarbij « onveiligheid en criminaliteit weer in verband worden gebracht 

met sociaal-economische processen» (De Haan, W., 1995b). In feite betreft het een 

continuering van een strategie die we reeds terugvonden in het pleidooi voor een 

geïntegreerde criminaliteitspreventie, met name het opnemen van een maximaal aantal 

modellen/benaderingen. Zoals reeds vermeld, stellen bepaalde auteurs vanuit een historisch 

perspectief dat zo meer ruimte ontstaat om een maatschappijgerichte invalshoek te 

betrekken. Zo kan dan bijvoorbeeld de verdeling van kansen op onderwijs, scholing en 

werkgelegenheid ( cf. supra, maatschappijgericht preventiemodel) mee opgenomen worden 

(Gilling, D., 1997). Hierdoor kan -naast symptoombestrijding- ook doorgedrongen worden tot 

de wortels van de gestelde problemen, wat de preventieve kracht enkel doet toenemen. 

Toch wordt precies dit betrekken van een maatschappijgericht perspectief in functie van 

criminaliteitspreventie of veiligheidszorg door diverse auteurs kritisch onthaald, waardoor ze 

meteen het ganse integratiediscours kritisch benaderen ( cf. Heb berecht, P., 1997, 1 05; 

Crawford, A., 1998, 121 ). Zij vragen zich bijvoorbeeld af in hoeverre een sociaal beleid kan 

opgebouwd worden vanuit de doelstelling om criminaliteit, onveiligheid en 

onveiligheidsgevoelens te voorkomen en te reduceren. Moeten uitsluiting en marginalisering 

aangepakt worden om criminaliteit terug te dringen ? Is een emancipatiebevorderend 

onderwijssysteem slechts succesvol in zoverre het de criminaliteit kan doen dalen ? Moeten 

vluchtelingenstromen en het huisvestingsbeleid ten aanzien van asielzoekers op andere 

sporen gezet worden om onveiligheidsgevoelens terug te dringen ? Het a priori positief 

beantwoorden van deze vragen houdt heel wat risico's in. Het belang van diverse 

maatschappelijke problemen wordt dan namelijk afgemeten naargelang hun invloed op het 

Detentieplan Ministerie van Justitie, 1999 ; cf. Cools, M., 1997). 
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problemen van criminaliteit en onveiligheid. Een gebrekkig huisvestingsaanbod, een 

kwetsend onderwijssysteem, een ontoereikend vrijetijdsaan bod, ... worden dan vertaald in 

termen van problemen die gecontroleerd en beheerst moeten worden. Werken aan onwelzijn 

en uitsluiting wordt dan het centrale instrument in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid; 

er wordt gesproken over de instrumentalisering van 'welzijnsmodellen' in het kader van 

criminaliteits-en onveiligheidsbeheersing (Bouverne-De Bie, M., 1995a en 1995b). Cruciaal 

hierbij is dat "Dit werkt in het nadeel van die bevolkingsgroepen in wier problemen de rest 

van de samenleving weinig zicht heeft." (Ibid., 1995a, 217). Uit dit citaat blijkt namelijk de 

relevantie van deze discussie in het kader van de centrale probleemstelling in dit onderzoek: 

onder de noemer 'geïntegreerde criminaliteitspreventie' of 'integrale veiligheidszorg' riskeren 

maatschappelijke tegenstellingen verhoogd te worden. Dit wil echter niet zeggen dat deze 

auteurs de relevantie van de genoemde maatschappelijke problemen ontkennen, 

integendeel. Zij pleiten voor een benadering waarin de relevantie van deze problemen niet 

wordt afgewogen ten aanzien van het criminaliteits- of onveiligheidsthema. Werkloosheid, 

een gebrekkig huisvestingsaanbod of een toenemende milieuvervuiling zijn relevant op zich. 

Daarom vergen zij ook een geheel eigen aanpak en moeten ze -los van controle en 

beheersing- overgeplaatst worden naar een autonoom referentiekader waarin andere 

evaluatiecriteria weerhouden worden. "De essentie van deze autonomie is dat mensen zich 

tot de hulpverlening kunnen wenden omdat zij hulpvragen hebben" (Ibid.), of -meer 

structureel vertaald- dat socio-economische processen geheroriënteerd worden omdat ze het 

welzijn en de verdere ontwikkelingskansen van bepaalde bevolkingsgroepen ondermijnen. 

Criminaliteitsreducerende effecten kunnen dan wel verwacht worden, maar zijn niet het 

beoogde prioritaire doel. Met het oog op het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak ten 

aanzien van criminalit~its- en onveiligheidsproblemen, worden dergelijke nuanceringen 

cruciaal geacht. Zo zou op basis van deze kritieken afgeleid kunnen worden dat integratie via 

de horizontale breedtestrategie moet verlopen: de diverse preventiemodellen en strategieën 

moeten constructief naast elkaar geplaatst worden, eerder dan ze op een hoopje te gooien in 

de verwachting dat ze uitmonden in een nieuw en meer coherent geheel. Dit sluit zeer dicht 

aan bij de volgende positionering van een walzijnsinterventie ten aanzien van een justitiële 

interventie, waarbij meteen het licht geworpen wordt op de samenwerkingsproblematiek: 

"Grondgedachte hierbij is dat de justitiële interventie en de weizijnsinterventie autonoom van 

elkaar moeten opgezet en gerealiseerd worden. Het is vanuit een autonome positiebepaling 

dat samenwerking waardevol wordt, in het licht van de zingevingsvragen waar zowel de 

justitiële interventie als de welzijnsinterventie, elk vanuit hun referentiekader en in wederzijds 

respect, een (institutioneel) antwoord op moeten helpen formuleren." (Bouverne-De Bie, M., 

1996a, 418). 
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Gezien haar relevantie zal dit vraagstuk rond de positionering van een 'sociale benadering' in 

het kader van criminaliteitspreventie terug opduiken bij de bespreking van buurtgerichte 

preventiemodellen. Zo zal bijvoorbeeld teruggekomen worden op de volgende vragen : « Is 

crime the appropriate vehicle around which to regenerata communities ? And if so, what sart 

of communities will we be generating through such a focus ?» (Nelken, D., 1985, 239). 

Bovendien zal ook bij de bespreking van de verhoudingen tussen actoren blijken dat gans dit 

debat richtinggevend is om de verhoudingen tussen buurtgerichte actoren -en de daaraan 

verbonden problemen- beter te begrijpen. Een verheldering van dit probleem tekent namelijk 

meteen de krijtlijnen waarbinnen een antwoord gegeven kan worden op de vraag of het 

bijvoorbeeld wenselijk is dat de opbouwwerker een samenwerkingsverband sluit met de 

gemeentepolitie om mee ten strijde te trekken tegen criminaliteit en onveiligheid in de buurt, 

dan wel of de opbouwwerker geheel eigen doelstellingen en methodieken dient uit te werken 

waarbij relatief weinig -of slechts secundair- rekening gehouden wordt met het 

onveiligheidscriterium. 

C. KUNNEN ORIËNTATIEKADERS EEN UITWEG BIEDEN ? 

Gezien de problemen en discussiepunten die aangereikt worden rond een geïntegreerde 

preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen en hun invloed op de 

verhoudingen tussen actoren, neemt het belang toe van referentie- of oriëntatiekaders 

waarbinnen een dergelijke preventie kan uitgewerkt worden. De vraag is namelijk in hoeverre 

vanuit dergelijke kaders meer duidelijkheid geboden kan worden rond de besproken 

discussiepunten. We beperken ons hieronder tot de beschrijving van twee modellen die in 

Vlaanderen vanuit een criminologische achtergrond ontwikkeld werden. We bespreken ze 

selectief in het kader van bovenstaande overwegingen en discussiepunten. 

(1) De preventiepiramide : een model voor integrale preventie 

Een eerste model werd specifiek ontwikkeld om in de vorm van een preventiepiramide meer 

duidelijkheid te creëren rond 'integrale preventie' en (enkele van de reeds beschreven) 

ontwikkelingen en problemen die daaraan verbonden zijn (Deklerck, J., 1996). Niet alleen 

wordt hier bevestigd dat het preventielandschap steeds verder uitdijt om uiteindelijk uit te 

monden in de term 'integrale preventie', maar wordt deze ontwikkeling ook nog verder 

doorgetrokken, namelijk « Bij het nadenken over integrale preventie, lijkt de vraag naar een 

'gezond leefklimaat', de basiskwaliteit van onze samenleving de mist ingegaan. Het lijkt het 
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meest vergeten beeld in het preventielandschap. » (Ibid., 352). Doordat dit element te weinig 

betrokken wordt, dreigt meteen het probleem van een weinig succesvolle -want geïsoleerde

preventieaanpak : de preventieve aanpak van problemen wordt dan losgetrokken uit zijn 

maatschappelijke context, meer bepaald « de samenleving in haar sociale, politieke en 

ecologische dimensie » (Ibid. 355). Daarom dienen we op zoek te gaan « naar een 

benadering die het preventievraagstuk koppelt aan de samenlevingscontext. » (Ibid., 354). 

Meteen wordt echter gewezen op de risico's om in een preventieve aanpak ook de 

samenlevingscontext te betrekken, waaronder de beschreven begripsverwarring en -

daardoor- een chaotisch werkveld. Vandaar de nood aan een model waarin dit uitgebreide 

preventielandschap geordend voorgesteld wordt en waarin tevens de samenhang tussen de 

diverse niveaus inzichtelijk wordt gemaakt. Dit resulteert in de volgende visuele voorstelling 

in de vorm van een piramide: 
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Een lacune in dit model is dat de begrippen die de verschillende niveaus moeten aanduiden 

en van elkaar onderscheiden, niet duidelijk omschreven worden ; de auteur beperkt zich 

veelal tot een definiëring op basis van voorbeelden. Meer aandacht wordt besteed aan de 

samenhang tussen de diverse niveaus en de gevolgen die hieraan verbonden zijn. Niet 

alleen worden hier interessante inzichten bevestigd ( cf. infra : model algemene preventie), 

maar worden ze ook op een inzichtelijk wijze visueel voorgesteld. 

36 

De piramide drukt een hiërarchie uit : « De uitbouw van ~eer basisgeoriënteerde 

preventieniveaus gaat telkens vooraf aan de specifiekere preventieniveaus. ( ... ) leder 

niveau dienst stevig genoeg te zijn om er een ander op te bouwen.» (Ibid., 358). 
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- Op basis van hun oriëntatie worden de niveaus 1 en 2 onderscheiden van de niveaus 3 

en 4. De eerstgenoemde niveaus zijn namelijk georiënteerd _op een positief doel 

(bijvoorbeeld rechten voor minderheidsgroepen), terwijl de laatstgenoemde veeleer 

probleemgericht en negatief georënteerd zijn (bijvoorbeeld politiecontrole tegen 

vandalisme). Belangrijk in dit verband is de stelling dat er gestreefd dient te worden 

« naar een evenwicht tussen deze negatieve en positieve oriëntatie, met vooral aandacht 

voor de positieve oriëntatie » (Ibid., 360). 

- Naarmate men afdaalt in niveau's, wordt de gerichtheid op de criminaliteitsproblematiek 

steeds indirecter. Zo stellen (1) specifieke preventiemaatregelen een rechtstreeks 

preventie-effect tot hoofddoel, (2) beogen maatregelen op niveau van algemene 

preventie nog wel een rechtstreeks preventie-effect, maar niet langer als enige of 

hoofddoel en (3) kennen maatregelen om de algemene leefkwaliteit te bevorderen 

slechts een onrechtstreeks preventie-effect (Ibid., 356). 

Bovenstaande inzichten zijn uiterst interessant om verschillende preventieve benaderingen 

van elkaar te onderscheiden en te wijzen op hun onderlinge samenhang. Zo verschilt 

bijvoorbeeld het perspectief dat wordt ingenomen vanuit de specifieke preventieniveaus 3 en 

4 (negatief georiënteerd, beoogt rechtstreeks preventie-effect) op belangrijke punten van de 

preventieniveaus 0, 1 en 2 (positief georiënteerd, beoogt veel minder een rechtstreeks 

preventie-effect). Toch blijft de relatie tussen beide benaderingen onvoldoende uitgeklaard. 

Zo stelt de auteur slechts in zeer algemene termen dat zich omwille van de uiteenlopende 

kenmerken tussen de specifieke preventieniveaus 3 en 4 enerzijds en 1 en 2 anderzijds 

'spanningen' kunnen voordoen die « moeilijk oplosbaar zijn » (Ibid., 360). Blijkbaar zijn de 

beschreven verschilpunten niet noodzakelijk complementair ten aanzien van elkaar waardoor 

meteen het beeld van samenhang tussen de verschillende niveaus in vraag gesteld kan 

worden. Bovendien wordt de keuze voor een integrale aanpak naar voor geschoven als een 

goed antwoord om deze 'spanningen' te reduceren. Hierin schuilt niet alleen een 

cirkelredenering (de keuze voor integrale preventie creëert spanningen die opgelost kunnen 

worden aan de hand van integrale preventie), maar wordt tevens onvoldoende stil gestaan 

bij de vraag of het wel haalbaar en wenselijk blijft om de verschillende benaderingen te 

integreren of samen te brengen in één model. De vaststelling dat initiatieven om te werken 

aan een beter 'leefklimaat' niet noodzakelijk naadloos aansluiten bij initiatieven die meer 

rechtstreeks criminaliteitspreventieve effecten beogen (bijvoorbeeld voortdurende 

paspoortcontroles van migranten op het plein tegenover een migrantvriendelijk gemeentelijk 

beleid), is blijkbaar niet krachtig genoeg om vanuit aanwezige tegenstellingen de 

voorgestelde integratie meer radicaal in vraag te stellen. Door de keuze voor een 

geïntegreerd model en het wijzen op de samenhang binnen dit model belandt men dan ook 

deel I: literatuurstudie 37 

. ·--· i ' 
I 



in een contradictorische situatie : men wil gaan zoeken naar samenhang en 

afhankelijkheden, terwijl men steeds geconfronteerd blijft met tegenstellingen en spanningen. 

Meer nog, het model lijkt te suggereren dat lagere preventieniveaus 

'voorwaardenscheppend' moeten werken ten aanzien van hogere: tewerkstelling, 

huisvesting en recreatie dienen dan zo georganiseerd te worden dat initiatieven die op een 

meer rechtstreekse manier criminaliteitspreventieve effecten beogen, maximaal werkzaam 

kunnen zijn. Zo dienen bijvoorbeeld de maatregelen die de leefkwaliteit bevorderen « een 

draagvlak te bieden voor een meer gericht preventiebeleid » (Ibid. 358). Zoals hierboven 

reeds beschreven, is het precies deze verhouding van 'instrumentalisering' die door 

verschillende auteurs bekritiseerd wordt, en wel omdat ze nadelig is voor de meest 

kwetsbare groepen. Vertaald naar relaties tussen actoren impliceert het model van de 

preventiepiramide dan ook dat men bijvoorbeeld wenst dat de wijkagent en de 

opbouwwerker met elkaar samenwerken en elkaar wederzijds verrijken. Meer concreet moet 

gezocht worden hoe de opbouwwerker voorwaardenscheppend kan werken ten aanzien van 

de wijkagent. Tegelijk moet men echter vaststellen dat -gezien de specifi~ke eigenschappen 

en benaderingen van beide professionele actoren- een dergelijk samenwerken verlamd kan 

worden door tal van spanningen. Dat vanuit dit model verwacht kan worden dat een verdere 

samenwerking deze problemen zal oplossen, blijft uiterst twijfelachtig. 

We dienen dan ook te besluiten dat het model van de preventiepiramide een kader creëert 

waarin problemen die aan integratie verbonden zijn, slechts oppervlakkig beschreven en 

gesitueerd worden. Er wordt wel gewezen op spanningen, maar er wordt onvoldoende 

doorgedrongen tot de oorzaken en gevolgen van deze spanningen. In feite wordt in dit model 

de verticale dieptestrategie gevolgd waarbij verondersteld wordt dat aan de hand van een 

verdere integratie verschillen en spanningen tussen benaderingen weggewerkt kunnen 

worden en de samenhang binnen één nieuwe benadering meer duidelijk wordt. Toch blijven 

op basis van deze strategie tal van problemen onopgelost die in het kader van het 

integratiediscours cruciaal zijn. In belangrijke mate betreft het dan de moeilijke verhouding 

tussen -in termen van dit model- een positief, leefkwaliteitsbevorderende benadering en een 

meer specifiek en negatief georiënteerde criminaliteitsreducerend perspectief. Een alternatief 

om dit probleem te benaderen vanuit een horizontale dieptestrategie waarin precies het 

belang van de authenticiteit van elke benadering sterker beklemtoond wordt, blijft dan ook 

afwezig. 
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(2) Het model van algemene preventie 

De preventiepiramde die hierboven beschreven werd, is in belangrijke mate geïnspireerd op 

een model dat reeds vroeger ontwikkeld werd onder de noemer 'algemene preventie'. De 

verschillen doen zich voornamelijk voor rond de voorstelling van de beschreven inzichten : 

waar in het model van de piramide gekozen wordt voor 5 niveaus, wordt in het model van 

'algemene preventie' een oriëntatiekader uitgetekend op basis van drie structurerende 

dimensies. (Elementen uit) de preventiemodellen die hierboven reeds beschreven werden, 

zullen in deze classificatie opnieuw opduiken, hoewel ze nu aan de hand van andere criteria 

samengebracht worden. Zo kan afgeleid worden waar zich overlappingen en mogelijke 

tegenstellingen voordoen. Meteen kan verwacht worden dat door de aanwezigheid van een 

dergelijk kader de problemen die verbonden zijn aan integrale criminaliteitspreventie en/of 

veiligheidszorg, meer inzichtelijk worden. Echter, de vraag is ook hier of deze problemen en 

spanningen voldoende diepgaand geanalyseerd worden en of een aanvaardbare oplossing 

geformuleerd wordt. We presenteren dan ook eerst het model, om vervolgens zijn relevantie 

in het kader van een geïntegreerd preventiemodel toe te lichten. 

In tegenstelling tot het model van de preventiepiramide, worden de gehanteerde 

sleutelbegrippen duidelijk gedetineerd. Zo wordt 'algemene preventie' omschreven als: "alle 

initiatieven van coördinatie, overleg, stimulering, informatie of waarschuwing, gericht op het 

voorkomen, wegwerken of neutraliseren van factoren die systematisch hinderlijk zijn voor de 

gunstige ontplooiing van (een gedeelte van) de Uongeren)populatie, of gericht op het 

bevorderen van factoren die deze ontplooiing in de hand werken" (Walgrave, L. in De Cauter, 

F., 1990, 13). Vermits in deze zeer ruime definiëring zowel 'belemmerende' als een 

'bevorderende' pool is opgenomen, kan verwacht worden dat ook in dit model de 

problematiek rond de plaats van welzijnsgeoriënteerde perspectieven binnen het kader van 

criminaliteitspreventie/veiligheidszorg, is opgenomen ( cf. infra). 

Een eerste dimensie typeert het karakter van de preventieve ingreep. In feite worden in deze 

dimensie andere begrippen gehanteerd die verwijzen naar het onderscheid tussen een 

positieve en negatieve oriëntatie, zoals omschreven in het model van de preventiepiramide. 

Een 'defensieve' preventie(actie/actor) vertrekt namelijk vanuit een verdedigende opstelling, 

ter voorkoming van een dreigend probleem (bijvoorbeeld: het rookgedrag van jongeren 

pogen in te perken door te wijzen op de gevaren die eraan verbonden zijn). De 

gedragsmogelijkheden van een doelgroep worden beperkt aan de hand van controle en 

beheersing, waardoor de directe gerichtheid op een reductie van criminaliteit sterk aanwezig 
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is. Een 'offensieve' preventie(actie/actor) daarentegen geeft de doelgroep zelf meer 

mogelijkheden om het gevaar te keren en aan het eigen welzijn te werken door nieuwe 

wegen aan te reiken en de gedragsalternatieven te verruimen (bijvoorbeeld: aanduiden hoe 

succes en geluk kan verworven worden via sport en zonder roken). Verwijzend naar het 

maatschappijgerichte preventiemodel, moeten bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties 

hun aanbod zo herformuleren dat ook differente culturen maximale ontplooiingskansen 

krijgen. Initiatieven die de gedragsmogelijkheden moeten verruimen en daarbij vertrekken 

vanuit het geloof in de doelgroep, zijn namelijk een meer concrete invulling van een 

emanciperend project. 

Een tweede dimensie geeft een aanduiding van het tijdstip waarop men ingrijpt in de 

probleemwording. Men kan ingrijpen vóór, tijdens of na de manifestatie van een probleem 

(primair/secundair/tertiair). Vóór elke probleemwording, komt men in de sector van een 

algemene beleidsplanning, aan de andere kant van de tijdslijn is de problematiek tot volle 

ontwikkeling gekomen of uit de hand gelopen en komt men in de sector van de curatie7
. 

Bovendien wordt op basis van deze dimensie ook aangevuld dat initiatieven die zich richten 

naar een vroege fase in de probleemwording zich veelal afstemmen op zo breed mogelijke 

doelgroepen (bijvoorbeeld: ganse leerlingenpopulatie). Naarmate men voortschrijdt op de 

tijdslijn van de probleemwording wordt de thematiek en de doelgroep van de preventieve 

actie alsmaar speficieker (bijvoorbeeld: leerlingen met zichtbare verslavingsproblematiek). 

Een derde dimensie typeert tenslotte de focus van de algemeen-preventieve interventie. 

Enerzijds kan men verandering nastreven in de persoon zelf; men spreekt dan van 

persoonsgerichte preventie (bijvoorbeeld: gedragsverandering bij leerlingen teweegbrengen 

via voorlichtingscampagnes over alcohol- en druggebruik). Anderzijds is ook een meer 

structuurgerichte preventie mogelijk die verandering nastreeft op het niveau van de diensten 

of organisaties (bijvoorbeeld: schoolklimaat aanpakken door middel van navorming 

leerkrachten). 

Deze drie dimensies worden in een schema samengevat en als volgt voorgesteld. 

7 Zelf verkiezen we de term 'gedwongen interventie' in plaats van curatie. Deze laatste term verwijst namelijk te 
sterk naar het behandelende preventiemodeL 
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Als we een combinatie maken van de drie dimensies, dan resulteert dit in een specifieke 

positie in dit schema. Deze werkwijze kan zowel aangewend worden voor de karakterisering 

en positionering van meer algemene preventietypes als van concrete preventieacties en -

actoren (zie voor een toepassing: Melis, 8. en Goris, P., 1996). Naast deze logische en 

coherente indeling van het ganse preventielandschap en de mogelijkheid tot positionering 

van diverse preventietypes, -acties en -actoren, maakt ook dit model actuele en reeds 

beschreven discussies meer inzichtelijk. 

- Uit de wijze waarop het schema is opgevat, kan afgeleid worden dat er een relatie is 

tussen het moment van de probleemwording en het karakter van de preventie. Hoe 

ernstiger de problematiek zich manifesteert, des te sterker dringt een defensieve 

preventie zich op. Toch maakt het schema ook duidelijk dat de doelstelling van een 

dergelijke interventie erin kan bestaan om een stap terug te zetten in het moment van 

probleemwording waardoor meteen meer ruimte gecreëerd wordt voor offensieve acties. 

- Gezien de keuze en omschrijving van de term 'algemene preventie', is haar 

'toepassingsradius' niet beperkt tot de criminaliteitsproblematiek, maar kan ook verruimd 

worden tot het onveiligheidsvraagstuk. Hoewel mogelijk nog meer perspectieven 

betrokken worden ( cf. supra), kunnen ook zij op basis van de drie dimensies 

ondergebracht worden in het model van algemene preventie. Zo kan hun relatie ten 

aanzien van andere perspectieven of initiatieven beter geduid worden en neemt 

bijvoorbeeld de vraag van een juiste kijk op de verhouding tussen een defensieve en 

offensieve preventie enkel toe. 

- Inderdaad, in het kader van de reeds beschreven discussie rond het integratiediscours, is 

vooral de vraag rond de verhouding tussen een offensieve en defensieve preventie -en 
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daardoor meteen de vraag naar een afbakening van het criminaliteitspreventiebegrip

relevant. Hier loopt de bespreking opvallend parallel met de preventiepiramide. Hoewel 

verwezen wordt naar het feit dat de gehanteerde perspectieven essentieel van elkaar 

verschillen (gedragsalternatieven verruimen versus gedragsalternatieven beperken), 

blijven ze toch voorgesteld binnen eenzelfde model, in casu 'algemene preventie'. 

Offensieve en defensieve preventie worden wel duidelijk van elkaar onderscheiden, maar 

veel minder duidelijkheid heerst er rond hun onderlinge (afhankelijkheids)relatie. Zo lijkt 

enerzijds een situatie van afhankelijkheid en samenhang gesuggereerd te worden, 

vermits beide begrippen voorgesteld worden in eenzelfde model. Anderzijds worden 

beide begrippen opgenomen onder de noemer 'algemene preventie' en niet 

'geïntegreerde criminaliteitspreventie'. Zoals reeds gesteld is de keuze en definiëring van 

deze term uiterst relevant, vermits de functionaliteit van bijvoorbeeld offensieve acties 

niet meteen afgemeten dient te worden van hun criminaliteitspreventieve effecten. 

Toch blijven tal van vragen ook in dit model onbeantwoord. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk 

welk domein binnen 'algemene preventie' omschreven kan worden in termen van 

'criminaliteitspreventie'. Kan criminaliteitspreventie beperkt worden tot de defensieve vormen 

van preventie en wordt daardoor bijvoorbeeld een sociaal beleid niet langer weerhouden 

onder de noemer 'criminaliteitspreventie' ? Deze onduidelijkheid wordt nog versterkt vermits 

niet expliciet uitgedrukt wordt of de begrippen 'offensief' en 'defensief' betrekking hebben op 

de geformuleerde doelstellingen dan wel op de voorgestelde methodieken. Tenslotte blijft 

vooral -ondanks de keuze voor het begrip 'algemene preventie'- de relatie tussen een 

offensieve en defensieve preventie onduidelijk. Moet ook hier offensieve preventie 

beschouwd worden als 'voorwaardenscheppend' ten aanzien van defensieve preventie of 

worden beide preventievormen in een geheel autonoom kader ondergebracht ? 

We moeten dan ook besluiten dat de weerhouden modellen geen sluitend antwoord bieden 

op de vragen en problemen die op basis van een kritische houding ten aanzien van het 

integratiediscours gesteld werden. Zo wordt vanuit diverse invalshoeken wel gewezen op de 

'spanningen' en moeilijkheden die ontstaan wanneer een positief, offensief perspectief 

samengebracht wordt met een negatief, defensief perspectief, maar blijft een meer 

diepgaande analyse rond de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijk model 

onbesproken. Zo blijft meteen de vraag rond de plaats van maatschappijgerichte of 

welzijnsgerichte modellen ten aanzien van criminaliteitspreventie overeind. Vanuit het model 

van de preventiepiramide kan bijvoorbeeld gesteld worden dat een goed huisvestingsbeleid 

een beleid is dat meteen maximale groeikansen biedt aan een politioneel optreden. Door dit 

standpunt verzandt men echter in een instrumentalisme dat -volgens bepaalde auteurs-
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weinig wenselijk is. Het schema van 'algemene preventie' laat ons in het ongewisse en doet 

geen duidelijk uitspraak rond het feit dat een goe_d huisvestingsbeleid zich beter laat leiden 

door geheel autonomie criteria waarin mogelijke (indirecte) criminaliteitspreventieve effecten 

niet opgenomen worden. Het hoeft geen toelichting dat een antwoord op deze vraag 

nochtans cruciaal is met het oog op een uitspraak rond de verhoudingen tussen actoren die 

met betrekking tot dit thema relevant zijn. Meer algemeen kan een belangrijk gebrek van 

deze modellen gevonden worden in het feit dat ze vooral ontwikkeld werden volgens het 

concept van een verticale integratiestrategie, en dat onvoldoende bekeken is in hoeverre een 

horizontale breedtestrategie een nieuw licht op deze problematiek zou kunnen werpen. 

Hierin lijkt ons dan ook een belangrijke uitdaging te liggen voor het eigen empirische 

onderzoeksluik (cf. infra). 
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HOOFDSTUK 2: 

BUURTGERICHTE VEILIGHEIDSZORG, EEN ACTUELE 

TOEPASSING VAN EEN INTEGRATIESTRATEGIE? 

In dit hoofdstuk geven we aan bovenstaande inzichten een buurtgerichte vertaling; het 

afstemmen van interventiestrategieën op problemen en mogelijkheden van de buurt, en 

meer bepaald de achtergestelde stedelijke woonbuurt, is namelijk uiterst actueel. Voor een 

goed begrip van dergelijke strategieën werpen we vooreerst een blik op de mechanismen die 

aan de basis liggen van een geografische spreiding van achterstellings- en 

onveiligheidsfenomenen. Zo is een kader gecreëerd waarin het toenemende belang van de 

buurt als oplossingskader voor problemen van uitsluiting, criminaliteit en onveiligheid 

geplaatst kan worden. Hoewel heel wat auteurs bij classificatie een dergelijk 

interventiemodel op gelijke hoogte stellen met een situationeel, behandelingsgericht of 

maatschappijgeoriënteerd model, volgen wij deze keuze hier niet (cf. Johnson, E., 1987; 

Tonry, M. and Farrington, D., 1995; Crawford, A., 1998). Zoals verder nog uitvoerig zal 

blijken, kunnen we in een buurtgerichte preventie namelijk zowel maatschappij- en 

behandelingsgerichte als situationele strategieën terugvinden. Het lijkt ons dan ook niet 

aangewezen om buurtgerichte preventie op te vatten als een aparte preventieklasse die 

opgebouwd is vanuit een welomschreven theorie of paradigma. Veeleer beschouwen we het 

als een specifieke invulling van een benadering waarin de diverse preventiemodellen en 

daaraan verbonden strategieën kunnen toegepast worden. Op die wijze is het voorlopig 

verantwoord om de keuze voor een buurtgerichte veiligheidszorg gelijk te schakelen met een 

concrete en uiterst actuele poging tot toepassing en ontwikkeling van een 'geïntegreerd 

preventiemodel' ( cf. infra). Hieronder willen we een dergelijk model dan ook verder 

analyseren, daarbij verwijzend naar de reeds beschreven mogelijkheden en beperkingen in 

het kader van een integratiediscours. 
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2.1. Geografische spreiding van de achterstellingsproblematiek en 

de criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek, belicht vanuit 

wetenschappelijke analyses 

Wetenschappelijke analyses wijzen steeds krachtiger op de territoriale concentratie van 

maatschappelijke fenomenen. Noch armoede of marginalisering, noch criminaliteit of 

onveiligheid kennen een homogene territoriale spreiding. Aan de basis van deze 

spreidingsmechanismen liggen economische, sociale, culturele en politieke ontwikkelingen. 

De toenemende complexiteit van deze fenomenen en hun buurtgerichte neerslag, versterken 

de wenselijkheid van een buurtgerichte en geïntegreerde (preventieve) interventie. 

A.DE'ACHTERGESTELDE'BUURT 

Laten we dit vooreerst verder toelichten vanuit het begrip 'achtergestelde buurt'. De studies 

van de Leuvense sociaal geograaf Kasteloot zijn in dit verband toonaangevend; hieronder 

nemen we zijn analyse over (Kesteloot, C., 1996; cf. Meert, H. en Kesteloot, C., 1998). Zo 

worden verschillende oorzaken van sociaal-economische aard onderscheiden die het 

samenvallen van sociale en ruimtelijke ongelijkheid bepalen. Ze hebben alle te maken met 

veranderingen op de arbeids- en/of woningmarkt. Vooraleer het impact van deze 

veranderingen te beschrijven, wordt verwezen naar het proces van suburbanisatie als 

grondlegger van achterstelling. In de jaren '60 zorgde deze suburbanisatiebeweging namelijk 

voor een stedelijke uittocht van de relatief welstellende inkomensklassen die zich buiten de 

stad gingen vestigen. Minder kapitaalkrachtige groepen die niet konden deelnemen aan dit 

proces, bleven achter in de steden (minder begaede bejaarden, kleine zelfstandigen, starters 

op de huisvestingsmarkt). Dit proces erodeerde de financiële basis van de stedelijke 

gemeenten, wat meteen hun interventiemogelijkheden uitholde. Meteen worden hier de 

huisvestings- en arbeidsmarkt geïntroduceerd om concrete vormen van sociaal

economische, maar ook demografische en etnische ruimtelijke differentiatie te begrijpen. Wat 

betreft de woonmarkt, bieden de 19de eeuwse gordels een ruim aanbod aan gebrekkige 

woningen. Deze gordels worden namelijk gekenmerkt door een groot aandeel private 

huurwoningen waar de eigenaar al lang zijn winst uit puurde en dus niet langer in investeert. 

De arbeidsmarkt bepaalt wie zich in deze woningen vestigt en er de ·achtergebleven groepen 

vervoegt. In de tweede helft van de jaren zestig worden namelijk gastarbeiders aangetrokken 

die als goedkope ongeschoolde krachten de Belgen moeten vervangen in de bouwnijverheid, 
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transportsector of horeca- en reinigingsdiensten. Wat betreft huisvesting maken zij gebruik 

van de vrijgekomen woningen in de 19de eeuwse buurten. Deze situatie verandert aanzienlijk 

wanneer ten gevolge van de economische crisis halfweg jaren '70 dit suburbanisatieproces 

afgeremd wordt. De Belgische bevolking neemt af en het aandeel van de etnische groepen 

neemt toe, onder andere op basis van gezinshereniging. Door de economische crisis is de 

huisvestingsmarkt geblokkeerd en blijft de groeiende vreemde bevolking in dezelfde buurten 

gekluisterd. Bovendien heeft dezelfde crisis voor die mensen werkloosheid veroorzaakt. Alle 

kansen op opwaartse sociale mobiliteit zijn daardoor weggevaagd. Deze 'consolidatie van 

etnische buurten' in de 19de eeuwse stedelijke gordels, is vooral voor de jongeren van deze 

etnische groepen nefast: ze kunnen niet weg uit de buurt, en ook hun kansen op de 

arbeidsmarkt zijn geblokkeerd. Bovendien worden hun intrede op de arbeidsmarkt sinds de 

tweede helft van de jaren tachtig nog verder afgesloten. Economische herstructureringen 

resulteren in een verschrompeling van industriële arbeidsplaatsen in de steden, ten voordele 

van hoofdarbeid. De lokale arbeidsmarkt voor laaggeschoolde inwonders van de 19de 

eeuwse gordels ondergaat een tweede afkalving. Op basis van diezelfde economische 

herstructurering wordt ook hun plaats op de huisvestingsmarkt nog meer kwetsbaar. De 

uitbreiding van de tertiaire sector is een geschikte hefboom om de (binnen)stad een nieuw 

élan te geven. De stad moet uitgerust worden met nieuwe woon- en werkmilieus, 

beslissingsfuncties en een aantrekkelijke economische en sociale infrastructuur. De 

oorspronkelijke bewoners moeten niet alleen plaats ruimen voor kantoren of andere nieuwe 

functies, maar worden -gezien het gebrek aan afdoende tewerkstellingsmogelijkheden

gedwongen uit te wijken naar een woonsituatie die slechter is dan de oorspronkelijke (sociale 

verdringing). 

Op basis van bovenstaande beschrijving kan een goed beeld gevormd worden over de 

territoriale concentratie van marginaliseringsprocessen die resulteren in 'achtergestelde 

woonbuurten'. Sociale -en meer nog- economische ontwikkelingen werken door via de 

huisvestings- en arbeidsmarkt en genereren een ruimtelijke spreiding van armoede, 

achterstelling en uitsluiting. Deze mechanismen vormen dan ook een referentiekader om 

indicatoren op te stellen ter profilering en omschrijving van 'de achtergestelde woonbuurt'. 

Op basis van deze gedachtengang werkte het onderzoeksteam van Kesteloot een 'Atlas van 

achtergestelde buurten' uit (Kesteloot, C., m.m.v. Vandenbroecke, H., e.a., 1996; Kesteloot, 

C. en Vandenbroecke, H., 1997). Om op basis van wetenschappelijke criteria te beslissen 

welke buurten in Vlaanderen en Brussel achtergesteld zijn, baseerde men zich op de 
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gegevens van de Volks- en Woningtelling van 1991.8 Er werd vertrokken van 65 variabelen, 

die gegroepeerd werden rond vijf thema's: 

- onderwijs (o.a. hooggediplomeerden, de laaggeschoolden, beroeps- en technisch 

onderwijs, ... ); 

- bevolking (o.a. nationaliteit, jongeren, bejaarden, ... ); 

- gezinsstructuren (o.a. alleenwonende jonger dan 25 jaar, vrouwelijk gezinshoofd, ... ); 

- woningen (o.a. huurwoningen, ouderdom woning, uitrusting, oppervlakte, ... ), en 

- sociaal-economische variabelen (o.a. werkzoekenden, arbeiders, ... ). 

Als extra variabele werd het inkomen per persoon voor 1992 aan de selectie toegevoegd. 

Op basis van een aantal statistische bewerkingen van deze variabelen werden vier 

dimensies aangeduid, die meteen aanduiden dat armoede een meer-dimensioneel probleem 

is. Op basis van deze dimensies worden uiteindelijk 7 variabelen afgeleid die betekenisvol 

zijn met betrekking tot de omschrijving en profilering van 'achtergestelde buurt': 

-
0/o alleenstaanden > 40°/o 

-
0/o arbeiders > 45 °/o 

-
0/o woningen zonder klein comfort > 25°/o 

-
0/o Turken en Marokkanen > 5°/o 

- het gemiddeld inkomen per persoon < 250000 BEF 

- werkloosheid < 15o/o 

- bezit van een telefoon < 70% 

Voor elke buurt kan nagegaan worden hoe ze 'scoort' op bovenstaande variabelen. De 

onderzoekers spreken van een achtergestelde buurt indien 4 maal op 7 een drempelwaarde 

wordt overschreden. 

Op basis van deze bespreking komen we tot de conclusie dat we niet alleen beschikken over 

wetenschappelijk indicatoren om het concept 'achtergestelde buurt' (bij operationalisering) te 

verantwoorden, maar vooral beschikken we over een meer algemeen referentiekader waarin 

deze indicatoren een plaats krijgen. 

r----

8 In dit onderzoek worden 'buurten' gelijkgesteld met 'statistische sectoren'. Dit zijn de kleinste geografische 
entiteiten waarvoor gegevens voor alle Vlaamse gemeenten beschikbaar zijn. Deze statistische sectoren zijn 
opgevat vanuit het buurt-concept. Ze zijn namelijk bepaald geworden vanuit structurele eigenschappen die ook 
het buurt-begrip kenmerken, i.c. een combinatie van zowel sociale, economische als bouwkundige elementen. 
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B. DE 'ONVEILIGE' BUURT 

In het kader van het pleidooi voor een integratie van theoretische verklaringsmodellen, 

werden hierboven reeds enkele belangrijke krijtlijnen aangebracht met betrekking tot de 

conceptualisering van de criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek. Hierbij werd reeds 

impliciet gesteld dat de beschreven concepten en processen bij uitstek kunnen opgevat 

worden vanuit een 'geografische benadering'. Vanuit deze concepten en processen kon 

namelijk afgeleid worden dat noch criminaliteit, noch onveiligheid een homogene 

geografische spreiding kennen. Hieronder willen we dit meer expliciet onder de aandacht 

brengen, waarbij we ons beperken tot een zeer summiere opsomming. Verder in deze 

literatuurstudie zullen namelijk enkele theoretische verklaringsmodellen aangereikt worden 

die de geografische spreiding van enerzijds de criminaliteitsproblematiek (cf. sociale 

desorganisatietheorie, opportunity theorie, routine activities theory) en anderzijds de meer 

algemene onveiligheidsproblematiek ( cf. breken windows theorie) meer uitgebreid 

bespreken. 

- Wat betreft de criminaliteitsproblematiek wijst een overtuigende hoeveelheid aan 

wetenschappelijk onderzoeksmateriaal op de geografische concentratie van criminaliteit 

in bepaalde welomschreven geografische entiteiten (de lange onderzoekstraditie van de 

'Chicago School' ( cf. intra) met meer actuele toe-/aanpassingen bij bijvoorbeeld Wil es, 

P., 1999: Sampson, R.J., 1993; cf. Rood-Pijpers, E., e.a., 1995). De meeste aandacht 

gaat hierbij naar de geografische spreiding van 'straatcriminaliteit'. De toegepaste 

analyses en hun empirische onderbouwing hebben niet alleen betrekking op de 

pleegplaats van deze criminaliteitsvormen, maar ook op de woonplaats van daders en 

slachtoffers. 

- Ook de meer algemene onveiligheidsproblematiek, kent een welbepaalde geografische 

spreiding (cf. Bottoms, A., and Wiles, P., 1986; Skogan, W., 1988a; Hebberecht, P., 

Hofman, H., Phillipeth; K. en Colle, P, 1992; Fijnaut, C., e.a., 1991; Vettenburg, N., 1998; 

Bursik, R. and Grasmick, H., 1993). Zo kunnen vanuit de reeds beschreven keuze om 

deze onveiligheidsproblematiek op te vatten vanuit de tweedeling tussen 'angst voor 

criminaliteit' de 'bezorgdheid rond criminaliteit', volgende elementen aangereikt worden 

(cf. Hofman, H., 1991). 
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- Angst en bezorgheid hangen samen met criminaliteit en de beleving ervan (cf. supra). 

Vermits criminaliteit zowel tussen buurten als tussen de verschillende sociale 

groepen binnen een buurt ongelijkmatig verdeeld is ( cf. supra), kan verwacht worden 

dat de geografische spreiding van angst en bezorgdheid dit 'criminaliteitspatroon' 

volgen. Zo bleek hierboven reeds dat achterstellingsmechanismen een ruimtelijke 
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neerslag kennen. De vaststelling dat meer begaeden zich vestigen in kwalitatief 

betere buurten dan minder begoeden, impliceert dat er tussen deze buurten ook 

belangrijke verschillen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld culturele betekenissen en 

referentiekaders of handelingsmogelijkheden (cf. Vettenburg, N., 1998) Deze 

elementen hebben een sturende invloed op de mate waarin criminaliteit ook angst en 

bezorgheid zal genereren. 

- Dezelfde ruimtelijk gespreide factoren oefenen een sturende invloed uit op de mate 

waarin meer algemene maatschappelijke evoluties die men concreet waarneemt in 

de leefomgeving (bijvoorbeeld: globalisering, met als gevolg uitdroging sociale 

netwerken in de buurt), onveiligheidsgevoelens zullen stimuleren. 

- Angst en onveiligheidsgevoelens worden tenslotte ook bepaald door de mate waarin 

men denkt greep te hebben op deze (negatieve) veranderingen in de woon- en 

leefomgeving. Een belangrijk aspect binnen mechanismen van maatschappelijke 

achterstelling en uitsluiting is dit gebrek aan ondersteunende instrumenten om een 

dergelijke controle uit te oefenen. Bewonersgroepen uit achtergestelde buurten 

ervaren niet alleen dat ze zelf slechts weinig impact kunnen uitoefenen op het 'verval' 

van hun buurt, maar vinden bovendien onvoldoende toegangspoorten om van de 

overheid een gepaste interventie af te dwingen. Een aangevoeld gebrek aan politieke 

aandacht en participatie zal de gevoelens van angst en bezorgdheid van deze 

groepen de hoogte injagen. Hier ligt dan ook een belangrijke beweegreden van de 

overheid om in haar strijd tegen onveiligheid (als speerpunt in het kader van een 

herovering van haar legitimiteit, cf. infra) zich tot deze buurten en haar bewoners te 

richten om -minstens- in termen van gedeelde verantwoordelijkheid 

oplossingsgericht te werken aan de gestelde problemen (Crawford, A., 1995 en 1997; 

Stenson, K., 1996; De Rynck, F., 1996a; Baert, H., e.a., 1999). 

Hierboven werd reeds beschreven dat er een toenemende aandacht is voor een 

geïntegreerde veiligheidszorg. Op basis van bovenstaande geografische vertaling van de 

achterstellings- en veiligheidsproblematiek, hoeft het nauwelijks verwondering dat een 

dergelijk model in belangrijke mate gehanteerd wordt bij de aanpak van criminaliteits- en 

onveiligheidsproblemen in kwetsbare stedelijke woonbuurten: "community has become a 

policy 'buzz' word" (Crawford, A., 1995, 97). Verder in deze literatuurstudie (hoofdstuk 3) zal 

deze 'trend' rond (1) een geïntegreerde benadering, en (2) een buurtgerichte toepassing van 

deze benadering verder gecontextualiseerd worden vanuit algemene sociale, culturele, 

economische en politieke ontwikkelingen. Voorlopig beperken we ons dan ook tot de 

conclusie dat de buurt een actueel kader biedt waarin een geïntegreerde preventiestrategie 
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ontwikkeld kan worden. Naar analogie met de bespreking van het preventiebegrip, zal ook 

hier nuancering en differentiëring noodzakelijk zijn om te voorkomen dat een begrip louter 

gehanteerd wordt als modeverschijnsel, zonder dat haar inhoud duidelijk is. Zo wijst Weiss 

(1987) op het gevaar van een onvoldoende erkenning van het feit dat onder eenzelfde 

noemer van 'buurtgerichte preventie' tal van strategieën schuil kunnen gaan die vaak 

uiteenlopende doelstellingen hebben ( cf. supra). Het is belangrijk deze aan de oppervlakte te 

brengen en te wijzen op hun mogelijke consequenties. Om die reden zullen we in wat volgt 

een bespreking opbouwen vanuit twee parameters die de verschillende invullingen van het 

buurtbegrip inzichtelijk maken. 

2.2. De onderliggende kijk op buurt: enkele parameters 

Een ganse bibliotheek aan sociologische literatuur kan verzameld worden rond het begrip 

'buurt' (waaronder haar relatie ten aanzien van het concept 'wijk'). Aan een dergelijke poging 

zullen we ons in deze literatuurstudie niet wagen. Veeleer beperken we ons tot een selectie 

van parameters die belangrijk zijn om de diversiteit aan buurtgerichte preventiestrategieën 

beter te begrijpen. Vermits de voorgestelde parameters betrekking hebben op eenzelfde 

concept, kan verwacht worden dat ze elkaar ten dele overlappen en aanvullen. Toch zullen 

ook fundamentele verschillen blijken, wat relevant is met het oog op een verdere analyse van 

een geïntegreerde benadering. In een geïntegreerde benadering zal namelijk een antwoord 

gegeven moeten worden op de vraag hoe -naast vormen van complementariteit- ook 

fundamentele verschillen overwonnen kunnen worden in functie van een coherent en 

evenwichtig geheel. 

A. BUURT EN BUURTGERICHTE CRIMINALITEITSPREVENTIE TUSSEN 'LOCAL 

COMMUNITY' EN 'GROUP SOLIDARISM' 

Weiss tracht het begrip 'community' voor te stellen op een continuüm (Weiss, R., 1987, 115). 

Aan de ene kant plaatst hij de opvatting van 'buurt' als een geografisch gebied, « a physical 

concentratien of individuals in one place ». Gemeenschapsgevoelens of uitdrukkingen van 

groepssolidariteit blijven uiterst beperkt ; het enige gemeenschappelijke element dat 

bewoners bindt is het delen van een stuk 'territorium'. Aan het andere uiterste wordt buurt 

ingevuld als een densiteit aan sociale netwerken die de ervaringen en leefwereld van 

bewoners quasi integraal bepalen. In deze opvatting zijn gemeenschapsgevoelens en 
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groepssolidariteit meer prominent aanwezig. De voorstelling op een continuüm impliceert dat 

het belang van het groepsgevoel toeneemt naarmate we ons verder op dit continuüm 

bewegen. 

Met het oog op de aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen in de buurt, zullen 

beide perspectieven geheel andere preventiestrategieën formuleren. Aan de linkerkant van 

het continuüm moet het geografische gebied verdedigd worden. Groepsgevoelens zijn 

slechts beperkt aanwezig en de 'andere' is in eerste instantie een 'vreemde'. Indien die 

'vreemde' een (potentiële) indringer wordt, dan moet hij aan de hand van bedreiging 

verdreven en uitgesloten worden van het 'territorium'. Aan de andere kant van het continuüm 

vinden we heel andere strategische basiselementen terug. Vermits groepssolidariteit hier 

veel sterker aanwezig is, moeten pogingen ondernomen worden om de delinquent -als 

medemens en deelgenoot- op te nemen en te integreren in de aanwezige sociale netwerken. 

Deze vertaling duidt meteen op een belangrijke lacune in het gepresenteerde continuüm. 

Aan groepssolidariteit en gemeenschapsgevoelens worden a priori integrerende kenmerken 

toegedicht. Zoals reeds gesuggereerd wijzen echter verschillende auteurs er terecht op dat 

gemeenschapsgevoelens ook 'gevaarlijk' kunnen zijn: degenen waarvan men vindt dat ze 

onvoldoende blijk geven van 'onze' gemeenschapszin, kunnen ook veel makkelijker 

uitgesloten worden. Er bestaat dus ook iets als een dwingend gemeenschapsgevoel dat het 

respect voor elkaars individuele eigenheid en autonomie hypothekeert (cf. sektarische 

gemeenschappen). Vooral het 'communitarisme' wordt verweten gemeenschapsgevoelens 

aan te spreken vanuit een dergelijk perspectief (cf. Pavlich, G., 1999; Crawford, A., 1996; 

van den Brink, B., 1996; Raes, K., 1995; Boutellier, H., 1996a; Van den Brink, B., 1996). 

Deze aanvulling is cruciaal, gezien de beoogde buurten veelal gekenmerkt kunnen worden 

op basis van multiculturaliteit en culturele diversiteit (De Decker, P., Hubeau, B., 

Nieuwinckel, S., 1996). 

Op basis van de bovenstaande nuancering, acht Hope (1995, 67) het wenselijk om het 

continuüm te vervangen door een tweedeling waarin de relatie tussen buurt en dader 

centraal staat. In de eerste benadering wordt verondersteld dat de dader niet tot de buurt 

behoort, en dat dit aan de hand van verdere uitsluiting ook zo moet blijven. Het 

tegenovergestelde doet zich voor in de tweede benadering. 

B. BUURT : AUTONOOM BEWONERSNETWERK OF INSTITUTIONEEL 

ONDERDEEL BINNEN EEN STEDELIJK EN MUNDIAAL NETWERK? 

In de conceptualisering van buurt, kan de focus gericht zijn op de sociale relaties en 

maatschappelijke interacties die zich tussen individuen en groepen afspelen die in eenzelfde 
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woonbuurt leven. De buurt functioneert relatief autonoom waarbij veel aandacht besteed 

wordt aan onderlinge uitdrukkingen van afhankelijkheid en solidariteit tussen bewoners. De 

buurt wordt sociaal-psychologisch opgevat en voornamelijk beschouwd als een verzameling 

van gemeenschappelijke symbolen, stijlen en interacties, opgebouwd vanuit 

gemeenschappelijke noden en belangen. Het begrip 'gemeenschapsgevoel' en 

'verbondenheid' is in deze dimensie zeer belangrijk. Vertaald naar een veranderingsgerichte 

en preventieve aanpak betekent dit dat het gemeenschapsleven en de waarden die haar 

ondersteunen, versterkt moet worden. Als aan de hand van informele relaties of 

georganiseerde activiteiten bewoners elkaar meer kunnen ontmoeten, dan zullen ze zich 

beter voelen in hun buurt; de betrokkenheid ten aanzien van de buurt en elkaar vergroot en 

het opnemen van informele sociale controle ten aanzien van elkaar wordt een natuurlijke 

evidentie. Currie (1988, 280) drukt deze kijk op buurt en buurtgerichte criminaliteitspreventie 

uit in de term 'Phase I thinking a bout community and community crime prevention'. Gezien 

deze specifieke invulling van het begrip 'gemeenschapsgevoel' en 'verbondenheid' -die we 

ook bij het communitarisme terugvinden- stelt de auteur dat deze parameter samenvalt met 

een vorige waarin de dader niet beschouwd wordt als behorende tot de buurt. Phase I 

thinking zou een vorm van 'we versus they thinking' zijn. Het is echter jammer dat deze 

auteur zich beperkt tot een eenzijdige invulling van het 'gemeenschapsgevoel'. Zoals reeds 

gesteld kan een gemeenschapsgevoel namelijk ook groeien vanuit een minder dwingend en 

meer liberaal 'moreel minimalisme' (Hope, T., 1995, 67; cf. infra) waarin het respect voor de 

autonomie en de culturele differentie van de medebewoner of -gebruiker centraal staat. 

Minder beperkt -en dus interessanter- is Currie's overweging dat deze dimensie het 

criminaliteitsprobleem en haar aanpak volledig bij de bewoners en de buurt legt waardoor de 

verantwoordelijkheid van de overheid onbesproken blijft. Verwijzend naar de relatie tussen 

het private en het publieke, is duidelijk dat alle aandacht afgestemd wordt op het eerste. 

Het spreekt voor zich dat aanvullingen noodzakelijk zijn op deze kijk op de buurt. In de 

bovenstaande benadering komen wenselijke en minder wenselijke waarden, gedragingen en 

interacties uit de lucht gevallen. De vraag waarom mensen er een welbepaald waarden- of 

gedragspatroon op nahouden blijft onbeantwoord. Dit heeft ten volle te maken met het feit 

dat onvoldoende aandacht besteed wordt aan structuren en voorzieningen die waarden, 

gedragingen en interacties mede vorm geven. Of bewoners voldoende 

ontplooiingsmogelijkheden hebben op terreinen zoals arbeid, onderwijs, vrijetijd, gezondheid 

en huisvesting zal niet zonder gevolgen blijven op hun concrete gedrag. Om die reden is een 

meer 'structureel' of 'institutioneel' spoor noodzakelijk. De kijk op buurt wordt vooral bepaald 

door een analyse van de aanwezige lokale structuren en maatschappelijke voorzieningen. 

Currie (1988) drukt deze kijk op de buurt uit in termen van 'Phase 11 thinking about 

community and community crime prevention'. Bovendien wordt gewezen op het feit dat deze 
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structuren beïnvloed worden door sociale en economische processen die de buurt 

overstijgen (cf. Heitgerd, J. and Bursik, R., 1987). Meteen impliceert deze tweede denkpiste 

een heel andere kijk op de verhouding tussen het private en het publieke : er wordt veel 

sterker gewezen op de functie en verantwoordelijkheid van de publieke overheid. 

Ook hier stelt Hope (1995, 66) nuanceringen en aanvullingen voor. Hij wenst meer aandacht 

te besteden aan het buurtgebonden dan wel buurtoverstijgende element in deze dimensie en 

hervertaalt ze in termen van een horizontale en verticale dimensie. De eerste dimensie 

vertrekt vanuit de overtuiging dat de mogelijkheden om informele sociale controleprocessen 

te veranderen, gevonden kunnen worden in de buurt zelf. Om die reden kunnen bijvoorbeeld 

resultaten verwacht worden van het sterker uitdrukken van het gedeelde normatief kader in 

de buurt of het stimuleren van positieve interacties tussen bewoners. In een verticale 

dimensie echter wordt aangeduid dat deze lokale interacties en processen afhankelijk zijn 

van ontwikkelingen en structuren die het buurtniveau overstijgen. De aandacht verschuift dan 

van relaties tussen bewoners en uitdrukkingen van gemeenschapsgevoelens, naar de 

invloed van lokale én vooral supralokale institutionele netwerken. Meteen wordt daarmee 

geduid op de noodzaak om inzicht te krijgen in de afhankelijkheidsrelaties van de buurt 

binnen een stedelijk of zelfs mundiaal netwerk ( cf. het begrip 'roosterstad' zoals beschreven 

in Van Have, E. en Nieuwinckel, S., 1996). 

1----

2.3. Drie buurtgerichte preventiemodellen 

Bovenstaande dimensies wijzen op verschillende invullingen van het begrip 'buurt'. Summier 

werd aangetoond dat deze diversiteit in het basisconcept meteen zal resulteren in 

verschillende preventieve modellen of strategieën. In het kader van dit onderzoek is een 

goed begrip van deze modellen cruciaal. Vooraleer deze modellen te presenteren, wijzen we 

op drie aandachtspunten. 

(1) Vermits veelal tegengestelde basisconcepten opgenomen zijn, kan men zich vanuit een 

louter theoretisch standpunt afvragen of een (verticale) integratie van de 

preventiemodellen die op deze concepten gebouwd zijn wel mogelijk is. Zo lijkt het wel 

mogelijk een horizontale kijk op de buurt te verrijken met een verticale, maar is het veel 

moeilijker om op zoek te gaan naar raakvlakken en integrerende mogelijkheden tussen 

een 'we' versus 'they' perspectief en een invalshoek die aan alle aanwezige groepen in 

de buurt maximale ondersteuningsmogelijkheden wenst te geven. 

deel I: literatuurstudie 53 

i 1---



(2) Deze twijfel wordt nog versterkt als we ook wijzen op de invloed van maatschappelijke 

ontwikkelingen, een elemten dat we in hoofdstuk 3 uitgebreid zullen bespreken. 

Bepaalde basisconcepten groeien beter in een bepaalde samenlevingscontext dan 

andere. In een angstige en anonieme samenleving waar de 'andere' meer en meer 

beschouwd wordt als een vreemde of een indringer, zullen defensieve strategieën beter 

kunnen groeien. In een samenleving waar de overheid opnieuw legitimiteit en slagkracht 

zoekt door verantwoordelijkheden te verschuiven naar buurt en bewoners, zal het 

pleidooi voor een verticale dimensie moeilijker gevoerd kunnen worden. 

(3) De verwachtingen ten aanzien van een actor en zijn relaties ten aanzien van andere 

actoren verschuift naargelang de gehanteerde basisconcepten. Een 

huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld kan zowel ingeschakeld worden om 

'buitenstaanders' te weren uit de buurt als om de ontplooiingsmogelijkheden van 

kwetsbare minderheidsgroepen in de buurt te maximaliseren aan de hand van een 

kwaliteitsvol huisvestingsaanbod. Deze gevolgen op niveau van de actoren zal in 

hoofdstuk 4 meer expliciet aangegeven worden. 

Met deze aandachtspunten in het achterhoofd, lichten we hieronder enkele buurtgerichte 

preventiemodellen toe waarin bovenstaande parameters op een gediversifieerde wijze 

aanwezig zijn. Ook deze beschrijving staat in het licht van een beter inzicht in het 

integratiediscours, eerder dan van een uitgebreide analyse van de modellen op zich. Met het 

oog op deze bespreking, baseren we ons op een classificatie die voorgesteld wordt door 

Hope (1995). Ook deze classificatie is opgebouwd vanuit het paradigmaconcept In 

navolging van hem bespreken we dan ook ( 1) community reorganisation en (2) resources 

mobilisation als toepassingen van het maatschappijgerichte preventiemodel en (3) 

community defence als toepassing van het situationele preventiemodel (cf. Graham, J. and 

Benett, T. 1995). 

A. COMMUNITY ORGANISATION 

(1) Theoretische achtergronden 

Een buurt moet ge(re)organiseerd worden omdat ze gedesorganiseerd is. De belangrijkste 

theoretische achtergrond van dit model is dan ook de sociale desorganisatietheorie zoals 

oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse criminologen Shaw en McKay ( 1969). 
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Vertrekkende vanuit de 'zonale theorie' van hun leermeester Burgess, zoeken zij een 

verklaring voor de empirische vaststelling dat (voornamelijk jonge) daders van delinquentie in 

een bepaalde concentrische zone rond de stadskern wonen. 9 Stedelijke ontwikkelingen 

kennen hun geografische neerslag : rond stedelijke handelskernen ontstaan 

'overgangszones' ('zones in transition') die in relatief sterke mate bewoond worden door 

delinquente Uonge) dadergroepen. De twee onderzoekers moesten dan ook een antwoord 

vinden op de vraag waarom deze gebieden daders 'produceren'. Gedurende langere tijd 

observeerden ze de bevolkingssamenstellingen van deze buurten. Ondanks het feit dat 

deze sterk wisselden, bleeft het procentuele aandeel aan daders in deze zones relatief 

constant. Verklaringselementen dienden dan ook gezocht te worden in criminogene factoren 

op niveau van de omgeving, eerder dan op niveau van de individuele daders. Zo bleek een 

permanent element doorheen deze migratiebewegingen het feit dat deze buurten bevolkt 

bleven door bewonersgroepen van diverse origine ('culturele heterogeniteit') en een lage 

sociaal economische status. Wie het zich enigszins kon permitteren, ontvluchtte namelijk 

deze onaantrekkelijke woonbuurten. In een dergelijke situatie zal het uiterst moeilijk zijn om 

in de buurt gemeenschappelijke waarden te realiseren. Hierdoor verdwijnt meteen het 

cement dat bevolkingsgroepen aan elkaar bindt en kunnen zowel bewoners als 

maatschappelijke organisaties onvoldoende hun functie van informele en natuurlijke sociale 

controle opnemen. Vanuit deze toestand van 'sociale desorganisatie' wordt in de buurt een 

'moreel vacuum' en sfeer van 'straffeloosheid' ('impunity') gecreëerd die beschouwd kunnen 

worden als broeinesten van daderschap. In verdere literatuur en onderzoek is deze 

basistheorie verder verfijnd en genuanceerd (cf. bijvoorbeeld Sampson, R. and Graves, W., 

1989; Byrne, J. and Sampson, R., 1986; Bursik, R., 1988; Bursik, R. and Grasmick, H., 

1993). 

(2) Strategische keuzes 

Dit model hanteert een buurtbegrip waarin het groepsgevoel en een horizontale kijk op 

interacties centraal staan. Zoals gesteld heeft dit belangrijke strategische consequenties. Het 

gemeenschapsgevoel in deze buurten moet hersteld worden ; de zoektocht naar de 

heropbouw van een gemeenschappelijk normatief referentiekader is hierbij cruciaal. Een 

essentiële bouwsteen is het stimuleren van positieve interacties en ontmoetingen tussen 

bewoners. 

9 Er heerste lange tijd kritiek op het onderzoek van Shaw en McKay op basis van het feit dat ze onvoldoende 
onderscheid zouden maken tussen de woonbuurt van daders enerzijds en de pleegplaats van delicten anderzijds. 
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En modelvoorbeeld van een concrete strategische vertaling vinden we in 'the Chicago Area 

Projects' (CAP), in 1931 opgestart door Shaw zelf en zowel in de Verenigde Staten als West

Europa gehanteerd als inspiratiebron voor buurtgerichte initiatieven (cf. Graham, J. and 

Bennett, T., 1995). De bedoeling van deze projecten was om gevoelens van samenhorigheid 

en gemeenschappelijkheid te stimuleren en het leiderschap van enkele sleutelfiguren te 

ondersteunen. Het bleek echter dat de 'institutionele infrastructuur' in de buurt hiertoe te 

beperkt was. Om die reden werd het versterken van aanwezige netwerken en voorzieningen 

-vanuit de buurt en de nog aanwezige krachten- beschouwd als een belangrijke strategische 

doelstelling. Verwacht werd dat op deze manier bewoners gemotiveerd konden worden om 

in de buurt te blijven en ook vormen van sociale controle op te nemen, in het bijzonder ten 

aanzien van jongeren. Voor de ondersteuning van voorzieningen en netwerken werd veelal 

beroep gedaan op vrijwilligers. Zij voerden projecten uit rond het vrijetijds- en 

onderwijsaanbod voor jongeren. Tevens werden diverse initiatieven genomen ten aanzien 

van delinquente bendeleden ( cf. parameter : daders behoren tot de buurt). 

(3) Evaluatie I kritieken 

De concentrische cirkels die vanuit de zonale theorie uitgetekend worden, zijn een typisch 

Amerikaans verstedelijkingsverschijnsel. In Europa bijvoorbeeld tekenen zich geheel andere 

patronen af (Baldwin, J. and Bottoms, 1976; Wikström, P.O., 1991 en 1998; Bottoms, A., 

1994 ). Bovendien wordt de beschreven geografische neerslag van verstedelijkingsprocessen 

doorkruist door het feit dat de stad in het recente verleden meer en meer ontvlucht werd 

(Hope, T., 1995; Kesteloot, C., 1996). 

In de ontwikkeling van de sociale desorganisatietheorie werd een belangrijke methodische 

fout gemaakt ('ecological fallacy'). Er wordt namelijk verondersteld dat eigenschappen die 

zich manifesteren op niveau van de buurt (sociale desorganisatie) meteen ook terug te 

vinden zijn bij alle individuen en groepen die in de buurt wonen (Rovers, 8., 1997 en 1998). 

Het is dan ook verwonderlijk hoe weinig aandacht besteed wordt aan de vraag waarom heel 

wat jongeren -hoewel opgegroeid in eenzelfde context- geen delicten plegen. In die zin lijdt 

het model dus onder een overdreven determinisme waarbij teveel aandacht wordt besteed 

aan de veronderstelling dat de kenmerken van deze buurten de bron vormen van individueel 

daderschap. Hierdoor blijft ook de mogelijkheid dat delinquente groepen niet ontstaan vanuit 

specifieke eigenschappen en mechanismen in de buurt maar er veeleer door aangetrokken 

worden, onvoldoende bestudeerd (cf. supra). 

Rovers (1995) doet dit af als onterechte kritiek, vermits Shaw en McKay wel duidelijk enkel de bedoeling hadden 
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"Organizing a disorganized neighborhood and eneauraging behaviours by residents that help 

to enforce social norms sound like a logica! strategy, but can it be done ?", vraagt 

Rosenbaum (1988, 327) zich af. Ook op strategisch vlak kunnen diverse knelpunten 

weerhouden worden. Een belangrijk probleem beschreven we reeds in de eerste vorm van 

maatschappijgerichte criminaliteitspreventie. De sociaal gedesorganiseerde buurt wordt 

beschouwd als een 'zieke' buurt. De groepen die in deze buurten leven, kunnen zich 

onvoldoende aanpassen aan het gemeenschapsleven dat voorgeschreven wordt door een 

'algemeen aanvaard' normatief kader. Culturele onvolkomenheden van achtergestelde 

groepen liggen aan de basis van het criminaliteitsprobleem (cf. supra: eerste versie van het 

maatschappijgerichte preventiemodel). Zij moeten sterker ondersteund worden om zich te 

kunnen integreren in een algemeen aanvaard normen- en waardenpatroon. De vraag is of

a fortiori gezien de culturele heteregoniteit in deze buurten- de diverse bewonersgroepen 

zich voldoende aangesproken en gewaardeerd voelen door een dergelijke aanpak. Het risico 

bestaat dat de dominante cultuur tezeer wordt opgedrongen en te weinig vertrokken wordt 

vanuit de eigen kracht en mogelijkheden van de diverse culturen (Skogan, W., 1988b; 

Buerger, M., 1994) . Hiertoe is het echter noodzakelijk dat een fundamentele 

mentaliteitswijziging wordt doorgevoerd en dat 'deficiënte' en 'pathologische' culturen 

opgevat worden als 'differente' culturen. Met het oog op de heropbouw van een 

gemeenschapsgevoel in een multiculturele samenleving zou een dergelijke benadering 

echter meer constructief kunnen zijn (Hope, T., 1995; cf. infra). 

In dit model wordt verondersteld dat de bronnen en mogelijkheden om interacties te sturen 

en sociale controle te stimuleren in de buurt zelf aanwezig zijn ( cf. horizontale dimensie). 

Hoewel belangrijk, worden maatschappelijke voorzieningen louter beschouwd als een 

medium waarlangs interpersoonlijke relaties -en dus socialisatieprocessen- zich 

ontwikkelen. Maatschappelijke voorzieningen zijn echter meer dan dat. Het aanbod dat voor 

bewoners gecreëerd wordt op terreinen zoals arbeid, onderwijs, huisvesting, ... vormt de 

meer structurele basis van hun gedragingen en interacties. In de sociale 

desorganisatietheorie en de daaruit ontwikkelde strategie van 'community organisation' blijft 

men bovendien blind voor het feit dat deze processen ook gestuurd worden door socio

economische ontwikkelingen die de buurt overstijgen (cf. Currie, E., 1988 en zijn pleidooi 

voor een Phase 11 thinking, cf. supra). 

Zolang projecten investeren in de buurt en er zeer gerichte ondersteuning aanbieden, lijken 

ze succesvol. Vanaf het moment dat deze stimulansen stoppen, vallen de opgebouwde 

voorzieningen en netwerken opnieuw ten prooi aan de turbulente wisselingen van culturele 

de spreiding van delinquenten te analyseren. 
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waarden en bevolkingssamenstellingen. Buurten blijken niet in staat zelf vorm en inhoud te 

geven aan een dergelijke infrastructuur (Finestone, H. 1976). 

Evaluatiestudies van de 'Chicage Area Projects' of andere initiatieven die erop geïnspireerd 

zijn, komen vaak tot eenzelfde conclusie waarin bovenstaande knelpunten bevestigd 

worden. De knelpunten lijken omzeild of gemaskeerd te kunnen worden bij het gebruik van 

dit model in de 'betere' (veelal homogene) buurten, maar blijken prangend aanwezig in de 

meest problematische. Een antwoord op de vraag hoe gewerkt moet worden in deze laatste 

buurten blijft men veelal schuldig, wat resulteert in een zeer beperkte toepassing in dergelijke 

buurten (Spergel, I., 1973; Schlossman and Sedlak, 1983; Rosenbaum, D., 1988; Skogan, 

W., 1990). De (beperkte) zoektocht naar continuïteit en een oplossing voor de meest 

problematische buurten, geven aan dat veranderingen en impulsen in de buurt vooral een 

buurtoverstijgende verankering moeten krijgen (Skogan, W., 1988a). Het is dan ook duidelijk 

dat op basis van deze kritiek de noodzaak van een strategie waarin een verticale dimensie 

centraal staat, versterkt wordt. Deze wordt in belangrijke mate gerealiseerd in de volgende 

buurtgerichte strategie. 

8. RESOURCES MOBILISATION 

(1) Theoretische achtergronden 

De concentratie van Uonge) daders in bepaalde woonbuurten kan niet uitsluitend beschouwd 

worden als het gevolg van verzwakte voorzieningen waardoor bewoners de functie van 

socialiseerders en controleerders onvoldoende kunnen opnemen. Dat de buurt er 

onvoldoende in slaagt om samen gemeenschappelijke waarden te realiseren en te bewaken 

(Kornhauser, R., 1978; Bursik, R., 1988), lijkt veel te maken te hebben met redenen die 

buiten de buurt liggen (Sampson, R., 1987). Zo moet een verklaring veeleer gezocht worden 

in het feit dat de buurt over onvoldoende macht en invloed beschikt om de economische 

bronnen naar zich toe te trekken die aan de basis liggen van sterke voorzieningen. In de 

sociale desorganisatietheorie worden verstedelijkingsprocessen onterecht voorgesteld als 

een biologisch proces : de verdeling van ruimte wordt beslecht in een soort competitief spel. 

Ander onderzoek verschuift de aandacht naar het politieke terrein. Zo wordt binnen de 

Amerikaanse samenlevingscontext bijvoorbeeld duidelijk dat 'delinquente' buurten veelal 

'zwarte' buurten zijn. Vanuit een meer actuele en westeuropese context kan gesteld worden 

dat dit etiketteringsproces vooral toegepast wordt op verloederde 'migrante' stadsbuurten. 
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De oorzaak wordt gesitueerd bij politieke beslissingsmechanismen die bepaalde groepen 

systematisch uitsluiten. Het selectieve aanbod rond onderwijs, arbeid of huisvesting is 

slechts één voorbeeld van de vele mechanismen waarbij de overheid sociale en 

economische ondersteuningsstructuren ongelijk verdeeld (cf. voor België: Vranken, J., 

Geldof, D., en Van Menxel, G., 1996, 1997, 1998). Dat een dergelijk onevenwicht niet zonder 

gevolgen blijft, wordt bijvoorbeeld aangeduid in de 'opportunity theory' zoals oorspronkelijk 

ontwikkeld door Cloward en Ohlin (1960). Hier wordt namelijk duidelijk gemaakt op welke 

wijze deze situatie resulteert in gemotiveerde dadergroepen en delinquentie. In bepaalde 

buurten zijn namelijk alle toegangspoorten systematisch geblokkeerd ('systematically 

blocked opportunities') om aan de hand van legale middelen succesvolle doelen te 

realiseren. 

{2) Strategische keuzes 

Criminaliteitspreventie moet gelijkgeschakeld worden met de strijd tegen armoede en 

maatschappelijke uitsluiting die beschouwd worden als de fundamentele wortels van 

delinquentie. Daartoe moeten het gevoerde beleid en de politieke beslissingsmechanismen 

veranderd worden en resulteren in een meer evenwichtige verdeling van sociale en 

economische middelen en ondersteuningsstructuren tussen de diverse culturen en 

bevolkingsgroepen. Deze strategie van 'resources mobilisation' kan dus gelijkgesteld worden 

met de herverdeling van welzijn waarbij sociale en economische middelen ook ter 

beschikking gesteld worden van de achtergestelde probleembuurten. Op die manier kunnen 

deze buurten uit hun isolement gehaald worden. Een typevoorbeeld van een dergelijke 

strategie werd begin jaren '60 geïnstalleerd in (een probematisch deel van) New Vork onder 

de noemer 'Mobilization for Youth'. In dit ·programma stond de uitbreiding van 

tewerkstellingsmogelijkheden voor zwarte jongeren in functie van een meer algemeen doel, 

met name "to organize residents to assume the power resources of the community by 

creating channels through which eensurners of social welfare services can define their 

problems and goals and negotiate on their own behalf." (Brager, G. and Purcell, F., 1967, 71; 

voor meer recente toepassingen, cf. Bright, J., 1992). Het ging dus niet alleen om 'service 

delivery' ("the provision of social, employment, and welfare services that were available for 

local youth" (Hope, T., 1995, 37)), maar ook over 'resource capture' ("the mobilization of 

residents into politica! action intended to bring down more resources tot the inner-city 

community" (Ibid.)). Oorspronkelijk werd dit laatste vertaald in het (extreme) pleidooi om 

sociale en economische dynamieken en voorzieningen in handen te leggen van bewoners 

zelf; later werd het afgezwakt tot het betrekken van bewoners in het lokale beleid (Weiss, R., 
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1987). Ook in een meer actuele Westeuropese context blijft dit perspectief relevant: in tal 

van wijkontwikkelingsprogramma's wordt het belang opgenomen van een socio

economische ondersteuningsstructuur enerzijds en de participatie van bewoners aan het 

(lokale) beleid anderzijds (De Decker, P., Hubeau, B. en Nieuwinckel, S., 1996; Van Hove, E. 

en Nieuwinckel, S., 1996; Baert, H., 1996; Nieuwinckel, S., 1995). In zoverre deze 

programma's niet prioritair afgestemd zijn op criminaliteitspreventieve doeleinden, wordt toch 

vaak verwezen naar hun criminaliteitspreventieve effecten (Decannière K. en Naegels, C., 

1993; Naegels, C., 1995; Guérin, A., 1994; Rosiers, J., 1997). 

In tegenstelling tot 'community organising' besteedt deze strategie dus wel veel aandacht 

aan een vertikale invulling van buurt en daaraan verbonden machtsmechanismen. Door 

sociale en economische hulpbronnen/ondersteuningsstructuren naar zich toe te trekken, 

kunnen de arme buurten hun vertikale verbindingen en netwerken met de ganse 

gemeenschap verder versterken (Hope, T., 1995, 36). Door de aandacht te trekken op deze 

verticale dimensie, verschijnt meteen ook het belang van de overheid en een 

overheidsoptreden sterker op de voorgrond. 

(3) Evaluatie I kritieken 

De algemene doelstelling van deze strategie, met name de strijd tegen armoede en 

maatschappelijke uitsluiting lijkt wel overtuigend, maar veel minder duidelijkheid bestaat er 

rond de operationalisering van deze doelstelling. Hoe ondersteuningsbronnen uiteindelijk 

afgestemd moeten worden op de buurt en op welke wijze vertikale relaties moeten 

ontwikkeld worden, blijft vaag. Hoe jongeren uit deze buurten bijvoorbeeld beter toegang 

kunnen krijgen tot succesvolle doelen, wordt slechts zeer beperkt aangeduid. Om die reden 

zijn er ook diverse strategische invullingen van dit model mogelijk, variërend van het lokaal 

inplanten van voorzieningen tot het mobiliseren van bewoners in politieke acties. Vooral door 

deze laatste invulling riskeert het preventiemodel gereduceerd te worden tot een politieke 

strijd. Evaluatiestudies rond het typevoorbeeld van dit model, met name het New-Yorkse 

'Mobliziation for Youth' programma, wijzen op dit gevaar (Helfgot, J., 1981 ). 

De sterke aandacht voor de verticale dimensie, dreigt het belang van de horizontale naar de 

achtergrond te verschuiven. Een probleem is opgelost door er een ander te creëren. De 

kracht van dit model ligt in het feit dat nu duidelijk is gemaakt dat problemen van sociale 

controle in de buurt slechts opgelost kunnen worden door voldoende aandacht te schenken 

aan de voorwaardenscheppende functie van sociale en economische processen die de buurt 

overstijgen. Gesteld dat dit voorwaardenscheppend kader gerealiseerd kan worden, dan nog 

blijft onvoldoende duidelijk op welke wijze deze sterkere band tussen buurt en de ganse 

60 deel I: literatuurstudie 



~~m-----'3.-=-~-=,._-.,._ - ---=-==~~=-=--=-=--- --- ------~--=-=====· 

samenleving, relaties tussen bewoners en uitdrukkingen van gemeenschapsgevoelens 

kunnen beïnvloeden. Dit model slaagt er niet in om de verwevenheid van de horizontale en 

verticale dimensie aan te duiden. 

Meer algemeen blijkt uit diverse evaluatiestudies dat deze programma's slechts in zeer 

beperkte mate de criminaliteit doen dalen. Onafgezien van mogelijke kritieken op de 

verzameling en verwerking van criminaliteitsgegevens (cf. Van Kerckvoorde, J., 1995), wordt 

op die manier krachtig aangetoond dat sociale programma's niet het geschikte middel zijn 

om criminaliteit onder controle te houden. Diverse voorstanders van 

armoedebestrijdingprogramma's reageren op deze kritiek en wijzen er op dat 

armoedebestrijding op zich een belangrijke doelstelling blijft. Hiermee bevestigen we het 

belang van enkele vragen die cruciaal zijn in het kader van dit onderzoek. 

- Kunnen van sociale programma's overtuigend effecten verwacht worden indien ze 

opgebouwd worden vanuit de doelstelling om criminaliteit en daderschap te reduceren ? 

- Werkt de bekommernis rond een betere controle niet verlammend op projecten die de 

ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van uitgesloten groepen trachten te 

verruimen? 

Analyses en evaluatiestudies waarin een sociaal beleid opgebouwd en/of ingeschakeld wordt 

in functie van criminaliteitspreventie suggereren alvast dat twee invalshoeken gehanteerd 

worden die niet noodzakelijk met elkaar samenvallen (Crawford, A., 1998, 120-123; 

Walgrave, L., 1995-1996, 80). In wat volgt zullen deze vragen verder bestudeerd worden en 

meer in het bijzonder het empirische onderzoeksdeel sterk inspireren. 

In een laatste bedenking wordt het model een zekere vorm van naïviteit verweten. Er wordt 

uitsluitend aandacht besteed aan het openbreken van de toegangspoorten (in en buiten de 

buurt) om op een legitieme wijze succes te kunnen boeken. De motivatie tot het plegen van 

delinquentie ebt dan weg vermits andere -legitieme- wegen bewandeld kunnen worden om 

dezelfde doelen te bereiken. Dat -a fortiori in deze buurten- echter ook voldoende aandacht 

besteed moet blijven aan controle op de aanwezigheid van illegitieme middelen, wordt veel 

rninder in de verf gezet (Short, J., 1975) . 

Vooral de twee laatste knelpunten gelden als ontstaanscontext voor een derde buurtgericht 

preventiemodeL De dadergerichte en welzijnsgeoriënteerde invulling van een 

preventiestrategie, heeft veelal onvoldoende impact op hetgeen waarrond het allemaal te 

doen is, met name de reductie van criminaliteit. Om die reden moet de aandacht verschuiven 

van dader naar delict. 
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C. COMMUNITY DEFENSE 

Gedurende de jaren '70 en -meer nog- '80 werd de opvatting van de (preventieve aanpak 

van) criminaliteitsproblematiek (in stedelijke woonbuurten) grondig geherformuleerd. 

Belangrijkste argument voor deze 'breuk' (cf. paradigmawissel) was de toenemende 

overtuiging dat de (voornamelijk) maatschappijgerichte interventies en sociale modellen 

slechts teleurstellende effecten konden voorleggen ( cf. supra). Na-oorlogse investering in 

armoedebestrijding bleken weinig of geen criminaliteitsreducerende effecten te hebben.10 

Vertaald naar een buurtgerichte context kan dit als volgt samengevat worden: "In summary, 

there is little hard evidence to show that the social problems approach to community crime 

prevention is effective in reducing community crime rates or building community cohesion, 

although several strategies are seen as conceptually attractive and are lauded as model 

programs for helping poor neighborhoods help themselves." (Rosenbaum, D., 1988, 354). 

Vanuit deze kritieken groeit de nood aan een nieuwe (of aanvullende) preventiebenadering 

die op een meer overtuigende wijze impact heeft op de '( community) crime rates'. Een 

concretisering hiervan wordt in belangrijke mate begeleid door het toenemende belang van 

het victimologisch (en feministisch) perspectief (Peters, T. en Goethals, J., 1993). 

Teleurstellingen rond de sociaal georiënteerde aanpak van daderschap ruimen plaats voor 

de preventieve aanpak van delicten en het daaraan verbonden slachtofferschap. Dat 

impliceert dat de bronnen voor een onvoorwaardelijke en idealistische vorm van 

maatschappijkritiek uitdrogen; criminaliteit wordt niet langer beschouwd als een vorm van 

protest en verzet tegen onderdrukkende sociale verhoudingen en angst voor criminaliteit of 

slachtofferschap wordt niet langer weggewuifd als produkt van ideologische manipulaties 

door de staat (Hebberecht, P., 1990, 190). In de plaats komen nieuwe stromingen -

waaronder het left en right realism- die de aandacht voor criminaliteit en angst voor 

criminaliteit als reëel sociaal probleem centraal stellen (Ibid.; Young, J., 1994; cf. supra). 

Wat betreft de preventieve aanpak van de criminaliteitsproblematiek in achtergestelde 

stedelijke woonbuurten impliceert deze 'rediscovery of the offence' (Bottoms, A., 1994, 593) 

dat de focus van de interventie verschuift van 'broeinest van daders' naar 'een 

aantrekkingspoel van criminaliteit en slachtofferschap'. Een meer zichtbare aanpak van 

delicten enerzijds en een beheersing van reëel en ervaren slachtofferschap anderzijds, 

komen daarbij centraal te staan. Hierboven werd reeds in algemene termen aangeduid dat 

het situationele preventiemodel belangrijke kenmerken bezit om aan deze nood tegemoet te 

10 In Amerika zou dat contrast nog sterker zijn dan in West-Europa, met belangrijke gevolgen voor verdere 
ontwikkelingen die als antwoord op dit contrast geformuleerd worden. Dat in Europa meer ruimte blijft bestaan 
voor een criminologische stroming met maatschappijkritische ondertoon ('right realism' versus 'left realism'), dient 
in dit kader begrepen te worden (Young, J., 1994). 
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komen; zij vindt in bovenstaande ontwikkelingen dan ook een ideale voedingsbodem. 

Hieronder willen we onder de noemer 'community defence' dit model verder differentiëren 

met bijzondere aandacht voor haar relevantie voor de (kwetsbare stedelijke woon)buurt. 

Bovendien moet binnen deze verschuivingen ook gewezen worden op het belang van 

bestuurlijke ontwikkelingen, die in een volgende hoofdstuk meer uitgebreid geanalyseerd 

worden. Naast haar teleurstellende evaluaties, moest vastgesteld worden dat de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting een 'actieve' en 'rijke' overheid veronderstelt. Algemene 

maatschappelijke ontwikkelingen brengen ook hier verandering (cf. infra): financieringen 

werden/worden ingekrimpt!geheroriënteerd en de overheid acht het wenselijk zich terug te 

trekken waar mogelijk ('minimal state', cf. infra). Burgers worden dan ·ook in toenemende 

mate betrokken bij de preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen in 

hun buurt, waarbij de aandacht in belangrijke mate verschuift naar het belang van informele 

sociale controle (cf. Stenson, K., 1995), bijvoorbeeld door "intentional erganizing of 

community surveillance and environmental modification to encourage more natural 

surveillance" (Hope, T., 1995, 41). 11 Hieronder presenteren we dan ook drie modellen die 

hierbij aansluiten. 

- Zowel de 'routine activities' als de 'defensible space' theorie wijzen op het belang van tijd 

en ruimte om natuurlijke vormen van informele sociale controle te installeren en te 

versterken. Hierbij wordt veelal impliciet verwezen naar het belang van een 

gemeenschapsgevoel. 

Het belang van gemeenschapsgevoelens en gemeenschappelijke morele overtuigingen 

wordt nog sterker geëxpliciteerd en de 'braken windows' theorie. Een 'sterk' 

gemeenschapsgevoel is het ideale strijdmiddel om te reageren op overlast of tekens van 

verval in de buurt en zal op basis van deze 'alertheid' geen groeikansen bieden aan 

criminaliteit. 

11 /Verder zal nog gewezen worden op het feit dat deze ontwikkeling voldoende gedifferentieerd moet worden: zo 
kunnen culturele, politieke, historische en socio-economische ontwikkelingen aangereikt worden die inzichtelijk 
maken waarom bijvoorbeeld het pleidooi voor 'neighbourhood watch' sterk aanwezig is in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannïe, maar veel minder in België. Toch blijken er argumenten om aan te nemen 
dat deze tendens ook in België enkel in kracht zal toenemen (cf. infra). 
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(1) Theoretische achtergronden 

Zoals reeds gesteld, beschouwen wij het 'rational choice perspective' als de meest 

essentiële theoretische bouwsteen van het situationele preventiemodeL De centrale 

doelstelling, met name 'verdediging' van de buurt, krijgt namelijk ook hier vorm en inhoud 

aan de hand van het opdrijven van de 'kosten' en het reduceren van de 'baten' die 

verbonden zijn aan het plegen van het delict ( cf. supra). Uit de beschrijving van de modellen 

die hieronder gepresenteerd zullen worden, zal blijken dat -naast formele controle- een 

stimulering van informele sociale controle prioritair geacht wordt. Van bijvoorbeeld 

nachtelijke patrouilles door bewoners wordt niet alleen verwacht dat zij de formele sociale 

controle verhogen, maar ook dat zij gemeenschapsgevoelens stimuleren die versterkend 

kunnen werken op de informele sociale controle (cf. infra). Zo ontstaat -vreemd genoeg- een 

opvallende gelijkenis met de reeds beschreven meer sociaal georiënteerde 

preventiemodellen (community organisation/resources mobilisation): ook daar wordt (veelal 

impliciet) aan de mogelijkheidsvoorwaarden gewerkt vanwaaruit gemeenschapsgevoelens 

kunnen groeien. Een genuanceerde benadering is dan ook noodzakelijk om ideologische en 

principiële verschillen, waaronder een uiteenlopende opvatting van de begrippen 'buurt' en 

'gemeenschapsgevoel', aan de oppervlakte te brengen. In tegenstelling tot 

maatschappijgeoriënteerde modellen, wordt het begrip 'buurt' hier opgevat als een 'te 

verdedigen entiteit' en wordt het 'gemeenschapsgevoel' in functie hiervan veeleer 'defensief' 

ingevuld. Gemeenschapsgevoelens en de waarden en normen die daaraan verbonden zijn, 

worden namelijk functioneel geacht om ongewenste dadergroepen buiten de buurt te houden 

(cf. supra: dader als niet behorende tot de buurt; Pavlich, G., 1999). 

Tenslotte merken we op dat hoewel de diverse weerhouden auteurs hun inzichten 

benoemen als 'theorie', een coherent en overtuigend begrippenapparaat slechts beperkt 

aanwezig is. Het accent ligt dan ook ontegensprekelijk op de strategische consequenties van 

hun inzichten: "pragmatic ends took preeedenee over scientific ones" (Gilling, D., 1997, 66; 

cf. Walgrave, L., 1995-1996). 

(1.1.) Defensible space theory I Routine activities theory 

In beide theorieën wordt heel sterk verwezen naar het belang van ruimte en tijd. Vermits 

beide elementen manipuleerbaar worden geacht, ligt -de slagkracht van deze theorieën in 

hun strategische vertalingen. 

In navolging van het pionierswerk van de Amerikaanse journaliste Jacobs (1961 ), legt de 

Britse criminoloog Newman (1972) een relatie tussen criminaliteit en architecturale 

vormgeving van de ruimte. Volgens hem kan het criminaliteitsprobleem in het na-oorlogse 
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Amerika verklaard worden vanuit weinig doordachte grootschalige huisvestingsprojecten. 

Deze projecten werden namelijk gekenmerkt op basis van hun dubbelzinnig (onduidelijke 

scheiding private/publieke ruimte) en anoniem ruimtelijk gebruik. Een dergelijk ruimtelijk 

gebruik verzwakt de maatschappelijke processen die criminaliteit kunnen voorkomen. Zo 

groeien deze gebieden uit tot 'indefensible spaces' waarvoor niemand zorg of controle 

draagt. Meer positief geformuleerd, impliceert dit dat op basis van architecturale ingrepen het 

mogelijk is om van elke ruimte een 'verdedigbare ruimte' te maken ('defensible space') 

waarin vormen van 'natura! surveillance' opgenomen worden en controle in de buurt zich als 

het ware vanzelf installeert. Zelf omschrijft Newman (1972, 3) het begrip 'defensible space' 

namelijk als volgt : « a model for residential environments which inhibits crime by creating the 

physical expression of a social fabric that defends itself ( ... ) an environment in which latent 

territoriality and sense of community in the inhabitants can be translated into responsibility for 

ensuring a safe, productive and well-maintained living space. ». 

De 'routine activities theory' (Cohen, L. and Felsen, M., 1979; Felsen, M., 1994) verklaart 

criminaliteit12 vanuit een samenspel van minimaal drie factoren : gemotiveerde daders ('likely 

offenders'), passende doelen ('suitable targets'), en afwezigheid van bekwame bewakers 

('capable guardians'). Meer bepaald wordt geopperd dat deze drie elementen niet gelijk 

verdeeld zijn over plaats en tijd. Zo maken de dagelijkse activiteiten ('routine activities') die 

bijvoorbeeld verbonden zijn aan het leven in de stad, van haar -a fortiori in het weekend- een 

criminaliteitsrijke omgeving. Op die plaats en tijdstippen zijn de drie conditionele elementen 

namelijk in sterke mate aanwezig. Vanuit dit perspectief bestaat er dan ook een grote 

interesse voor de dagdagelijkse activiteiten van potentiële slachtoffers en van personen die 

de mogelijkheid bezitten om natuurlijke vormen van controle op te nemen (zie voor een 

verdere (spatiale) differentiëring bijvoorbeeld: Brantingham, P. and Brantingham, P. 1993). 

(1.2.) Broken Windows theory 

Meer nog dan in de voorgaande modellen staat in deze benadering de analyse van sociale 

processen centraal. De centrale vraag die gesteld wordt is namelijk: welke sociale processen 

doen een relatief criminaliteitsarme buurt op korte tijd omslaan in een te mijden -want 

criminele- buurt ? Om deze vraag te beantwoorden mag het aandachtsveld niet beperkt 

blijven tot criminaliteit, maar moet het verruimd worden tot tekens van verval en 

onbeantwoorde vormen van _overlast. Bovendien zal blijken dat -hoewel fundamenteel 

herwerkt (cf. supra)- in deze theorie enkele basiselementen uit de sociale 

desorganisatietheorie terug opduiken. 

12 Oorspronkelijk beperken de auteurs zich tot een verklaring van 'predatory crimes', later breidt Felson (1994) dit 
uit tot druggebruik en -verkoop en geweldsdelicten. 
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Hoewel deze 'theorie' slechts zeer beperkt ontwikkeld werd in de vorm van 

tijdschriftenartikels (Wilson, J.Q. and Kelling, G., 1982 en 1989), vormt zij één van de meest 

geciteerde en invloedrijke bijdragen in het debat rond buurten, informele controle en 

criminaliteitspreventie (cf. Crawford, A., 1998, 130). Volgens deze auteurs vindt criminaliteit 

haar oorsprong in het feit dat kleinere vormen van overlast -bedelen, vandalisme, prostitutie, 

grafitti, dronkenschap, overdreven lawaaihinder ... - ongecontroleerd en onbeantwoord 

blijven. Deze theorie ontleend haar naam dan ook aan het belang van het feit dat in de buurt 

gebroken ruiten niet hersteld worden. Dergelijke situaties brengen namelijk een 

kettingreactie op gang waardoor 'aangename' buurten kunnen overslaan tot 'criminele 

ghetto's'. Indien bewoners merken dat overlast onbeantwoord blijft, zullen ze angstig worden. 

Ze zullen vermijdingsgedrag vertonen en indien mogelijk de buurt ontvluchten. De informele 

sociale controle wordt hierdoor verder gereduceerd waardoor meteen een voedingsbodem 

voor meer ernstige vormen van criminaliteit is gecreëerd. Vanzelfsprekend leidt dit tot een 

verdere versterking van de angstgevoelens en uitholling van de sociale controle in de buurt. 

Op die manier krijgt de kettingreactie de vorm van een neerwaartse spiraal. 

Belangrijk is dat de auteurs zich niet fixeren op criminaliteit, maar wel op vormen van 

overlast en de daaraan verbonden onveiligheidsgevoelens. Of een buurt het slachtoffer 

wordt van de beschreven neerwaartse spiraal kan namelijk afgeleid worden van de ervaren 

ongecontroleerde overlast, eerder dan van de objectieve criminaliteit. Deze vormen van 

overlast geven namelijk aan dat 'no one cares': sociale controle wordt niet langer 

opgenomen en de buurt is overgeleverd aan iedereen die hierbij zijn voordeel denkt de 

hebben. Vanzelfsprekend heeft deze aandachtsverschuiving van objectieve vormen van 

criminaliteit naar kleinere maar ongecontroleerde vormen van overlast belangrijke gevolgen 

voor de te ontwikkelen preventiestrategie (cf. infra). 

Ook enkele andere elementen in deze theorie zijn van bepalende invloed op de te volgen 

preventiestrategie. Ongecontroleerde overlast is een uitdrukking van het feit dat de 

gemeenschappelijke waarden in de buurt verzwakt zijn. Een herstel van dit waardenkader 

lijkt dan ook essentieel. Bovendien wordt verondersteld dat vooral vreemde indringers 

('strangers'/'intruders') verantwoordelijk zijn voor de erosie van het waardenkader en het 

verval waarin de buurt terecht komt. In zoverre ook bewoners hierin betrokken zijn 

(bijvoorbeeld: marginalen of rondhangende jongeren die de rust verstoren), worden ze 

beschouwd als 'internal outsiders'. Zij moeten uit het gezichtsveld verwijderd worden. Het 

herstel van het gemeenschappelijk gedeelde waardenkader wordt dan ook verbonden met 

het verdedigen van de buurt (onder andere als territoriale eenheid) tegen een externe 

indringing. Hierdoor wordt het door Weiss (1987) beschreven continuüm waarbij de buurt als 

geografische eenheid tegenover de buurt als vorm van groepssolidariteit geplaatst wordt (cf. 

supra), ernstig op de proef gesteld. De 'Braken Windows' theorie is namelijk opgebouwd 
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vanuit een kijk op de buurt waarin (een bepaalde vorm van) groepssolidariteit en het delen 

van een brokje ruimte hand in hand gaan. Zo wordt gesteld dat het loutere feit dat mensen 

ruimte met elkaar moeten delen, een gevoel van gemeenschappelijkheid en verbondenheid 

creëert. Onder andere met het oog op het uitoefenen (of opnieuw versterken) van sociale 

controle in de buurt, kan het belang van deze gevoelens moeilijk onderschat worden. 

(2) Strategische keuzes: de weg naar 'self-policing' ? 

(2.1.) Crime prevention through natural surveillance and environmental design 

Zowel de defensible space als de routine activities theorie wijzen op het belang van ingrepen 

in ruimte en tijd. Aan de hand van dergelijke ingrepen kunnen namelijk vormen van 

natuurlijke controle geïnstalleerd en/of versterkt worden. Zo stelt de eerstvernoemde theorie 

bijvoorbeeld dat een striktere scheiding tussen private en publieke ruimte de drempel tot het 

betreden van privaat terrein kan verhogen, een meer doorzichtige indeling van de ruimte 

natuurlijk toezicht kan stimuleren of het verzorgde uitzicht van een gebouw criminaliteit 

afstoot (voor een toepassing, cf. Coenegrachts, L., 1994 ). Een al te enge interpretatie van dit 

model in termen van de rational choice theorie moet vermeden worden : niet alleen verhogen 

dergelijke ingrepen het risico op betrapping (en dus de kosten verbonden aan het delict), 

maar bovendien vormen ze de basis om het gemeenschapsgevoel te stimuleren : 

« architectural design can release the latent sense of territoriality and community among 

inhabitants, sa that these become accepted parts of residents' assumption of responsibility 

for preserving a safe and well-maintained living environment» (Crawford, A., 1998, 75). 

Vanuit de routine activities theorie wordt vooral aandacht besteed aan de aanwezigheid van 

'bekwame bewakers' ('capable guardians') als sleutelmechanisme in de preventie van 

criminaliteit. Ook hier wordt niet zozeer gekeken naar formele controleprocessen vanuit 

bijvoorbeeld politie, maar veeleer naar informele processen vanuit buren, vrienden, 

omstaanders, ... Indien ze hun verantwoordelijkheid opnemen, kan hun loutere aanwezigheid 

op bepaalde plaatsen en tijdstippen criminaliteit afremmen. Ook hier moet bijvoorbeeld de 

vormgeving van de ruimte de aanwezigheid van dergelijke bewakers maximaliseren of 

kunnen begeerde doelen afgeleid worden naar andere plaatsen of andere tijdstippen 

(bijvoorbeeld : geen koopmarkt organiseren rond de school en zeker niet vlak na het 

beëindigen van de school). 
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(2.2.) 'Fixing Breken Windows'13
: gemeenschapsgevoelens als lijm 

Vanuit de Braken Windows theorie kan afgeleid worden dat het criminaliteitsprobleem 

preventief moet aangepakt worden door zeer snel en duidelijk in te grijpen in de minste 

vormen van overlast (Kelling, G. and Cole, C., 1997). Door deze vroegtijdige reactie op 

ongewenst gedrag en ordeverstoring, maakt de buurt duidelijk dat ze over een natuurlijke 

kracht en autoriteit beschikt om zelfs de kleinste kiem van criminaliteit de kop in te drukken. 

Deze algemene doelstelling kan op verschillende wijze geconcretiseerd worden (wat de 

populariteit van dit model enkel versterkt, cf. infra). Zo komt, naast (1) een sterkere 

verdediging van het territorium door formele en informele sociale controle, vooral (2) het 

belang van een herstel van het gemeenschapsgevoel en daaraan verbonden waardenkader 

sterker op de voorgrond. 

(1) De politie is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen het verval in de buurt. Zij 

moeten niet zozeer beschouwd worden als 'crime-fighters', maar wel als bewakers van 

orde en rust in de buurt. Op die wijze kunnen ze de informele controlemechanismen die 

in de buurt aanwezig zijn versterken. Daarom moet een politioneel optreden sterk 

aansluiten bij de natuurlijke krachten tot controle in de buurt en ze vooral versterken. Dat 

formele en informele controle sterker aansluiting bij elkaar moeten zoeken kan ook 

vertaald worden als: "politie en bewoners moeten het agenda sterker op elkaar 

afstemmen". Hoorzittingen van politie in de buurt of het in overleg organiseren van 

nachtelijke patrouilles kunnen hierin elementen zijn. Uiteindelijk herkennen we in deze 

strategische keuze de basis van het pleidooi voor 'community policing'. Een belangrijke 

troef van deze benadering is dat door een zichtbare versterking van de controle aan 

bewoners duidelijk wordt gemaakt dat hun problemen au sérieux genomen worden. 

(2) De buurt moet in staat gesteld worden haar waardenkader te versterken. Daardoor kan 

meer kracht en uitstraling gegeven worden aan de morele verplichting om orde te 

respecteren. Vooral het 'communitarisme' vindt hierin haar basis (cf. Etzioni, A., 1993 en 

1997). Volgens deze stroming of opvatting moet de morele autoriteit van buurten 

gerevitaliseerd worden door bewoners te wijzen op hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheden en plichten, eerder dan een voortdurende uitbreiding van hun 

rechten. Een eenzijdige beklemtoning van het rechtendiscours versterkt individualisme 

en doet solidariteit en gemeenschapsleven afbrokkelen. Zo stelt Etzioni dat een sterke 

gemeenschap de beste vorm van informele sociale controle is. Zij straalt namelijk 

morele verplichtingen uit op de bewoners en reguleert hun gedrag. 

13 Deze titel is ontleend aan het gelijknamige boek van Kelling en Cole (1997). 
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(3} Evaluatie I Kritieken 

In vergelijking met de vorige modellen lijkt -wat betreft de reductie van criminaliteit- het 

'community defence' model in eerste instantie meer hoopgevende resultaten te boeken 

(Lewis, D. and Salem, G., 1981 ; Rosenbaum, D., 1988; Hope, T., 1995). Toch blijven ook 

binnen deze benadering enkele belangrijke lacunes en problemen overeind. In algemene zin 

kan hier verwezen worden naar de kritieken die geformuleerd werden ten aanzien van het 

situationele preventiemodeL Naast een korte herhaling en samenvatting, wijzen we op 

verdere nuanceringen en differentiëringen. 

Zoals reeds gesteld bij het situationele preventiemodel, blijft de verklaringskracht van 

bovenstaande modellen veelal beperkt tot delictvormen waarbij rationele processen wel eens 

een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Dit resulteert in zeer sterke aandacht voor 

eigendomsdelicten in openbare ruimtes ; geweldsdelicten in de private sfeer daarentegen 

blijven quasi onbesproken (Gabor, T., 1990). 

De pragmatische vorm van preventie blijkt onder andere uit het feit dat men -vooral via 

technische ingrepen- uiteindelijk criminaliteit beter onder controle wil .krijgen, zonder dieper in 

te gaan op de eigenlijke oorzaken ervan. De keerzijde van een dergelijke (rationele) 

benadering is dat de mens wordt losgetrokken uit zijn maatschappelijke situatie, die 

nochtans van cruciaal belang kan zijn om de fundamentele oorzaken van criminaliteit beter 

te begrijpen (O'Malley, P., 1992). Zo blijft het belang van bijvoorbeeld de (ongelijk verdeelde) 

motivatieprocessen bij potentiële daders onbesproken en blijkt zelfs uit te groeien tot een 

soort 'taboe' (Crawford, A., 1998, 78). Getuige hievan bijvoorbeeld het feit dat de 'routine 

activity' theorie wel spreekt over 'motivated offenders', zonder dit begrip verder uit te werken. 

Wel wordt er meer belang gehecht aan 'de afwezigheid van bekwame bewakers' die 

gemotiveerd zijn om hun verantwoordelijkheid op te nemen. In de literatuur wordt 

herhaaldelijk erkend dat dit laatste een belangrijk probleem is en dat 

responsabiliseringsstrategieën moeten uitgewerkt worden. Toch blijkt duidelijk dat een 

rationele benadering slechts een zeer gebrekkig kader biedt om dergelijke strategieën uit te 

werken. Ook hier dringt zich dus de noodzaak van een aanvullende benadering op (cf. infra). 

Doordat een oorzaakgerichte kijk achterwege blijft, valt te vrezen dat de beschreven 

strategieën slechts 'oppervlakkige' resultaten kunnen voorleggen. Vermits de oorzaken 

onaangeroerd blijven, riskeert criminaliteit zich louter te verplaatsen naar bijvoorbeeld 

'indefensible' plaatsen en/of tijdstippen waar geen camera's of andere 'guardians' aanwezig 

zijn. Hoewel ook deze kritiek de noodzaak van andere modellen beklemtoont, moet ze toch 

genuanceerd worden. 
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( 1) Criminaliteit verplaatst zich slechts in zoverre de dader ook gemotiveerd is om zijn 

actieterrein te verleggen. Zo is de kans op verplaatsingseffecten reëel voor bijvoorbeeld 

'georganiseerde/geprofessionaliseerde' vormen van criminaliteit, maar eerder beperkt bij 

gelegenheidsdelinquentie (Hesseling, R., 1994). 

(2) Verplaatsing hoeft niet steeds problematisch te zijn. Gerichte interventies kunnen 

criminaliteit doen verschuiven naar plaatsen of tijdstippen waar de gevolgen minder 

ernstig zijn ('benign displacement' versus 'malign displacement', cf. Barr, R. and Pease, 

K., 1990). De prositutieproblematiek verschuiven van een residentiële woonbuurt naar 

een 'gedoog-zone' is een voorbeeld van een dergelijke interventie. 

Naast de discussie rond een effectieve daling dan wel verplaatsing van criminaliteit, stellen 

enkele auteurs zich ook vragen rond de gevolgen van dit model op de 

onveiligheidsgevoelens. In dit model wordt namelijk een uitbreiding van de (formele en 

informele) sociale controle beoogd, en de vraag blijft of dit een positief dan wel negatief 

effect heeft op onveiligheidsgevoelens. De meeste auteurs veronderstellen een stijging van 

de onveiligheidsgevoelens, wat veelal wordt aangetoond met empirisch materiaal (Lab, S., 

t992 ; Rosenbaum, D., 1988 ; Hesseling, R., 1995). 

Tevens kan geen duidelijke uitspraak gedaan worden rond het feit of in het sleutelbegrip 

'plaats' causale elementen verschuild liggen (plaats als generator van criminaliteit), dan wel 

of dit begrip moet opgevat worden als een aantrekkelijk gebied waar andere causale 

mechanismen hun neerslag vinden (plaats als receptor van criminaliteit). « Do places vary in 

their capacity to help cause crime, or merely in their frequency of hosting crime that was 

going to occur some place inevitably, regardless of the specific place ? Are the routine 

activities of some hot spots criminegenie generators of crime, or merely more attractive 

receptars of crime ? » (Sherman, L., e.a., 1989, 46 ; cursief in oorspronkelijke tekst). 

Bovendien bestaat er ook heel wat kritiek rond de aandachtsverruiming naar tekens van 

verval, ergernis en ongecontroleerde overlast. Zo wordt veelal -cf. de 'Breken Windows' 

theorie- een relatie verondersteld tussen ongecontroleerde overlast -als uitdrukking van een 

gebrek aan 'gemeenschapszin'- en meer ernstige vormen van criminaliteit. Toch is het 

twijfelachtig of in elke buurt overlast hoedanook de basis vormt van criminaliteit. Empirisch 

onderzoek toont aan dat overlast in elke buurt andere effecten heeft en dat elke buurt anders 

zal reageren op deze ordeverstoringen (Taylor, R., 1997). Er kan dus moeilijk gesproken 

worden over een lineaire en uniforme relatie. Om deze verschillen beter te begrijpen moet 

meer (en opnieuw) aandacht besteed worden aan de politieke en maatschappelijke 

ondersteuningsstructuren waarop de buurt al dan niet beroep kan doen (Lewis, D. en Salem, 

G., 1986). Het belang van een vertikale dimensie -zoals hierboven beschreven- wordt in 

deze benadering schromelijk onderschat. Tevens wordt in dit model wel aangegeven dat een 

preventieve aanpak vooral noodzakelijk is in buurten waar de eerste zichtbare tekenen van 
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overlast en verval optreden. Indien op dat moment krachtig kan opgetreden worden en de 

natuurlijke sociale controleprocessen aangewakkerd kunnen worden, zullen maximale 

effecten bereikt worden. Wat echter moet gebeuren met 'criminele ghetto's' die ten volle in 

de neerwaartse spiraal zijn opgenomen, wordt niet besproken. De problematiek is hier 

dusdanig geëscaleerd dat van geen enkele interventie nog voldoende effecten verwacht 

kunnen worden. Het lijkt wel alsof deze buurten aan hun lot moeten overgelaten worden en 

gehoopt wordt dat de gevolgen voor de ruimere omgeving beperkt zullen blijven. 

Ook in deze benadering is het beeld van de 'zieke' buurt impliciet aanwezig. Dat tekenen van 

verval onbeantwoord blijven, duidt op ernstige tekortkomingen in de buurt. De buurt slaagt er 

namelijk niet in duidelijk te maken dat zorg gedragen wordt voor orde en rust. De buurt is zelf 

verantwoordelijk voor het feit of ze al dan niet in een vervalspiraal terecht zal komen. Ook 

hier worden de gevolgen duidelijk van een gebrekkige integratie van de verticale dimensie. 

Of de buurt in een vervalspiraal terecht komt en de kracht die ze heeft om zich hiertegen te 

verzetten, wordt met name ook beïnvloed door socio-economische processen die haar 

overstijgen. De politieke beslissing om bijvoorbeeld de lokale economie omwille van een 

betere stadsplanning in de buurt te verplaatsen naar andere delen in de stad, zal niet zonder 

gevolgen blijven. Dergelijke mechanismen ontsnappen aan de aandacht van dit model. 

In het community defence model worden daders beschouwd als 'buitenstaanders' en 

'indringers' die nog verder geweerd en uitgesloten dienen te worden. Zo stelt bijvoorbeeld 

Currie (1988) dat "defensible space is premised on an understanding of the effender as an 

outsider". In de braken windows theorie is deze omschrijving, detectie en verwijdering van 

(potentiële) dadergroepen nog sterker aanwezig: rondhangende jongeren, bedelaars, 

daklozen, druggebruikers en prostituées brengen de buurt in een neerwaarste spiraal van 

verval terecht. Zij plegen een inbreuk op de morele autoriteit van de buurt en geven daarmee 

aan dat ze niet tot die buurt behoren. Deze opvattingen staan in schril contrast met de kijk op 

daders die in de meer sociaal geïnspireerde modellen gehanteerd werd. Daders (van 

criminaliteit eerder dan van overlast) werden er beschouwd als slachtoffer, bijvoorbeeld van 

uitsluitings- en marginaliseringsprocessen. Zij behoorden tot de buurt en moesten er vooral 

beter in opgenomen worden. Gezien haar veronderstellingen, kan aangenomen worden dat 

de verschillende strategieën die onder het community defence model beschreven werden, 

beter toepasbaar zijn op die buurten waar veel delicten gepleegd worden door daders uit 

andere buurten (bijvoorbeeld de beter begaede residentiële woonbuurten). Toch blijven we 

ook dan geconfronteerd met ernstige problemen. 

(1) Dat uitsluitend aandacht wordt besteed aan de uitsluiting van 'probleemgroepen', eerder 

dan aan de integratie van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zal op termijn tot 

ernstige strategische problemen leiden. Het criminaliteits- en onveiligheidsprobleem 

dreigt namelijk te verschuiven naar die gebieden of groepen die er al het sterkst onder 
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lijden en zich het minst beveiligingsmaatregelen kunnen veroorloven. Dat leidt onder 

andere tot een sociaal onrechtvaardige verdeling van de veiligheidsproblematiek en de 

daaraan gekoppelde veiligheidszorg (De Haan, W., 1994). Zo komen 

criminaliteitspreventie en veiligheidszorg in een paradoxale situatie terecht: waar de 

nood het hoogst is, blijven preventieve initiatieven minimaal (Crawford, A., 1998, 100). 

(2) De groepen die wel kunnen beschikken over dit soort criminaliteitspreventie en 

veiligheidszorg, zullen zich terugtrekken in versterkte, én geïsoleerde burchten. Mensen 

zien in de 'andere' een mogelijke bedreiging en willen zich vanuit een alomtegenwoordig 

wantrouwen maximaal verzekeren van hun eigen veiligheid. Gemeenschapsgevoelens 

hanteren als element binnen een defensieve strategie, mondt uit in vormen van 

'privatism' (Lasch, C., 1980) waarbij bronnen van solidariteit en vertrouwen uitdrogen 

(Raes, K., 1995; cf. infra). 

De keuze om vroegtijdig en duidelijk in te grijpen bij de kleinste vormen van ordeverstoring, 

vormt uiteindelijk de basis om het machtsmonopolie van gedwongen interventies waarover 

politie en justitie beschikken, verder uit te breiden. Dit is een uiterst bediscussieerbare keuze, 

vermits onvoldoende omschreven kan worden wat verstaan dient te worden onder 'overlast, 

ordeverstoring, ... '. De aanhangers van dit model verantwoorden een uitbreiding van deze 

vorm van controle door te verwijzen naar de consensus die er zou heersen rond deze 

begrippen, en meer nog de unanimiteit die er in de buurt heerst om deze problematieken aan 

te pakken. Indien een dergelijke consensus al zou bestaan, kan ze enkel teruggevonden 

worden in zeer homogene buurten die een minimaal aantal functies vervullen (bijvoorbeeld 

residentiële villawijken : uitsluitend woonfunctie, die voornamelijk door de hogere sociale 

klasse gebruikt wordt). Echter, de achtergestelde buurten die in dit onderzoek centraal staan, 

kunnen veelal gekenmerkt worden op basis van hun diversiteit aan culturen en functies. Een 

algemene vorm van consensus zal hier zeer moeilijk geformuleerd kunnen worden ( cf. 

Matthews, R., 1992, 35). Het mandaat dat bijvoorbeeld aan politie gegeven wordt, zal slechts 

ondersteund worden door een beperkte bewonersgroep. Het valt dan ook te vrezen dat een 

toepassing van dit model in deze buurten zal resulteren in een strijd van één deel van de 

bewoners (minst kwetsbaren) tegen een ander deel van de bewoners (meest kwetsbaren). 

Dat het accent gelegd wordt op de (morele) plicht tot burgerschap, aanpassing, discipline, ... 

( cf. 'communitarianism') en niet op het (ongelijk verdeelde) recht op goede huisvesting, 

recreatie, ... is hiervan een tekenend voorbeeld. Vanuit dit perspectief krijgt het pleidooi voor 

meer burgerzin en gemeenschapsgevoel niet alleen een dwingend maar vooral 

onrechtvaardig karakter (cf. Pavlich, G., 1999; Crawford, A., 1996). 
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2.4. Balans: de moeilijke weg naar een geïntegreerde, buurtgerichte 

preventie 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt duidelijk dat de analyse van buurtgerichte 

preventiemodellen sterke gelijkenissen vertoont met de meer algemene preventiemodellen 

(i.c. maatschappijgerichte en situationele preventie). Dat blijkt zowel uit de theoretische 

achtergronden, de te volgen strategieën en de geformuleerde kritieken. Zo kan ook hier 

geconcludeerd worden dat geen van de beschreven strategische modellen als winnaar of 

verliezer naar voor geschoven kan worden (cf. supra). Vooral een integratie van de 

verschillende modellen lijkt noodzakelijk waarbij vooral hun krachtpunten en mogelijkheden 

gebundeld worden. 

Vooraleer een geïntegreerd preventiemodel te ontwikkelen, moeten echter eerst haar bakens 

gezet worden op basis van een geïntegreerd verklaringsmodel met betrekking tot de relatie 

criminaliteit/onveiligheid en buurt. Daarbij moet gestreefd worden naar "integration of affenee 

explanations and effender explanations" of concreter nog "bringing tagether explanations of 

affenee locations and effender locations" (Bottoms, A., 1994, 639). In feite vormde de studie 

en analyse van de relatie tussen ruimte en criminaliteit/onveiligheid van in den beginne een 

inspirerend toepassingsgebied voor een integratieve benadering. Zo werd reeds verwezen 

naar het werk van Shaw en McKay waarin een aanzet wordt gegeven om sociale 

componenten te combineren met fysieke. Diverse pogingen tot actualisering en 

differentiëring van deze theorie werden reeds vermeld. Ongetwijfeld helpen ook meer 

algemene inzichten binnen het left realism bakens uit te zetten van een geïntegreerde 

benadering (cf. supra: square of crime). Toch blijven overtuigende en vernieuwende 

modellen waarbij 'offence locations' geïntegreerd worden met 'offender locations' opvallend 

beperkt (cf. bijvoorbeeld Walgrave (1995b en 1996) die poogt het offence-oriented model 

van Wikström aan te vullen met offender-elementen). In feite blijkt alleen de 'structuration 

theory' een vruchtbare inspiratiebron (Giddens, A., 1984). In deze sociologische theorie 

worden met name 'structure' en 'action' met elkaar geïntegreerd wat meteen als leidraad kan· 

functioneren met het oog op een een theoretische integratie van verklaringsmodellen rond 

criminaliteit en ruimte (Bottoms, A. and Wiles, P., 1992 ; Bottoms, A., 1993 en 1994 ; 

Sampson, R., 1993). Onder andere de complexiteit van deze theorie en de nood aan 

gesofisticeerde onderzoeksmethode liggen aan de basis van het feit dat ook hier concrete 

toepassingen beperkt blijven. Er kan dan ook besloten worden dat een theoretische 

integratie van verklaringsmodellen moeizaam verloopt ; « lt cannot be claimed that 

environmental criminology has been particularly successful in integrating explanations of the 

location of effences and explanations of effender residence. At the time of the Chicago 
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School, effender rates were emphasized to the virtual exclusion of effenee rates, while more 

recently most environmental criminologists have focused their attention primarily on effenee 

rates. Same researchers have, of course, considered bath topics, especially when reviewing 

the field in genera!, but very few have paid serieus attention to how ene might best integrate 

explanations in the two sub-fields of study. » (Botttoms, A., 1994, 638-639). Ten dele kon dit 

ook verwacht worden op basis van argumenten die reeds vroeger ontwikkeld werden : 

bepaalde concepten worden op uiteenlopende en 'incompatibele' wijze ingevuld en staan 

een (verticale) integratie in de weg. Dat blijkt bijvoorbeeld -maar niet in het minst- uit de 

uiteenlopende opvattingen en invullingen die in de verschillende theorieën aan het begrip 

'buurt' gegeven worden (cf. supra). 

Ook de integratie van buurtgerichte preventiemodellen zal geconfronteerd worden met deze 

hindernissen. Hoe kan bijvoorbeeld het pleidooi om rondhangende jongeren uit de buurt te 

weren, afgestemd worden op de wens om in de buurt meer ondersteunings- en 

experimenteermogelijkheden aan deze jongeren te geven ? Of, om het probleem met meer 

beeldende termen te stellen: "There is clearly a difference between these who see an open 

window as a passport to crime, and these who view the same window as an aid to 

ventilation" (Heal, K., 1992, 260). Een teken aan de wand is dan ook dat weinig of geen 

modellen beschikbaar zijn waarin een geïntegreerd buurtgericht preventiemodel wordt 

gepresenteerd. Hoewel een buurtgerichte vertaling van het schema van algemene preventie 

of van de preventiepiramide hier inspirerende denkkaders zouden kunnen bieden, bleek 

reeds eerder dat zij cruciale vragen met betrekking tot het integratiedebat omzeilen of 

onbeantwoord laten. Zo zullen bijvoorbeeld verdere ontwikkelingen en nuanceringen 

noodzakelijk zijn vooraleer vanuit deze modellen een bevredigend antwoord geformuleerd 

kan worden op de volgende vraag. "Nevertheless, the problem remains of how to integrate 

forma! justice with a community approach to crime without either inadvertently co-opting 

community institutions into an extended system of repressive control or of underestimating 

the importance of law in underwriting the ability of such institutions to tackle crime. ( ... ) The 

problem for policy is to decide on the appropriate weight te be placed on each and how to 

ensure that each acts effectively in harmony, without incurring unacceptable casts to civil 

society." (Hope, T., and Shaw, M., 1988, 24). 

Bij het opmaken van een voorlopige balans met betrekking tot een geïntegreerde 

buurtgerichte criminaliteitspreventie en veiligheidszorg, is dubbelzinnigheid dan ook troef. 

- Enerzijds is de nood aan een buurtgerichte integratieve aanpak groot en kunnen 

argumenten aangereikt worden om deze nood hard te maken. Zo konden we vanuit de 

bespreking van verschillende buurtgerichte preventiemodellen en -strategieën afleiden 
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dat er op theoretisch niveau heel wat lacunes blijven die verder ingevuld kunnen worden. 

Elke theorie is opgebouwd vanuit een specifieke en daardoor beperkte kijk op buurt en 

criminaliteit. Zo konden we bijvoorbeeld geen model beschrijven waarin de wederzijdse 

afhankelijkheid van een horizontale en vertikale dimensie voldoende uitgewerkt werd. 

Bovendien zijn de modellen veelal opgebouwd vanuit een cirkelredenering waarin 'een 

krachtige buurt' tegelijkertijd als doel én als middel beschouwd wordt. Het is dan ook 

evident dat de preventieve strategieën die van dergelijke theoretische modellen afgeleid 

worden, lacunes zullen vertonen. Een herformulering van theorieën dringt zich op, 

waarbij gezocht dient te worden naar een maximale integratie van de krachtpunten van 

de verschillende besproken modellen. 

- Anderzijds worden we geconfronteerd met tal van (fundamentele) problemen die 

concrete integratiepogingen hypothekeren. Meer nog, op basis van meer fundamentele 

argumenten -waaronder de aanwezigheid van tegengestelde conceptualiseringen- kan 

zelfs aangenomen worden dat integratie principieel onmogelijk is en dat elke poging tot 

ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak in een uitzichtloze situatie verzandt. 

Enkel een radicale oplossing lijkt een uitweg aan deze dubbelzinnigheid te bieden. Een 

nieuwe kijk op buurtgerichte criminaliteitspreventie en veiligheidszorg is noodzakelijk, die 

meteen ook een ander licht kan werpen op het integratiedebat (cf. Hope, T., 1995). Zo wordt 

gesteld dat de mogelijkheden en resultaten van integratiepogingen beperkt zullen blijven 

vermits vertrokken wordt vanuit een twijfelachtige kijk op de wijze waarop de buurt (en haar 

sociale netwerken) ingeschakeld kan worden in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid. 

Hoewel uiteenlopend omschreven en geoperationaliseerd, is een gemeenschappelijk 

element in alle gepresenteerde modellen namelijk de veronderstelling dat sociale controle 

gestimuleerd kan worden door bewoners dichterbij elkaar te brengen, de waarden te 

versterken, de gemeenschapszin te bevorderen, ... Bewoners moeten zich organiseren en 

zowel interpersoonlijke relaties als maatschappelijke voorzieningen creëren/stimuleren om 

de criminaliteitsproblemen die zich in hun buurt stellen, aan te pakken. Impliciet of expliciet 

richten alle beschreven modellen zich dan ook naar het 'communitarian agenda': de buurt die 

er in slaagt een vorm van 'communitarian society' te realiseren, heeft de 

criminaliteitsproblematiek ten volle onder controle (cf. Braithwaite, J., 1989 en 1993a). Het 

uitvoeren van sociale controle wordt dan een algemeen aanvaard gegeven dat 'als van 

nature' voortvloeit uit het gemeenschappelijk waardenkader dat in de 'hechte' buurt 

aanwezig is. Een dergelijk -tot nog toe- algemeen gedragen benadering is echter niet 

noodzakelijk het meest vruchtbare startpunt van verdere denkpistes en strategieën. Reeds in 

1984 rekenden buurtwerkers zelf af met een strategie die ernaar streeft een buurt herop te 

bouwen in de vorm van een 'hechte' gemeenschap die bestaat uit 'echte' en 'geëngageerde' 
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bewoners die op een overtuigde manier hetzelfde normen- en waardenkader hanteren. Een 

dergelijke strategie werd ronduit als romantisch-nostalgisch bestempeld en veeleer remmend 

voor de verdere ontwikkeling van de buurt in een (post)moderne cultuur (Dieleman, A., 1984; 

cf. De Decker, P., 1998). Vanuit een meer gerichte criminologische invalshoek is de 

hamvraag inderdaad of het wenselijk is om solidariteit, gemeenschapsgevoelens en morele 

denkkaders naar voor te schuiven als de motoren van een sociale controle. Het dwingt deze 

begrippen in een zeer functioneel kader dat opgebouwd is vanuit de bekommernis om 

criminaliteit, daderschap of ervaren slachtofferschap beter onder controle te krijgen. 

Ontmoetingsmomenten tussen mensen en initiatieven van maatschappelijke voorzieningen 

die de ontwikkelingskansen van bewoners trachten te ondersteunen, worden dan zeer sterk 

gereduceerd tot instrumenten in de strijd tegen criminaliteit ( cf. supra: instrumentalisme). Of, 

zoals Nelken het stelt : « Is crime the appropriate vehicle around which to regenerata 

communities ? And if so, what sart of communities will we be generating through such a 

focus ?» (Nelken, D., 1985, 239). Een fundamentele aandachtsverschuiving lijkt dan ook 

noodzakelijk. De volgende (retorische) vraag raakt de kern van de zaak en kan bovendien 

zeer inspirerend werken op nieuwe en vernieuwende denkkaders : « Is rnaral minimalism a 

better strategy for social control? (Hope, T., 1995, 67). Crawford lijkt alvast een 

medestander van deze keuze. Moreel minimalisme zou niet alleen de dominante aandacht 

voor het veiligheidsthema en het daaraan verbonden instrumentalisme kunnen doorbreken, 

maar ook groeikansen geven aan een stimulerende morele en culturele diversiteit ten koste 

van een verstikkende en sociaal onrechtvaardige eenheidsideologie die werd opgebouwd 

rond gemeenschapsgevoelens. Een dergelijke eenheidsideologie vormt namelijk de basis 

van een situatie waarin een groep het (bedrieglijke) gevoel heeft zich veiliger te voelen, ten 

koste van een verdere uitsluiting van een andere groep. "Building the structures around 

which communities can flourish is not a matter of creating a monolithic set of normative 

values, or dispensing with conflict and dessensions. ( ... ) We need to develop farms of social 

cohesion which bath fester social solidarities yet preserve a cosmopolitan acceptance of 

cultural difference. This requires a radically different concaptions of social order in which 

consideration is given to the conditions under which individuals or groups are prepared to co

operate with one another to reach common goals. Mutual recognition of difference is a 

preferabie premise for community involvement than an assumed consensus." (Crawford, A., 

1'995, 122). Later zal blijken dat deze inzichten ook toegepast kunnen worden op de 

verhoudingen tussen actoren en de problemen die zich stellen bij samenwerking tussen 

actoren. 

Hoewel de gevolgen van deze aandachtsverschuiving op het integratiedebat tot op heden in 

de geraadpleegde literatuur nog niet uitgebreid besproken werden, kunnen vanuit reeds 
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verzamelde inzichten zeer voorlopige en ruwe afleidingen gemaakt worden. Het gevoerde 

pleidooi voor een moreel minimalisme en het doorbreken van een eenheidsideologie zou 

kunnen impliceren dat ook fundamentele bedenkingen geuit worden bij de wenselijkheid en 

haalbaarheid van een verticale integratiestrategie in functie van criminaliteitspreventie en 

veiligheidszorg. De rijkdom van de diversiteit tussen verschillende benaderingen wordt 

namelijk ernstig beperkt door ze -aan de hand van deze strategie- onder te brengen in een 

kader waarin een veilige én hechte buurt als betekenisverlenende elementen worden 

weerhouden. Een kwalitatief huisvestingsaanbod bijvoorbeeld wordt dan niet langer 

beschouwd als een democratisch grondrecht, maar wel als één van de instrumenten om te 

bouwen aan een veilige en hechte gemeenschap waarin bewoners een natuurlijke (maar 

vaak ook 'exclusionary') vorm van sociale controle opnemen ten aanzien van elkaar ( cf. 

supra). De beschreven vernieuwende stellingnames suggereren daarentegen om de 

mogelijkheden van een horizontale integratiestrategie verder af te tasten en te ontwikkelen. 

Zowel het pleidooi voor een moreel minimalisme als het doorbreken van de 

eenheidsideologie lijken namelijk een zinvolle integratie te interpreteren in termen van een 

zoeken naar maximale afstemming door verschillende benaderingen naast elkaar te zetten 

zonder hun oorspronkelijke functie en betekenis daarbij uit te hollen in functie van één of 

andere doelstelling die door iedereen gedragen en op eenzelfde manier omschreven zou 

worden. Zoals in hoofdstuk 4 uitgebreid zal blijken, verandert op basis van deze verschuiving 

ook de verwachtingen ten aanzien van interacties en samenwerking tussen actoren die op dit 

terrein relevant zijn. Zo kan in vraag gesteld worden of de verhoudingen tussen deze actoren 

inderdaad wel uitgezet moeten worden in functie van een 'geïntegreerde veiligheidszorg in 

de buurt'. Wordt een consensus tussen bewoners- en gebruikersgroepen rond de strijd voor 

een veilige en leefbare buurt hier niet verondersteld ? Er blijken dus ernstige twijfels te 

bestaan rond het bestaansrecht van deze consensus of -meer nog- wordt gewezen op 

mogelijke marginaliseringseffecten ervan. Daarom moet afgetast worden in hoeverre de 

meerwaarde van interacties, overleg en samenwerking tussen actoren niet veeleer 

gesitueerd dient te worden in het aan de oppervlakte brengen van mogelijk tegenstrijdige 

belangen en conflicten die verschillende bewoners- en gebruikersgroepen hebben. Jongeren 

zullen het belang van rust in de buurt niet a prioiri verwerpen, tenminste in zoverre hun 

rondhanggedrag niet meteen verbonden wordt met het verstoren van rust en orde in de 

buurt. Jeugdwerkers moeten dit belang vertegenwoordigen, uiten en nuanceren waarbij zij 

mogelijk in conflict komen met andere actoren die andere belangen vertegenwoordigen. 

Vooraleer in hoofdstuk 4 de analyse meer gericht toe te spitsen op de verhoudingen tussen 

actoren, besteden we aandacht aan de vraag of de actuele maatschappelijke context ook 

een goede voedingsbodem vormt voor de bovenstaande vernieuwende benadering. Wat 
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bijvoorbeeld indien blijkt dat maatschappelijke ontwikkelingen vooral verder stimuleren dat 

alle aanwezige krachten en benaderingen afgestemd worden in functie van een meer 

sluitende sociale controle in de buurt ? Hier stuiten we op de beperkte oriëntatie die we tot 

nogtoe hanteerden. Theoretische achtergronden werden gebruikt als referentie- en 

analysekader, terwijl slechts in beperkte mate werd verwezen werd naar het belang van 

beïnvloedende processen op meer algemeen maatschappelijk en bestuurlijk niveau. Hoewel 

een dergelijke oriëntatie te verantwoorden valt om redenen van duidelijkheid en 

inzichtelijkheid, kent deze keuze ook haar beperkingen: het ganse integratiedebat werd te 

sterk 'in vacuum' geanalyseerd. In wat volgt zullen we het onderzoeksthema dan ook 

contextualiseren in een meer algemeen maatschappelijk en bestuurlijk kader. Dan zal blijken 

dat opvattingen rond de begrippen buurt en buurtgerichte veiligheidszorg niet alleen een 

theoretische oorsprong kennen, maar in belangrijke mate ook gestuurd worden door politiek

ideologische perspectieven en argumenten. Terecht stelt Hope in dit verband dat « ( ... ) 

various farms of community crime prevention are interpreted nat only as applications of 

criminological theory but also as complex pieces of sociopolitical action that also have a 

defining ideological and ethical character. » (Hope, T., 1995, 22; cf. Gilling, D., 1993, 146). 

In het verdere onderzoek zal dan ook blijken dat een dergelijke analyse van het buurtgerichte 

preventiemodel inderdaad een uiterst moeilijke (wetenschappelijke) opdracht is; men wordt 

geconfronteerd met een diversiteit aan factoren die vaak op een inconsistente en weinig 

theoretische wijze met elkaar verweven zijn (cf. Rock, P., 1988). 
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HOOFDSTUK 3 : 

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR VEILIGHEIDSSTAAT: EEN 

CONTEXTUALISERING VAN HET INTEGRATIEDEBAT 

Zoals reeds gesteld moet de bovenstaande analyse van oriëntatiekaders, en meer algemeen 

de overwegingen en discussiepunten die rond het pleidooi voor een geïntegreerde preventie 

ontstaan, voldoende gecontextualiseerd worden in een ruimer maatschappelijk en bestuurlijk 

perspectief. Het integratiediscours vindt namelijk plaats binnen een dergelijk kader en wordt 

er dus ook door beïnvloed. In functie van dit onderzoek is het dan ook belangrijk deze 

invloeden te beschrijven en hun impact op een geïntegreerd preventiemodel duidelijk te 

maken. Zo kan vanuit een louter theoretisch standpunt wel gesteld worden dat de kracht van 

een geïntegreerde benadering ligt in een evenwichtige aanwezigheid van diverse 

perspectieven, maar moet toch bekeken worden in hoeverre er -naast theoretische 

hindernissen, cf. supra- vooral op basis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen 

beïnvloedende mechanismen aanwezig zijn die een evenwichtige aanwezigheid van diverse 

perspectieven beperken of belemmeren. Hieronder willen we deze mechanismen vanuit een 

macro-sociaal perspectief beschrijven en analyseren. Bovendien zal een beknopte 

beschrijving van het recente Belgische preventiebeleid aanduiden in hoeverre deze 

mechanismen een beleidsmatige vertaling krijgen. 

3.1. Van een verzorgingsstaat naar een veiligheidsstaat: 

beschrijving en analyse 

Diverse auteurs wijzen vanuit een cultureel-politieke invalshoek dat vanaf de jaren '80 een 

fundamenteel andere maatschappelijke organisatie haar intrede doet; zij verwijzen naar de 

overgang van een verzorgingsstaat naar een veiligheids- of risicostaat "De hoop en 

verwachting die de verzorgingsstaat bood -het streven naar vergroting van welvaart en 

welzijn- zijn in de jaren tachtig teloorgegaan. Verschafte het oriëntatiesysteem van de 

verzorgingsstaat innerlijke zekerheid en vertrouwen, in de veiligheidsstaat lijken die 

kwaliteiten te ontbreken. Het streven welzijn te vergroten (bieden van voorwaarden tot 

zelfontplooiing) is afgelost door het streven gevaren en risico's te reduceren. Had de opbouw 

van de verzorgingsstaat een positieve inzet (ontplooing, welzijn en consumptie), de 

ontwikkeling van de veiligheidsstaat heeft een negatieve inzet: beheersing van risico's en 

deel I: literatuurstudie 79 

r---- i ~-: 



onzekerheden, het voorkomen van bedreigingen (migratie, drugs, aids, milieuvervuiling). 

Kortom, angst en ongenoegen hebben de plaats ingenomen van zelfontplooiing en 

emancipatie. ( ... )Veiligheid verschijnt met andere woorden als het nieuwe algemene belang 

dat het optreden van de staat legitimeert. De weizijnsarrangementen van de verzorgingsstaat 

worden afgestemd op de preventieve veiligheidszorg" (Boutellier, H., en van Stokkom, 8., 

1995, 1 03).14 Dezelfde eigenschappen en verschuivingen vinden we terug bij de beschrijving 

van de term 'risicomaatschappij', zoals ontwikkeld door de Duitse socioloog Beek (1992) en 

in het nederlands uitvoerig herwerkt door bijvoorbeeld Geldof (1999). Voornamelijk onder 

invloed van een toenemende industrialisering, worden in onze westerse wereld gevaren niet 

alleen meer en meer gezien als beheersbare risico's maar gaat de burger er ook van uit dat 

de overheid dergelijke gevaren moet kunnen afwenden. Vanuit dit risicodenken blijft die 

burger echter angstig en passief achter: hij ziet de risico's en gevaren rond zich toenemen 

maar merkt dat de overheid ze minder en minder kan beheersen. Ook Beek stelt dat onder 

druk van deze maatschappelijke ontwikkelingen de overheid wordt verplicht terug te treden, 

meer bepaald door zich te richten op "het beheer van het kwade en minder op het verdelen 

van het goede" (van Swaaningen, R., 1996, -81 ). Hebberecht bevestigt deze stelling meer 

concreet door de gevolgen vast te stellen van het bezuinigingsbeleid dat Westerse 

regeringen in de jaren tachtig en negentig dienden te voeren onder druk van mundiale 

kapitaalstrategieën. In dit beleid werd vooral in de sociale uitgaven gesnoeid, waardoor "De 

afbraak van de sociale verzorgingsstaat leidde tot de opbouw van de veiligheidsstaat. De 

politieke wil van de regeringen om de nieuwe sociale en culturele problemen structureel en 

~rachtdadig aan te pakken verminderde en maakte plaats voor een politieke 

vastberadenheid om een veiligheidsbeleid uit te bouwen. Dit beleid richt zich nu vooral op de 

zichtbare criminaliteits- en onveiligheidseffecten van deze nieuwe sociale en culturele 

problemen. Deze problemen worden slechts door de overheid ernstig genomen, wanneer 

mensen vanuit deze probleemsituaties anderen overlast bezorgen, de openbare orde 

verstoren, criminaliteit plegen en een bedreiging vormen voor betergestelden." (Hebberecht, 

P., 1997, 105; cf. Hebberecht, P., 1999, 298; Walgrave, L., 1995-1996; Cartuyvels, Y. et Van 

Campenhoudt, L., 1995). 

14 Hoewel dergelijke ontwikkelingen ook door andere auteurs bevestigd worden, bekritiseren zij het beeld dat de 
verzorgingstaat aan de horizon verdwijnt en een veiligheidsstaat haar opwachting maakt. De keuze voor een 
dergelijke tweedeling getuigt van een discontinuïteit die er in de realiteit niet blijkt te zijn. Vooral het gebruik van 
de termen 'veiligheidsstaat' of 'risicostaat' verwijst naar eigenschappen die nooit voldoende onderzocht zijn: "het 
gaat hier om een louter politiek-filosofisch concept, zonder (veel) empirische toetsing" (De Baets, P., 2000). 
Vanuit historisch en sociologische analyses worden redenen aangevoerd om aan te duiden dat onze overheid 
ook vandaag nog georganiseerd is volgens de principes van de verzorgingsstaat. De zorg voor veiligheid is dan 
één van de opdrachten binnen een dergelijke verzorgingsstaat. Wel wordt bevestigd dat de omschrijving en 
positionering van 'veiligheid' binnen de verzorgingsstaat onderhevig is aan maatschappelijke evoluties. Echter, 
het is niet omdat het belang van dit thema zou toenemen, dat meteen ook de pijlers van de verzorgingsstaat 
zouden wegvallen. Zij besluiten dan ook dat het beter is te spreken in termen van 'veiligheidszorg als 
verdelingsvraagstuk in de verzorgingsstaat' (De Baets, P., 2000, verwijzend naar de Haan, W., 1994). 

80 deel I: literatuurstudie 



Dat de thema's criminaliteit en onveiligheid meer dan ooit beleidsprioriteiten zijn, blijkt met 

andere woorden haar wortels te hebben in socio-economische ontwikkelingen. Bovendien 

wordt ook gewezen op haar verwevenheid met bestuurlijke en politieke ontwikkelingen. Zo 

werd reeds verwezen naar het feit dat de overheid vanuit haar verzorgende en 

initiatiefnemende rol niet langer de risico's kan beheersen die de burger in toenemende mate 

waarneemt en dat zij door schuldendruk en bezuigingsdrift a fortiori op het culturele en 

sociale domein aan besturings- en interventiekracht verliest (Rea, A., 1995; cf. Huyse, L., 

1996 die in dit verband spreekt over een tanende 'slagkracht' van de overheid). Zowel op het 

justitiële als socio-culturele terrein wordt de overheid geconfronteerd met een onevenwicht in 

de vraag/aanbod balans: de vraag vanwege te burger tot overheidsinterventie is in 

explosieve groei (toenemende angst/toenemende dualisering), terwijl het aanbod vanwege 

de overheid in toenemende mate beperkingen kent. De meest zichtbare gevolgen van dit 

onevenwicht zijn bijvoorbeeld sterk aanwezig in stedelijke woonkernen (cf. supra). Een 

overtuigende, stimulerende en inspirerende beleidsondersteuning is meer dan ooit 

noodzakelijk, maar blijft afwezig of beperkt. Naast een tanende slagkracht op deze terreinen, 

dient de overheid vast te stellen dat ook haar legitimiteit in vrije val is. Op basis van -onder 

andere- tal van politionele en justitiële débacles (in België bijvoorbeeld het optreden naar 

aanleiding van Heizeldrama, Bende Van Nijvel, CCC, Dutroux, ... ) stellen brede lagen van de 

bevolking steeds minder vertrouwen in de politieke instellingen (Huyse, L., 1996; cf. Pleysier, 

S., Vervaeke, G. en Parmentier, S., 2000). Vermits het overleven van de democratie op het 

spel staat, dient op deze eraderende slagkracht en legitimiteit een krachtig antwoord 

geformuleerd te worden, want "De geschiedenis leert ons dat geen enkele democratie een 

landurige verzwakking van één van die pijlers overleeft( ... ) ook al omdat zij elkaars toestand 

beïnvloeden." (Huyse, L., 1996, 192). De anti-democratische houding van een belangrijk deel 

van het kiespubliek kan beschouwd worden als een zichtbare bevestiging van deze stelling. 

Dat krachtige antwoord lijkt de overheid te zoeken in (1) -algemeen- een hercrientering van 

haar positie ten aanzien van de burger en (2) -meer bijzonder- door de focus te verschuiven 

naar haar strijd tegen criminaliteit, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens (Poulet, I., 1995; 

cf. Crawford, A., 1997)15
. 

(1) De wijze waarop de verzorgingsstaat werd uitgebouwd, kent nefaste schaduwkanten: 

het is een 'bemoeizieke' staat waarin 'zorg' al te onvoorwaardelijk geconsumeerd kan 

worden. Om zorg te voorzien en welzijn te creëren is zij namelijk op een maximaal 

aantal maatschappelijke terreinen aanwezig, komt zij tussen en treedt regulerend op. Dit 

creëert niet alleen afhankelijke en passieve burgers, maar ook burgers die al te hoge 

15 Op het eerste gezicht lijkt voorzichtigheid geboden bij het gelijkschakelen van Angelsaksische en Europese
continentale auteurs. Zij analyseren namelijk modellen die gegroeid zijn vanuit andere principes. Toch wordt 
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verwachtingen hebben ten aanzien van de overheid (cf. supra). Deze wijze waarop de 

overheid georganiseerd is rond 'welzijn' en 'zorg' vormt -gezien de actuele socio

economische toestand- een belangrijke factor voor haar tanende slagkracht en 

legitimiteit. Er moet dan ook gestreefd worden naar een nieuwe relatie tussen het 

'private' (de burger) en het 'publieke' (de overheid) waarbij 'het publieke' moet afslanken 

en zich beperken tot het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen 'het private' 

maximaal zijn verantwoordelijkheden kan opnemen; er wordt gesproken over een 

nieuwe 'responsabiliseringsstrategie' (Garland, D. in van Swaaningen, R., 1996). De 

overheid moet slechts een 'activerende' en 'animerende' taak opnemen ( cf. het begrip 

van de 'actieve welvaartstaat': Vandenbroucke, F., 2000 of het begrip 'l'état animateur': 

Rosanvallon, P., 1995; Donzelot, J., 1984 en 1989). 

(2) Een cruciale toetssteen om te bepalen of de overheid deze randvoorwaarden inderdaad 

kan installeren, is het succes van haar strijd tegen criminaliteit en onveiligheid. Rond dit 

thema blijft de overheid dan ook -en meer nog dan voorheen- sterk aanwezig. Zoals 

reeds gesteld neemt het belang van risicobeheersing en van de belofte veiligheid te 

bieden enkel toe voor een overheid die haar legitimiteit en slagkracht wil heroveren. 

Diverse auteurs werken de specifieke kenmerken die aan deze verschuiving in de 

richting van een veiligheids- of risicostaat verbonden zijn, verder uit. 

(2.1.) Niet alleen komt het beheersen van 'kwade' zaken in de plaats van het verdelen 

van 'goede' zaken, maar bovendien worden de grenzen van dit 'kwade' 

opgetrokken (cf. Slama, A.G. in Boutellier, H., en van Stokkom, 8., 1995). De 

klassieke grenzen die het strafrecht in termen van 'strafrechtelijke inbreuken' aan 

justitiële interventies stelt, worden doorbroken. Vooral met betrekking tot 

criminaliteitspreventie tekent deze tendens zich duidelijk af, waardoor de reeds 

beschreven evolutie in het elasticiteitsgehalte van dit begrip nu in een meer 

algemene politiek-culturele context geplaatst kan worden. Criminaliteitspreventie 

gaat niet langer overde preventieve aanpak van 'strafrechtelijke inbreuken', maar 

verschuift -begeleid door de term integrale veiligheidszorg- naar alle mogelijke 

vormen van risicoreductie. Burgers zijn namelijk niet langer uitsluitend bekommerd 

om het risico het slachtoffer te worden van criminaliteit, maar voelen zich ook 

angstig op basis van bijvoorbeeld ecologische bedreigingen of ergeren zich aan 

het 'normeloze' rondhanggedrag van jongeren. Op zoek naar legitimiteit en 

slagkracht, hecht de overheid meer en meer betekenis aan deze subjectieve 

beleving van onveiligheid en risico's en gaat zij in op dit 'gat in de markt'. Een 

uitbreiding van controle en regulering wordt opgenomen om te beantwoorden aan 

vastgesteld dat een evolutie naar het Angelsaksische model zichtbaar is, waardoor het opnemen van deze 
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de noden binnen een breed veiligheidsconcept waarin ook gestreden moet worden 

tegen alledaags ongenoegen, overlast en ergernis. In navolging van haar 

zoektocht naar een nieuwe en meer constructieve relatie met het 'private' ( cf. (1)) 

zal de overheid hierbij niet optreden als 'solist', maar gerichte partnerschappen 

sluiten met private organisaties, inclusief de burger zelf: "de staat dient haar 

monopolie op veiligheid op te geven ingevolge economische, politieke, sociale en 

territoriale wijzigingen die inherent zijn aan de informatiesamenleving; veiligheid 

wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van staat, maatschappelijke instellingen, 

burger en bedrijfsleven" (Cools, M., 1997, 17). De overheid wenst niet -na het 

passief consumeren van welzijn- nu het slachtoffer te worden van het passief 

consumeren van veiligheid (cf. Boutellier, H., en van Stokkom, 8., 1995). Daarom 

is zij niet alleen sterk aanwezig op het uitdeiende veld van veiligheidszorg en 

risicobeheersing, maar gaat zij ook op zoek naar een gedeelde aanwezigheid, en 

gedeelde verantwoordelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de wens vanwege de 

overheid om aan de hand van bewonersvergaderingen tot en met burgerwachten, 

burgers in toenemende mate inspraak te geven in het ontwikkelen en realiseren 

van een (lokaal, buurtgericht) veiligheidsbeleid of -en meer algemeen- om ook de 

veiligheidszorg te onderwerpen aan vormen van privatisering (cf. Hoogenboom, 

A.B., 1995; Ponsaers, P., 2000). 

(2.2.) Op basis van de bovenstaande preventie-ideologie, wordt 'veiligheid' verheven tot 

een ultiem principe, het nieuwe algemene belang dat het optreden van de staat 

legitimeert. Een veilig bestaan is met name een belang dat alle burgers delen en 

waarrond een natuurlijke vorm van consensus zou bestaan. In de postmoderne 

samenleving waar de bindende kracht van aloude zingevingskaders verbrokkeld 

is, heeft men in dit streven naar veiligheid en risicobeheersing een nieuw 

bindingseisment gevonden. 

(2.3.) Vanuit deze consensus wordt nu ook duidelijk waarom de weizijnsarrangementen 

van de verzorgingsstaat afgestemd worden op de preventieve veiligheidszorg ( cf. 

supra: Boutellier, H., en Van Stokkom, 8., 1995, 103), en dergelijke vormen van 

instrumentalisering verantwoord en noodzakelijk worden geacht. Alle krachten die 

in de samenleving aanwezig zijn moeten maximaal afstemd worden om tegemoet 

te komen aan deze enige vorm van consensus die nog overtuigend overeind blijft. 

Zo moet bijvoorbeeld ook een welzijnsbeleid ten dienste staan van de zorg om 

veiligheid en risicobeheersing. 

auteurs aan relevantie wint (Roes, T., 1995). 
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3.2. Een kritische en problematiserende kijk op de veiligheidsstaat 

De bovenstaande evolutie en de diverse kenmerken die aan de veiligheids- of risicostaat 

worden toegekend, worden door verscheidene auteurs eerder kritisch onthaald. Enkele van 

de geformuleerde kritieken zullen zeer vertrouwd klinken vermits het community defence 

model opgevat kan worden als een interventiemodaliteit die naadloos aansluit bij de 

beschreven eigenschappen van de veiligheidsstaat. 

- Een afslankende en tegelijk animerende overheid die op zoek gaat naar een gedeelde 

aanwezigheid en verantwoordelijkheid met haar burger, kan ook een overheid zijn die 

haar eigen verantwoordelijkheid maskeert en ten onrechte verschuift naar (1) 

marktkrachten waarvan zij stelt geen greep op te hebben, of (2) naar de burger zelf (cf. 

concept 'minimal state': Crawford, A., 1997, 69; Stenson, K., 1996). In het laatste 

scenario worden burgers gestimuleerd om in functie van hun zorg om veiligheid -en dus 

ook op het 'geïnstrumentaliseerde' socio-culturele terrein (bijvoorbeeld tewerkstelling)16
-

zelf initiatieven te ontplooien en niet langer naar de overheid te kijken om een op maat 

gesneden aanbod voorgeschoteld te krijgen en te consumeren. Dit impliceert dat ook van 

groepen die het slachtoffer zijn van kwetsende en marginaliserende structurele, socio

economische processen, wordt verwacht dat ze zelf de sleutel in handen hebben tot een 

oplossing voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Vanzelfsprekend 

overstijgt deze complexiteit het probleemoplossend vermogen van deze groepen en 

hebben zij vooral en meer dan ooit nood aan een zeer actief aanwezig 

overheidsoptreden. Deze groepen krijgen namelijk een verantwoordelijkheid die ze niet 

aankunnen en komen daardoor in de kou te staan (Raes, K., 1996, 585; Boutellier, H., 

1994 ). Het blijkt dus duidelijk dat het pleidooi voor een afslankende overheid afgestemd 

is op de individuele competente burger, maar veel minder de kwetsbare groepen in onze 

samenleving bereikt en ten aanzien van hen een constructief aanbod formuleert (Roes, 

T., 1995). In dit verband wordt gesteld dat "In the context of urban decline, ever higher 

rates of deprivation and victimization, then state intervention becomes more necessary 

nat less." (Loveday, B., 1994, 201) Vanzelfsprekend blijft dit onevenwicht niet zonder 

gevolgen. Zo versterkt het installeren van de veiligheidsstaat "de maatschappelijke 

tweedeling in een 'twee derde samenleving' van mensen die in redelijke welstand leven 

en steeds minder bereid zijn de kosten voor goede sociale zekerheid op te brengen, en 

een 'één derde samenleving' van mensen die steeds meer zijn aangewezen op steeds 

minder beschikbare collectieve voorzieningen" (van Swaaningen, R., 1996, 85). Dat 

vooral deze meest kwetsbare groepen onvoldoende (kunnen) reageren op de 
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animerende stimulansen van de overheid (in de vorm van een 'actieve welvaartstaat'), 

bevestigt en versterkt het beeld dat zij vastgeroest zijn in de rol van 'profiteurs' en 

'parasiteurs'. Doordat zij het sociale zekerheidssysteem leeg zouden pluimen, 

ondermijnen zij de bestaanszekerheid van de burger die wel blijk geeft van inzet, 

discipline en welwillendheid. Bovendien zetten zij zich door hun passiviteit buiten het 

kader van de veiligheidsstaat. Zo groeien zij uit tot gevaarlijke, en mogelijk 'criminele' 

klassen die een risico en bedreiging vormen (Christie, N., 1993). Daarom moeten zij via 

technieken die eigen zijn aan de risicostaat pro-actief geïdentificeerd, geclassificeerd en 

gecontroleerd worden op grond van het potentiële risico dat ze creëren. Op die manier 

wordt een preventie gevoerd in termen van oorlogstermen: een strijd van 'wij' tegen 'zij' 

(cf. Feeley, M. and Simon, J., 1994; cf. supra) die uitmondt in de verscherping van 

maatschappelijke tegenstellingen en 'ghettoization' (Wil es, P., 1992; Bottoms, A. and 

Wiles, P., 1995). 

- Deze kritiek plaatst meteen vraagtekens bij de veronderstelde consensus en met name 

het gemeenschappelijke belang van veiligheidszorg en risicobeheersing dat alle burgers 

met elkaar zouden delen. Hierboven werd gesteld dat het doorbreken van deze 

consensus of het ondermijnen van het maatschappelijk draagvlak dat risicobeheersing 

centraal stelt, de basis vormt van een toenemende en pro-actieve regulering ten aanzien 

van kwetsbare groepen ( cf. supra: kritiek op braken window theorie). Deze consensus 

wordt echter ten onrechte a priori verondersteld, waardoor onderliggende normatieve, 

ideologische keuzes uit het vizier verdwijnen ( cf. infra) en mogelijke 

belangentegenstelling bij de concretisering van de begrip veiligheidszorg of 

risicobeheersing weggewerkt worden. De veronderstelde consensus is hoogstens een 

consensus binnen een bepaalde -eerder welstellende- groep van burgers. Is iedereen 

het er inderdaad over eens dat rondhangende jongeren onderworpen moeten worden 

aan politionele en justitiële interventies ? Of: kan deze consensus, dit maatschappelijk 

draagvlak maar groeien omdat precies de jongeren zelf uit het debat geweerd worden en 

belangentegenstellingen 'weggemasseerd' worden ? Bepaalde auteurs stellen 

zondermeer dat deze vraag bevestigend beantwoord kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld 

verwezen naar situaties waarin de overheid (i.c. de politie) burgers betrekt in het 

uitstippelen en realiseren van een preventief beleid ten aanzien van veiligheidsproblemen 

in hun buurt (Fyfe, N., 1992). Verondersteld wordt dat bewoners zich met elkaar 

verbonden weten vanuit het gemeenschappelijk belang dat er heerst rond een 'veilige 

buurt'. Veelal blijken kwetsbare bewoners (migranten, asielzoekers, jongeren, 

prostituées, ... ) echter niet of slechts beperkt betrokken te worden in de omschrijving van 

16 cf.het belang van 'tewerkstelling' binnen integratiecontracten, het speerpunt van de actieve welvaartstaat 
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de ervaren problemen en het voorstellen van een aanpak, hoewel hun specifieke 

belangen kunnen uitmonden in een afwijkende invulling van een veilige buurt. Op die 

manier krijgen via formele inspraakprocedures groepen die wel dominant aanwezig zijn 

'vrijspel' om de kwetsbare groepen voor te stellen als de oorzaak van ervaren problemen 

(Crawford, A., 1994; Van den Broeck, T. en Eliaerts, C., 1997). De gevolgen zijn bekend: 

het complexe veiligheidsprobleem wordt een oorlogsmetafoor, gereduceerd tot een strijd 

tussen 'wij' en 'zij'. 

- In de risicostaat worden "vragen naar moraal gehomogeniseerd door ze te herleiden tot 

technische uitvoeringsvragen" (van Swaaningen, R., 1996, 81 ). Verwijzend naar de term 

'actuarial justice' (zoals uitgewerkt door Feeley, M. and Simon, J., 1994) wordt het ganse 

justitiële terrein gereduceerd tot een verzekeringsmaatschappij waarin gecalculeerd 

wordt in termen van aanvaardbare risico's en aanvaardbare kosten. De voedingsbodem 

en ontstaanscontext van justitie, met name het omgaan met morele vraagstukken, wordt 

zo drooggelegd; het normatieve debat erodeert. Waarden en normen worden a priori 

verondersteld en beschouwd als een statisch gegeven. Dit wordt verantwoord vanuit een 

verwijzing naar een krachtig maatschappelijk draagvlak dat deze waarden en normen 

ondersteunt of een voordurende bevestiging ervan in 'de publieke opinie'. Deze 

homogenisering en neutralisering van waarden en normen dringt de woelige maar reële 

(machts )strijd tussen belangen en conflicten waarin zij ontstaan naar de achtergrond. 

Niet alleen wordt zo de aandacht onttrokken van het feit dat waarden en normen slechts 

kunnen groeien vanuit een respect voor vrijheid en democratische prinicipes (Raes, K., 

1994 en 1996), maar bovendien ontstaat een defensieve mentaliteit die bijvoorbeeld het 

gemeenschapsleven kan verlammen. Veiligheidszorg en risicobeheersing worden 

namelijk een technologie die een inbreuk op de vooronderstelde waarden en normen 

terug in evenwicht kan brengen (veiligheidszorg als morele technologie; cf. Boutellier, J. 

en van Stokkom, 8., 1995, 107; in extenso: Cliteur, P., van Gennip, P. en Laeyendecker, 

L., 1991 ). Vermits onveiligheid en risico's overal aanwezig kunnen zijn, moet ook een 

sluitende technologie alomtegenwoordig zijn en controlerende en regulerende 

maatregelen opleggen. "Hierdoor verandert de solidariteit. die gebaseerd is op 

gemeenschappelijke positieve doelen in een negatieve verbondenheid door gedeelde 

angsten" (van Swaaningen, R., 1996, 84), waarbij vanuit een preventief oogpunt vooral 

bepaalde risicogroepen onschadelijk gemaakt moeten worden (cf. supra). "Het komt er 

echter juist op aan te bewijzen dat er nog een ànder moraliteitsbesef aanwezig is( ... ) dat 

op grond van horizontaal wederzijds respect en solidariteit veel beter in staat is de 

gestelde maatschappelijke problemen -inclusief orde- en veiligheidsproblemen

democratische, verdraagzame en rechtvaardige oplossingen te verschaffen." (Raes, K., 

1996, 591). 
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3.3. Grenzen aan justitie: een uitweg ? 

Onder de geciteerde auteurs bestaat er onenigheid over welke algemene conclusie 

verbonden moet worden aan bovenstaande kritieken: is de beschreven 'evolutie nu 

verwerpelijk of niet ? Ondanks de diepgaande kritieken, lijkt het niet evident de nieuwe 

maatschappelijke ordening a priori af te wijzen, want: "Aan het veiligheidsstreven van de 

moderne staat ligt een realiteit ten grondslag die niet zondermeer genegeerd kan worden" 

(Boutellier, H. en van Stokkom, B., 1995, 104). De centraliteit van veiligheidszorg en 

risicobeheersing wordt verantwoord geacht in een samenleving waar risico's niet aangepraat 

worden maar reëel aanwezig zijn en waar de behoefte aan veiligheid is toegenomen ( cf. 

supra: left realism). Op basis van "de urgentie van de normatieve problemen in de 

samenleving" wordt "een verdergaande 'justitiëring' van de samenleving" dan ook 

verantwoord geacht (Boutellier, H., 1996b). De vraag is dan hoever deze 'justitiëring' kan en 

mag gaan. Zo zou een ongelimiteerde indringing in het 'sociale' bijvoorbeeld het 

zelfregulerend vermogen van burgers uithollen én een inflatie van angsten in de hand 

werken. Een begrenzing lijkt dan ook noodzakelijk. In de criminologische literatuur werden 

verschillende evenwichtsoefeningen uitgewerkt. 

- "Een beroep op het schadebeginsel van John Stuart Mill lijkt hierbij relevant: de grens 

van schade moet daar geplaatst worden waar lijf en goed van anderen wordt bedreigd. 

Ongenoegen en ongemak behoren tot het domein van het zelfredzaam vermogen van de 

betrokkenen en niet tot dat van de wettelijke voorschriften. Het voorkomen van niet 

handhaafbare overregulering, het openhouden van alledaagse omgangsvormen en het 

stimuleren van de zelfredzaamheid vormen stuk voor stuk aanleidingen om de 

veiligheidszorg te begrenzen." (Ibid., 1 07; en meer uitgebreid uitgewerkt in Boutellier, H., 

1993). 

- Niet iedereen ziet echter een oplossing in de keuze om het minimaliseren van lijden te 

weerhouden als grenspost van een veiligheidszorg (cf. bijvoorbeeld van Swaaningen, R., 

1996 en 1997). Deze keuze verraadt namelijk dat een risicodenken impliciet aanwezig 

blijft. Zo wordt ten onrechte gesteld dat in een postmoderne samenleving morele 

vraagstukken niet langer betrokken kunnen worden op positieve idealen. Uit vrees dat 

justitie dit morele vacuüm zal invullen, wordt een uitweg gezocht in een minimaal en 

negatief georiënteerde moraal waarbij solidariteit gedetineerd blijft in termen van 

gedeelde angsten. Het probleem hierbij is dat de verlammende werking van de aandacht 

voor angst op een verdere sociale en culturele ontwikkeling onderschat wordt: "Het 

steevast inzetten op risicovermijding leidt echter tot maatschappelijke stagnatie en tot het 

opdrogen van culturele ontwikkeling." (van Swaaningen, R., 1996, 94). Hoe graag men 
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ook 'alledaagse omgangsvormen' op basis van de beschreven begrenzing wil vrijwaren, 

door de keuze voor een 'gevictimaliseerde moraal' zal haar voedingsbodem uitdrogen. 

De kern Van deze kritiek wordt ook elders bevestigd: enerzijds "fragmenteert angst het 

gemeenschapsleven en devalueert of minimaliseert sociale relaties en contacten" terwijl 

anderzijds nog wel degelijk een positieve moraal ontwikkeld kan worden "vanuit de 

concrete participatievormen en netwerken waarin mensen zelf verantwoordelijkheid 

(kunnen) opnemen" (Raes, K., 1994, 12). Solidariteit kan slechts opgebouwd worden 

door een onvoorwaardelijk respecteren en stimuleren van basisdemocratische waarden. 

Een begrenzing die nauw bij dit standpunt aansluit, vinden we in het begrip 'dominion' 

zoals uitgewerkt door Braithwaite en Pettit (1990). Ook hier wordt een referentiekader 

aangeboden waarin een grens getrokken wordt ten aanzien van het justitiële terrein, 

echter zonder daarbij de band met het 'sociale' los te laten. Meer nog, dit referentiekader 

wordt niet opgebouwd vanuit een defensieve strategie, maar wel vanuit de zoektocht 

naar maximale groeikansen voor het 'sociale' om vervolgens te concluderen dat hiertoe 

de voorwaarden waaronder de rechtsstaat proactief vrijheidsbeperkend kan optreden, 

strak afgebakend dienen te worden. 'Dominion' is namelijk zeer sterk verbonden met de 

vrijheidsgedachte en betreft "het geheel van maatschappelijk gewaarborgde rechten en 

vrijheden waarover elke burger beschikt. In het Nederlands zouden we het 'ons 

verzekerd territorium' kunnen noemen." (Walgrave, L., 2000, 18). Zelfontplooiing, 

individuele en collectieve emancipatie kunnen dan gelijkgeschakeld worden met het 

samen uitbreiden van dit territorium. De meest fundamentele opdracht van een 'goede' 

staat is om het 'dominion' van de burgers uit te breiden en zo nodig af te schermen tegen 

onrechtmatige indringing. Het gaat hier niet alleen over een bescherming tegen 

indringing door andere burgers, maar ook over een bescherming tegen onrechtmatige 

indringing door justitie zelf. Een justitie die overal aanwezig is, dwingend en regulerend 

optreedt, beperkt onnodig vrijheden en rechten. En dat is in strijd met de fundamentele 

opdracht van de staat. Daarom moet justitie bescheidenheid aan de dag leggen en haar 

functie strak afbakenen. Zo mag zij zich niet inlaten met de bevordering van het 

verzekerde territorium van burgers; een dergelijke bevordering of uitbreiding kan enkel 

groeien binnen een context van vrijheid en vrijwilligheid (cf. Raes, K., 1995). Veeleer 

moet justitie zich beperken tot het herstellen van het geschonden verzekerde territorium. 

Doet zij dat niet, dan kan zij overal aanwezig zijn en dijt gerechtelijke dwang oeverloos uit 

wat meteen nefast zou zijn voor de verdere uitbreiding van het dominion. Om die reden 

staan de auteurs ook zeer weigerachtig tegenover vormen van 'preventionisme' waarbij 

gerechtelijke vrijheidsbeperking wordt opgelegd omwille van preventieve doelstellingen. 

De vrees dat in de toekomst iets zou kunnen gebeuren, geeft namelijk aanleiding tot een 

onbegrensd interventionisme. Deze kritiek raakt de kern van de veiligheidsstaat. Hoewel 
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reeds werd gemotiveerd dat een grens moet aangebracht worden, blijft nog onduidelijk 

waar precies die grens gelegd moet worden. Vanzelfsprekend vormt de aantasting van 

het dominion en meer bepaald die gedragingen die een inbreuk betekenen op het 

collectief verzekerd territorium van burgers, een beslissend criterium. Om de grens veilig 

te stellen, wordt teruggegrepen naar het legaliteitsprincipe waarin gesteld wordt dat enkel 

dwingend opgetreden mag worden ten aanzien van die misdrijven die duidelijk 

omschreven werden. Een concrete vertaling geven aan deze principes is echter een 

ander paar mouwen. "Waarom behoort de verwachting van levenslange huwelijkstrouw 

niet tot het collectief verzekerde territorium en het recht op privacy en bezit wel ?" 

Walgrave, L., 2000, 20). Dergelijke vragen kunnen slechts beantwoord worden in 

voortdurende dialoog en discussie, waarbij in een democratische staat elke burger 

evenwaardige kansen moet krijgen om hieraan vanuit een eigen en vrije keuze deel te 

nemen (cf. het begrip 'herrschaftsfreie Kommunikation' zoals ontwikkeld door de 

socioloog Jürgen Habermas (1983) of het 'agora' concept van Zygmunt Bauman (1999)). 

Op die manier komen we terecht in een complexe afhankelijkheidsrelatie: de 

gewaarborgde aanwezigheid van rechten en vrijheden (cf. begrip 'dominion') is dus een 

noodzakelijke voorwaarde om te beslissen welke gedragingen een inbreuk op dit 

dominion vormen. 

Dit laatste referentiekader lijkt zeer inspirerend te kunnen werken met het oog op een 

analyse van de toenemende indringing van justitie in tal van maatschappelijke problemen, 

zoals beschreven in de evolutie naar de veiligheidsstaat. Zo kan bijvoorbeeld verwezen 

worden naar het model van algemene preventie waarin nu veel duidelijker wordt dat het 

stimuleren van wenselijk gedrag (vgl. offensieve preventie) strak onderscheiden moet 

worden van het beheersen van onwenselijk gedrag (vgl. defensieve preventie). Vooral dit 

laatste moet duidelijk afgebakend worden waarbij enerzijds een uitbreiding naar alle 

mogelijke vormen van risicobeheersing en anderzijds het gebruik van dwang uiterst kritisch 

geëvalueerd dienen te worden. Toch blijven beide interventiestrategieën noodzakelijk en 

staan ze in een zekere afhankelijkheidsrelatie ten aanzien van elkaar. Zoals verder nog zal 

blijken, heeft deze verhouding ook gevolgen voor de relaties tussen actoren die betrokken 

zijn op de zorg om veiligheid. "Grondgedachte hierbij is dat de justitiële interventie en de 

walzijnsinterventie autonoom van elkaar moeten opgezet en gerealiseerd worden. Het is 

vanuit een autonome positiebepaling dat samenwerking waardevol wordt, in het licht van de 

zingevingsvragen waar zowel de justitiële interventie als de welzijnsinterventie, elk vanuit 

hun referentiekader en in wederzijds respect, een (institutioneel) antwoord op moeten helpen 

formuleren." (Bouverne-De Bie, M., 1996a, 418). Indien we vanuit deze insprirerende 

theoretische principes terugstappen naar de actuele realiteit, dan is de hamvraag of de 
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beschreven evolutie naar de veiligheidsstaat stimulerend werkt om deze principes ook 

daadwerkelijk te realiseren. Kunnen actoren die zich richten op een weizijnsinterventie hun 

autonomie bewaken en bewaren of ervaren zij een toenemende druk op zich dienstbaar op 

te stellen ten aanzien van justitiële interventies ? Bovenstaande ontwikkelingen suggereren 

alvast een antwoord in de laatste zin. 

3.4. De veiligheidsstaat als context van een geïntegreerde, 

buurtgerichte veiligheidszorg 

Vanzelfsprekend hebben bovenstaande socio-economische en politieke ontwikkelingen en 

hun kristallisering in de vorm van een 'veiligheidsstaat' een belangrijke invloed op het 

integratiedebat Zij bepalen de draagkracht en mogelijkheden van eeri preventiemodel 

waarin voldoende ruimte blijft voor de autonome inbreng van elke partner. 

Een voor de hand liggende conclusie uit bovenstaande contextualisering is dat criminaliteit, 

onveiligheid en risicobeheersing in de lift zitten, ten koste van welzijn en emancipatie. 

Tekenend in dit verband is dat gekozen wordt voor het voeren van een integraal 

veiligheidsbeleid veeleer dan voor een integraal welzijnsbeleid. Vanzelfsprekend is een 

welzijnsgericht beleid nog wel aanwezig, maar zij volgt meer en meer de logica van 

instrumentalisering (Goris, P. en Serrien, L., 1999; Goris, P., 2000). De eigen functionaliteit 

van weizijnsarrangementen en haar sociaal-ethische basis ebt weg en in de plaats komt haar 

functionaliteit in het kader van meer pragmatisch georiënteerde veiligheidsdoelstellingen 

(Walgrave, L., 1999). Bovendien blijkt deze zorg om veiligheid een belangrijk instrument om 

binnen een bestuurlijke én electorale context het vertrouwen van 'de burger' terug te winnen 

en de overlevingskansen van de democratie veilig te stellen. De overheid moet duidelijk 

maken dat ze haar slagkracht herwonnen heeft en dat ze haar legitimiteit (opnieuw) verdient. 

Diverse auteurs concluderen dan ook dat deze context stimulerend werkt voor initiatieven en 

perspectieven die op korte termijn zichtbare resultaten kunnen boeken, i.c. 

gedragsbeperkende, controlerende en defensieve maatregelen die bijvoorbeeld in het 

situationele preventiemodel centraal staan (Hebberecht, P., 1997 en 2000; Walgrave, L., 

1995a; Crawford, A., 1995; Gilling, D., 1994 en 1997). Heel anders ligt het voor de 

welzijnsbevorderende, offensieve maatregelen zoals bijvoorbeeld opgenomen in het 

maatschappijgerichte model: hun effecten situeren zich op lange termijn, zijn vaak minder 

zichtbaar en moeilijker meetbaar. Waar de verzorgingsstaat nog de geschikte 

voedingsbodem vormde om aan dergelijke initiatieven groeikansen te bieden verlegt de 

veiligheidsstaat haar functionaliteit en bestaansrecht. Op basis van deze contextualisering 
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kan het kritische standpunt van enkele auteurs met betrekking tot het ganse integratiedebat 

nu verder aangevuld worden. Vanuit een theoretisch standpunt wezen zij op de 

tegenstrijdigheden en incompatibele relaties tussen de verschillende verklarings- en 

preventiemodellen, die een (verticale) integratie quasi onmogelijk maken. Nu blijkt dat op 

basis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en meer bepaald onder de noemer 

'veiligheid(szorg)', deze eigenschappen en relaties zodanig geherformuleerd worden dat een 

(verticale) integratie die resulteert in een samenhangend model wel mogelijk blijkt. Een 

cruciale vraag is dan echter of nog gesproken kan worden van een volwaardige en 

evenwichtige integratie. Voornamelijk offensieve, welzijnsgeoriënteerde preventie-initiatieven 

dreigen hun oorspronkelijke vorm en inhoud te verliezen. De betekenis van 

welzijnsgeoriënteerde initiatieven wordt gereduceerd tot defensieve strategieën in plaats van 

radicaal democratiserende (Bouverne-De Bie, M., 1995a). Vertaald naar onze 

probleemstelling moeten we ons dan ook afvragen of dit niet zal uitmonden in een situatie 

waarin belaidsverantwoordelijken graag uitpakken met de vaststelling dat hun aanpak de 

criminaliteit en onveiligheidsgevoelens reduceert, terwijl de kwetsbare positie van de meest 

uitgesloten groepen enkel toeneemt. Op basis van algemene overwegingen zullen diverse 

auteurs stellen dat in de veiligheidsstaat dit risico zeer reëel aanwezig is. Walgrave is in dit 

verband duidelijk: "Echt geïntegreerde preventie is voorlopig niet wenselijk. ( ... ) De vraag 

naar meer geïntegreerde preventie( ... ) lijkt veeleer op een vorm van preventie-imperialisme. 

Als daar te veel te te systematisch op wordt ingegaan, dreigt de sociaal-ethische dimensie 

verdrongen te worden door de pragmatische opstelling. Sociale en welzijnsproblemen in 

bepaalde deelpopulaties worden dan niet meer erkend en aangepakt vanuit een ethisch 

aanvoelen van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, maar nog enkel voor zover ze 

ook veiligheidsproblemen veroorzaken voor anderen." (Walgrave, L., 1995-1996, 80). 

Een dergelijke analyse kan ook meer specifiek toegepast worden op de invloed van de 

evolutie naar een veiligheidsstaat op de inhoud van het begrip buurt en buurtgerichte 

veiligheidszorg. Gezien de beschreven eigenschappen van deze evolutie kan verwacht 

worden dat ook een welbepaalde conceptualisering van buurt en buurtgerichte 

veiligheidszorg gestimuleerd zal worden, met name 

(1) de buurt is een territoriale entiteit die verdedigd moet worden tegen indringers; 

(2) de buurt is een homogeen sociaal weefsel dat zich verbonden weet door de sterke 

consensus rond bepaalde waarden en normen en een sterk gemeenschapsgevoel 

waarbij het streven naar een 'veilige buurt' centraal staat, en 

(3) de buurt moet mee initiatief en verantwoordelijkheid nemen in het aanpakken van haar 

problemen. 
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We kunnen dan ook concluderen dat de evolutie naar de veiligheidsstaat vooral groeikansen 

biedt aan de eigenschappen van het 'community defence' model. Indien onder de noemer 

van buurtgerichte veiligheidszorg pogingen worden ondernomen om de diverse modellen te 

integreren, dan kan verwacht worden dat dit model dominant aanwezig zal zijn. Vooral 

Crawford (1995, 1996, 1997) heeft dit uitgebreid uitgewerkt. Zoals reeds gesteld, valt ook 

hier op dat zijn kritische analyse opvallend parallel loopt met de kritieken op het community 

defence model enerzijds en de kritische commentaren bij de evolutie naar een 

veiligheidsstaat anderzijds. Daarom vatten we ze nogmaals kort samen, met bijzondere 

aandacht voor een buurtgerichte vertaling. 

(1) De buurt wordt het front van een strijd tussen 'wij' en 'zij'. Zo worden daders - veelal ten 

onrechte- beschouwd als indringers die niet tot de buurt zouden behoren. 

(2) Culturele diversiteit -veelal een essentieel kenmerk van de kwetsbare stedelijke 

woonbuurt (De Decker, P., Hubeau, B., Nieuwinckel, S., 1996)- dreigt al snel opgevat te 

worden als een alarmerende ziektekiem. Conflicten en belangentegenstellingen in de 

buurt die de consensusgedachte en eenheidsideologie kunnen doorprikken, worden 

weggemoffeld. Vooral de meest kwetsbare bewoners- en gebruikersgroepen zijn hiervan 

het slachtoffer: zij kunnen hun belang niet uiten of hun belang blijkt niet te stroken met 

wat het 'algemeen maatschappelijk draagvlak' in de buurt wenst en verwacht. Vanuit een 

culturele differentie ten aanzien van de groep die oplegt wat wenselijk is, worden zij zo 

voorgesteld als de dragers van kiemen die leiden tot een 'zieke' en 'criminele' buurt. Een 

strakke controle moet hen aanpassen aan de dominante consensus. Indien dit niet lukt, 

is hun uitsluiting uit de buurt noodzakelijk en verantwoord. 

(3) Criminaliteit en onveiligheid worden opgevat als de produkten van tekortkomingen in het 

gemeenschapsleven en binnen sociale netwerken. De verantwoordelijkheid van de 

overheid wordt geminimaliseerd. De 'criminele' en 'zieke' buurt draagt zelf de 

verantwoordelijkheid om deze tekortkomingen op te vangen en op die manier een 

antwoord te bieden aan criminaliteit en onveiligheid. Zo wordt verondersteld dat "it is an 

inherent capacity of communities to mobilise their own resources of social control" 

(Crawford, A., 1995, 1 03). Vanuit deze simplistische voorstelling worden bewoners en 

gebruikers verantwoordelijk gesteld voor de aanpak van complexe processen die de 

buurt vaak ver overstijgen (bijvoorbeeld mundiale processen die een invloed hebben op 

de werkloosheidsproblematiek). Ten onrechte wordt hen dan een gebrek aan 

competentie of medewerking verweten om deze problemen aan te pakken. 

De drie invalshoeken komen tot een gemeenschappelijke conclusie: binnen de context van 

de veiligheidsstaat, resulteert een buurtgerichte veiligheidszorg in een dualisering en verdere 

uitsluiting van de meest kwetsbare bewoners- en gebruikersgroepen van de buurt en het 
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~pbouwen van moderne no-go areas. Verschillende technieken worden gehanteerd om deze 

gevolgen te 'maskeren' en vooral de aandacht te trekken op het (gepretendeerde) succes 

van een dergelijke aanpak, met name de zichtbare reductie van criminaliteit en 

onveiligheidsgevoelens op korte termijn. Vanzelfsprekend is een dergelijke conclusie cruciaal 

met betrekking tot de centrale probleemstelling in dit onderzoek. 

Bovenstaande analyse vult ook de discussie rond het integratiedebat verder aan. De poging 

tot een integratie van buurtgerichte preventiemodellen kan bezwaarlijk beschouwd worden 

als een evenwichtig gebeuren: op basis van verschuivingen in een algemeen 

maatschappelijk context, is een welbepaald model dominant aanwezig en komen de andere 

modellen in een ondergeschikte, 'geïnstrumentaliseerde' verhouding terecht. In de zorg om 

veiligheid in de buurt kan dan wel een bindend element gevonden zijn dat richtinggevend is 

voor een verticale integratiestrategie, maar dit blijkt vanuit het perspectief van de meest 

kwetsbare groepen in de buurt nefaste gevolgen te hebben. Hoewel een horizontale 

integratiestrategie meer wenselijk en haalbaar lijkt, mag ook hier de invloed van algemeen 

maatschappelijke ontwikkelingen op de partijen die deelnemen aan het 'multi-disciplinaire 

debat' niet onderschat worden. Zo is het niet denkbaar dat ook in een dergelijke strategie 

bepaalde disciplines of perspectieven monddood gemaakt of gemuilkorfd worden. Hoewel op 

basis van theoretische argumenten wel betoogd kan worden dat de jeugdwerker een 

autonome positie moet innemen ten aanzien van bijvoorbeeld de politie, waarbij hij de 

belangen van jongeren uit de buurt moet vertegenwoordigen, conflicten aan de oppervlakte 

brengen en ze op een constructieve wijze en in samenwerking met andere actoren moet 

oplossen ( cf. supra), lijkt het twijfelachtig of ook de huidige algemeen maatschappelijke 

context een dergelijk standpunt stimuleert. 

3.5. Actuele ontwikkelingen binnen het Belgische preventie- en 

veiligheidsbeleid: explicitering van de zich ontwikkelende 

veiligheidsstaat ? 

Hierboven beschreven we de evolutie naar een veiligheidsstaat en haar gevolgen voor de 

ontwikkeling van een buurtgerichte veiligheidszorg in zeer algemene termen. In welke mate 

meer concrete sporen van deze algemene ontwikkeling teruggevonden kunnen worden in 

evoluties binnen het Belgische preventie- en veiligheidsbeleid, is nog onvoldoende 

aangetoond. In wat volgt pogen we dan ook aan te tonen dat in recente ontwikkelingen 
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binnen dit beleid voldoende concrete aanknopingspunten gevonden kunnen worden voor de 

algemene stelling dat onze samenleving zich meer en meer transformeert tot een 

veiligheidsstaat. Deze welomschreven vraagstelling verantwoordt een beknopte en 

selectieve analyse van de geselecteerde beleidsdomeinen en -ontwikkelingen. 

A. EVOLUTIES BINNEN HET LOKAAL GEÏNTEGREERD PREVENTIEBELEID EN 

DE ACTUELE STATUS VAN HET VEILIGHEIDSBELEID IN BELGIË 

Hoewel de ruime voedingsbodem van het Belgische preventiebeleid gesitueerd wordt in 

alarmerende berichten rond toenemende criminaliteit en onveiligheidsgevoelens aan het 

begin van de jaren '80, vormden enkele dramatische gebeurtenissen (Bende van Nijvel, 

C.C.C. en het Heizeldrama) een doorslaggevende stimulans tot het uitbouwen van een 

preventiestructuur en -beleid.17 Deze werd pas goed zichtbaar aan het begin van de jaren 

'90. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd een preventiefilosofie ontwikkeld, 

gericht op de ondersteuning van een lokaal, bestuurlijk en geïntegreerd preventiebeleid. 

Deze eigenschappen worden als volgt beschreven (Synergie, 1995): 

- Geïntegreerd: Het preventiebeleid moet ingrijpen op verschillende aspecten van de 

criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek en deze vooral harmonisch verbinden. Zo 

diende een situationele en technopreventieve aanpak hand in hand te gaan met een 

sociaal preventieve oriëntatie. Het ganse pleidooi voor een geïntegreerde benadering ( cf. 

supra) vindt hier ondubbelzinnig haar neerslag. 

- Bestuurlijk: De gemeentelijke overheid is de motor achter het uitwerken van een 

preventiebeleid. De burgemeester krijgt hierbij een voortrekkersrol toegekend en beschikt 

daarbij over een uitgebreid ondersteunend instrumentarium: een preventieambtenaar, de 

lokale preventieraad, de gemeentepolitie, de aanwezige lokale organisaties, bewoners, ... 

- Lokaal: Het ontwikkelde beleid moet afgestemd zijn op de lokale toestand en uitgewerkt 

worden in samenwerking met lokale actoren. 

In 1991 en 1992 werden experimentele stappen gezet rond de concrete ontwikkeling van 

deze preventiefilosofie en werden 27 pilootprojecten opgestart (zie voor hun beschrijving en 

evaluatie, onder andere: Phillipeth, K. en Hebberecht, P., 1993; Meijlaers, S. en Walgrave, 

L., 1993; Gasman, M.T., Coster, F., Kellens, G., Lemaitre, A., 1993). Vanaf eind 1992 

werden dan volwaardige contracten afgesloten tussen enerzijds de federale overheid 

17 Wat betreft het Nederlandstalig gedeelte van België, is het vooral de Gentse hoogleraar criminologie Patriek 
Hebberecht die het preventiebeleid vanuit een wetenschappelijke en kritische hoek beschrijft en analyseert. We 
verwijzen dan ook in belangrijke mate naar zijn publikaties (Hebberecht, P., 1990b; Hebberecht, P., 1997, 
Hebberecht, P. en Sack, F., 1997; Hebberecht, P., 2000). 
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(Ministerie van Binnenlandse Zaken) en anderzijds de gemeenten (Van Limbergen, K., 

1994 ). Steden en gemeenten die het meest te kampen hadden met criminaliteits- en 

onveiligheidsproblemen konden een 'veiligheidscontract' afsluiten. Het belangrijkste deel van 

de toegekende middelen (2/3) diende deze gemeenten te investeren in de verbetering en 

uitbreiding van het gemeentelijk politiewerk. Het resterende bedrag werd ondergebracht in 

een 'preventieluik' waarin diverse preventieprojecten uitgewerkt konden worden (zie voor 

een exemplarisch overzicht: Van Limbergen, K., Walgrave, S., en Dekegel, 1., 1996). 

Gemeenten met reële maar minder acute criminaliteits- en onveiligheidsproblemen konden 

'preventiecontracten' afsluiten, waarbij enkel middelen werden toegekend voor het 

ontwikkelen van dergelijke projecten. Hoewel anno 2000 de grote lijnen van deze 

preventiefilosofie en het daaraan verbonden beleid gehandhaafd blijven, doen zich toch 

enkele accentverschuivingen voor die in het kader van dit onderzoek uiterst relevant zijn. Dat 

blijkt onder andere uit de verschuiving van het begrip veiligheidscontract naar de term 

'veiligheids- en samenlevingscontract'. Deze term werd geïntroduceerd om de toevoeging 

van een sociaal luik aan de veiligheidscontracten te beklemtonen. Meer concreet voorziet dit 

luik in de vernieuwing van achtergestelde stadswijken, waaronder projecten rond 

bijvoorbeeld antennes voor justitie, verbetering van de eerstelijnshulp of schuldbemiddeling 

(Geysegom, R., 1996). Deze uitbreiding duidt niet alleen aan dat het preventieve 

veiligheidsbeleid 'de achtergestelde buurt' ontdekt heeft en/of meer expliciet onder de 

aandacht wil brengen, maar drukt ook de wens uit om vanuit de veiligheidsproblematiek te 

sleutelen aan uitsluitingsprocessen in deze wijken. Het was trouwens de ambitie van 

Binnenlandse Zaken om deze ontwikkeling nog verder door te zetten. De keuze voor de term 

'veiligheids- en samenlevingscontracten' was slechts bedoeld om een 'overgangsfaze' te 

benoemen. Het was namelijk de bedoeling om de Gemeenschapsaverheden over de brug te 

krijgen en aan de hand van co-financieringen hun beleidsinitiatieven rond de bestrijding van 

kansarmoede en de ondersteuning van stedelijke vernieuwing onder te brengen onder de 

noemer 'samenlevingscontracten'. Tot op heden is dat nog niet gelukt (cf. infra). 

Op verschillende momenten en vanuit verschillende invalshoeken werd dit preventiebeleid 

door diverse wetenschappelijke equipes geëvalueerd, veelal aan de hand van de analyse 

van welbepaalde veiligheidscontracten (onder andere: De Fraene, D., Lacroix, J., Naliet, F., 

1995; Doize, M., 1995; Lemonne, A., Simonelli, L., Mary, P., 1996; Cuitte, V., Lionit, A.M., 

Barn, M., 1996; Lacroix, J., Scaillon, V., Tange, C., Versluys, C., en Poulet, 1., 1996; 

Blommaert, W., Galloo, K. en Vranken, J., 1996; Van den Broeck, T., en Eliaerts, C., 1996; 

De Souter, V., Duerinckx, K, Meuwissen, K. en Van Laethem, W., 1998). Naast positieve 

effecten, wijzen deze studies op heel wat pijnpunten binnen het gevoerde preventiebeleid. 

Vaak wordt hier verwezen naar een gebrekkige projectmatige opzet, uitvoering en evaluatie 

van de ondernomen initiatieven en een al te beperkte ondersteuning vanwege federale 
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diensten ten aanzien van de lokale overheid. Bovendien komen enkele studies tot de 

conclusie dat in dit 'geïntegreerd' preventiebeleid, een volwaardige sociale preventie het 

zwakke broertje van situationele preventie blijft ( cf. onder andere Van den Broeck, T. en 

Eliaerts, C., 1997). Slechts een beperkt aantal evaluaties dringen hierbij door tot de 

fundamentele kern die achter deze problemen schuilt. Zij stellen dat de politieke 

beleidskeuzes die op dit terrein gemaakt worden een explicitering zijn van de zich 

ontwikkelende veiligheidsstaat, met alle problemen en risico's die daaraan verbonden zijn. 

Met de keuze voor de term 'veiligheids- en samenlevingscontracten' en de daaraan 

verbonden uitbreiding van het 'sociale luik', versterkt men meteen de keuze om aan sociale 

en culturele problemen te sleutelen vanuit de criminaliteits- en onveiligheidseffecten die ze 

genereren. De vaak gehoorde kritiek dat preventiewerkers, straathoekwerkers, 

jeugdwerkers, opbouwwerkers of buurtwerkers ingezet worden als de verlengarmen van 

politie (Wolf, H., 1999), wordt vooral begrepen als een signaal dat het huidige 

preventiebeleid de logica van de veiligheidsstaat volgt (Hebberecht, P., 1997; cf. Cartuyvels, 

Y. et Van Campenhoudt, L., 1995). 

Ten gevolge van deze logica kan vastgesteld worden dat vanuit het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken pogingen ondernomen werden/worden om beleidsterreinen op het vlak 

van tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, huisvesting en stedelijke vernieuwing -terreinen 

die nota bene tot de bevoegdheid van de Gewesten en Gemeenschappen behoren

ondergeschikt te maken aan hun preventiepolitiek. De inbedding van een preventiebeleid in 

de veiligheidsstaat blijkt niet alleen uit de 'imperialistische veroveringspolitiek' van de 

opeenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken die een voortrekkersrol opnemen in het 

mobiliseren en heroriënteren van beleidsdomeinen die buiten hun oorspronkelijke 

bevoegdheden vallen, maar vooral ook uit het gebrek aan voldoende remmende krachten 

om deze strategie krachtdadig te counteren ( cf. infra: de reactie van belendende 

beleidssectoren) .18 

Dergelijke beleidsontwikkelingen worden zo mogelijk nog duidelijker wanneer we de focus 

verruimen van het preventiebeleid naar het veiligheidsbeleid dat vandaag door de Federale 

Regering voorgesteld en uitgevoerd wordt. 19 Reeds in zijn regeerakkoord liet de Eerste 

Minister er geen twijfel over bestaan dat 'veiligheid' een prioritair thema zou worden voor zijn 

Federale Regering (Verhofstadt, G., 1999). Zo worden bijvoorbeeld een 

18 Het moet gezegd dat de huidige Minister van Binnenlandse Zaken zich op dit terrein duidelijk minder 
manifesteert. Zijn agenda blijkt gedomineerd door onder andere de vluchtelingenproblematiek en de hervorming 
van politie. Zijn beperkte aanwezigheid op het preventieterrein wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de 
functie die de huidige Minister van Justitie hier opneemt (cf. infra) 
19 Belangrijke fragmenten uit deze beschrijving werden reeds opgenomen in: Goris, P., 2000. 
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stadsvernieuwingsbeleid en een vernieuwde werkgelegenheidspolitiek essentieel genoemd 

in de stijd tegen de feitelijke onveiligheid en tegen gevoelens van onveiligheid. De Minister 

van Jusititie wordt in dit verband naar voor geschoven als sleutelpion. In zijn federaal 

Veiligheids- en Detentieplan maakt deze Minister dan ook meteen duidelijk dat hij zijn beleid 

niet wil beperken tot de reductie van objectieve criminaliteit (Verwilghen, M, 1999). Zo stelt 

hij zich ook tot doel om de subjectieve onveiligheidsgevoelens terug te dringen, en zelfs ten 

strijde te trekken tegen de "overlast die de aantasting van de leefbaarheid of het 

leefbaarheidsgevoel betekent". Zijn ambitie blijkt niet alleen uit deze 'verovering van het 

leefbaarheidsterrein', maar vooral uit het voornemen om zich op dit terrein te profileren als 

'motor' en 'regisseur'. De Minister wijst zelf op een mogelijke schaduwzijde van deze 

'imperialistische' houding vanwege justitie: een dominante aanwezigheid van het 

veiligheidsthema kan resulteren in een repressieve veiligheidsstaat. In het kader van een 

verantwoord veiligheidsbeleid is het dan ook cruciaal om de plaats en functie van repressie 

goed af te bakenen. En jawel, het concept 'integrale veiligheidszorg' wordt geïntroduceerd 

als overtuigend antwoord op deze vraag. In het Veiligheids- en Detentieplan wordt dit als 

volgt omschreven: "Als concept past het in de actieve welvaartstaat Integrale veiligheidszorg 

komt in de praktijk neer op een allesomvattende aanpak die rekening houdt met alle factoren 

die de veiligheid kunnen bedreigen of bevorderen." Integrale veiligheidszorg wordt 

geoperationaliseerd in de vorm van een veiligheidsketen waarin preventie, repressie en 

nazorg op elkaar aansluiten. De repressieve taak berust bij politie en justitie (hervormingen 

in de zin van eenheidspolitie, herstelrechtelijk sanctierecht, ... ), voor preventie en nazorg 

worden tal van andere domeinen aangesproken. Zo wordt vanuit preventieve invalshoek 

bijvoorbeeld gesteld dat "Ook de strijd tegen maatschappelijke uitsluiting is een belangrijke 

voorwaarde voor een geslaagd veiligheidsbeleid." Dit impliceert dat de actoren die op dit 

preventieterrein aanwezig zijn, hun initiatieven sterker afstemmen op het veiligheidsthema. 

"Zo moeten bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening en leefmilieu, sociale zaken, 

volksgezondheid, welzijn, economische ontwikkeling, verkeer, politie en justitie partners zijn 

in een veiligheidsbeleid." De Minister van Justitie vult op die manier een belangrijke uitdaging 

voor het welzijnsbeleid in, met name: het meebouwen aan een veilige samenleving. 

Deze algemene beleidskeuze wordt geconcretiseerd aan de hand van een omvangrijke 

waaier aan projectvoorstellen. Uit verschillende van deze projecten blijkt zeer duidelijk dat 

actoren die buiten het justitiële t~rrein opereren, zeer gericht aangesproken worden in het 

kader van de preventieve aanpak van de veiligheidsproblematiek. Zo wordt bijvoorbeeld bij 

de preventieve aanpak van bendes het volgende gesteld. "Er moet door de 

Gemeenschappen en de lokale overheid worden gezorgd voor structurele socio

economische alternatieven zoals jeugdhuizen en straathoekwerkers zodat bendeleden zich 

op een positieve manier kunnen waarmaken." Uiteindelijk moet het aanbod van de 
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jeugdwerker en de straathoekwerker resulteren in het verdwijnen van bendes. Hoewel 

verwezen wordt naar het belang van structurele socio-economische alternatieven, wordt hun 

bestaansrecht meer en meer afhankelijk gesteld van de mate waarin ze functioneel zijn in de 

strijd tegen geweld. Het jeugdwerk krijgt niet langer een jeugdhuis omdat jongeren recht 

hebben op een goede recreatie en vorming, maar wel omdat het functioneel is in het kader 

van meer rust en minder ergernis op straat. De reeds beschreven kenmerken van een 

veiligheidsstaat kunnen moeilijk nog concreter aangeduid worden. Meteen wordt dan ook 

weerlegd dat de Minister met de introductie van het begrip 'integrale veilighedszorg' ontsnapt 

aan het installeren van een veiligheidsstaat. Dat men niet zover gaat om bijvoorbeeld de 

straathoekwerker effectief een wapenstok te geven, impliceert niet noodzakelijk dat ook het 

risico van de (repressieve) veiligheidsstaat meteen omzeild is. Het tegendeel beweren, 

getuigt van een naïeve en eenzijdige invulling van repressie en controle. Veeleer blijkt dat 

door het hanteren van het begrip 'integrale veiligheidszorg' maximale ruimte gecreëerd wordt 

om ook heel wat welzijnssectoren te betrekken op het veiligheidsthema. Dit valt samen met 

een 'zachte vorm van instrumentalisering' van deze sectoren en duidt aan dat de 

veiligheidsstaat zich op een meer verdoken manier in onze samenleving nestelt. Hoewel 

verder nog bekeken moet worden hoe deze belendende sectoren zich verhouden ten 

aanzien van deze strategie, verbindt Hebberecht (onder andere) op basis van deze 

rationaliteit de volgende consequenties aan dit veiligheidsbeleid. "Aan de 

veiligheidsbehoeften van de achtergestelde delen van onze steden en agglomeraties en van 

de marginale en door economische en sociale uitsluiting bedreigde bevolkingsgroepen, die 

niet alleeen materieel maar ook sociaal en psychologisch de zwaarste criminaliteitslast 

dragen, komt dit Federaal Veiligheidsplan slechts minimaal tegemoet. De uitvoering van dit 

voorstel ( ... ) zal niet alleen de economische en sociale ongelijkheden maar ook de 

ongelijkheden inzake veiligheid versterken." (Hebberecht, P., 2000, 111; cf. de Haan, W., 

1994 ). Verwijzend naar onze invulling van het concept 'sociale rechtvaardigheid', wordt 

duidelijk dat het voorgestelde veiligheidsbeleid effecten genereert die vanuit dit perspectief 

uiterst problematisch zijn. 

B. DE REACTIE VAN BELENDENDE BELEIDSSECTOREN: 

INSTRUMENTALlSERING VAN HET WELZIJNSBELEID? 

Zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken (versterking van het sociale luik binnen de 

veiligheids- en samenlevingscontracten) als het Ministerie van Justitie (keuze voor het 

concept 'integrale veiligheidszorg'), delen de wens om processen van achterstelling, 

uitsluiting en marginalisering ten volle te betrekken in hun beleid. De achtergestelde buurt 
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wordt hier in toenemende mate een bijzonder aandachtsterrein. Dat de focus gericht wordt 

op deze (territoriale concentratie van) achterstellingsprocessen, sluit duidelijk aan bij het 

pleidooi voor een geïntegreerde benadering. Hoewel vanuit theoretische overwegingen 

reeds werd gewezen op enkele problematische aspecten van een dergelijke benadering, 

stelt zich op beleidsmatig vlak nog een bijkomend probleem. De bevoegdheid met betrekking 

tot de aanpak van deze uitsluitingsprocessen werd -na opeenvolgende staatshervormingen

in belangrijke mate toegekend aan de Gemeenschappen en Gewesten. Een cruciale vraag is 

dan ook hoe zij zich verhouden ten aanzien van de beschreven uitnodigingen vanwege 

federale collega's om mee te stappen in het veiligheidsdiscours. 

Aan het eind van de jaren '80 gaf de Vlaamse Regering eerste impulsen om haar strijd tegen 

armoede, uitsluiting en marginalisering sterker af te stemmen op de steden. Dat wordt vooral 

duidelijk in 1991, bij de oprichting van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen 

(VFIK). Het bedrag dat voor dit Fonds voorzien werd, werd verdeeld over de steden en 

gemeenten die te kampen hadden met 'een concentratie van armoede-, migranten- en 

werkloosheidsproblemen' (Baert, H., 1997). Ook hier functioneerde het lokale 

gemeentebestuur als protagonist bij de uitwerking en ontwikkeling van dit beleid. De reeds 

beschreven evolutie om 'territoriaal in te zoomen' op problemen en meer aandacht te 

besteden aan de i.c. 'achtergestelde' woonbuurt wordt doorgetrokken in meer recente 

ontwikkelingen binnen dit beleid. Vanaf 1995 kiest de Vlaamse Regering er namelijk voor het 

stedelijk beleid verder te versterken, en wel om de leefbaarheid van de steden te verbeteren 

en de armoede in achtergestelde buurten en wijken terug te dringen (Peeters, L., 1995). 

Daartoe wordt in 1996 het VFIK omgedoopt tot Sociaal Impulsfonds (SIF). Zelf ambieert de 

Vlaamse Regering met het Sociaal Impulsfonds om: "het gemeentelijk beleid inzake het 

herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten in de steden en 

inzake de bestrijding van kansarmoede en de bevordering van het welzijn te ondersteunen." 

(art. 3§1, DVR 14 mei 1996, geciteerd in Vranken, J., Geldof, D. en Van Menxel, G., 1997, 

189). Met dit Impulsfonds wil deze Regering met andere woorden de stedelijke problematiek 

niet langer oplossen aan de hand van kansarmoedebestrijding, maar wil zij ook inspanningen 

leveren op andere beleidsdomeinen zoals huisvesting, verkeer, ruimtelijke ordening, 

onderwijs, tewerkstelling, ... (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1996; Hautekeur, G., 

1996). Ook wordt de wens tot een geïntegreerde benadering -i.c. met betrekking tot de 

territoriale concentratie van uitsluitingsprocessen- krachtig versterkt. Niet alleen wordt hiertoe 

aanzienlijke uitbreiding van financiële middelen voorzien20
, maar tevens wordt een veel 

20 Een belangrijk ondersteuningsinstrument om middelen en noden maximaal op elkaar af te stemmen (keuze 
gemeenten I keuze buurten), biedt de reeds geciteerde 'Atlas van kansarme buurten' en de daarin ontwikkelde 
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sterkere methodische ondersteuning uitgewerkt (Baert, H., 1996; Bouverne-De Bie, M., en 

Verscheiden, G., 1997). Zo worden aan de lokale overheid begeleidende instrumenten 

aangereikt in functie van bijvoorbeeld strategische planning, netwerkvorming of evaluatie. 

Terecht wordt dit opgevat als een cruciale randvoorwaarde om de sturende 

verantwoordelijkheid van de lokale overheid enig kans op succes te bieden (De Rynck, F., 

1996a; De Rynck, F., 1996b ). Het belang van deze ondersteuning blijkt onder andere uit de 

verschillende produkten die in het kader van het SIF dienen voorgesteld en uitgewerkt te 

worden. Zo dient op niveau van de gemeentelijke overheid een coherent beleidsplan en 

meerjarenplanning uitgewerkt te worden. Bovendien moeten de initiatieven die gericht zijn op 

de beoogde buurten voorgesteld worden in de vorm van strategisch en methodisch 

verantwoorde wijkontwikkelingsplannen; naast een analyse van de wijk, moeten deze 

plannen een visie op de ontwikkeling van de wijk en een uitvoeringsprogrammatie bevatten. 

Vanzelfsprekend werden/worden deze beleidsontwikkelingen met argusogen bekeken vanuit 

de genoemde Federale Ministeries. Hierboven werden reeds verscheidene uitnodigingen 

beschreven om de krachten van dit stedelijke beleid -of, meer algemeen, dit welzijnsbeleid

voor de kar van het (preventieve) veiligheidsbeleid te spannen. Een belangrijk, maar nog niet 

vernoemd 'invitatiemoment' was het initiatief vanwege de Federale Regering om een 

Interministeriële Conferentie over stedelijke verniewing op te richten. Deze conferentie kwam 

voor het eerst samen halfweg 1997. De bedoeling was om onder de noemer van stedelijke 

vernieuwing banden te smeden tussen de Federale en Gemeenschapsoverheden. Prioritair 

actieterrein was de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid, met de vraag aan de 

Gemeenschapsaverheden om in dit verband -zij het vanuit de eigen bevoegdheden- mee 

ten strijde te trekken (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997). Een gunstige reactie op 

deze vraag was voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een scharnierpunt om de 

volwaardige 'samenlevingscontracten' te kunnen introduceren. Hierboven bleek reeds dat 

het zover (nog) niet gekomen is vermits de Gemeenschapsregeringen niet mee op het 

tweede zitje van de tandem wensten te springen. Naast (partij)politieke hindernissen en het 

argument van een gebrek aan financiële middelen, hanteerde men ook inhoudelijke 

argumenten om deze terughoudende positie te verantwoorden. Er was namelijk de 

uitdrukkelijke wens vanwege de Gemeenschapsaverheden om de eigen beleidsfinaliteiten te 

bewaren, eerder dan ze af te stemmen op de prioriteiten (i.c. criminaliteits- en 

onveiligheidsproblematiek) zoals voorgesteld door de Federale Overheid (Vlaamse 

Regering, 1997). Meer recent werd vanwege de Regeringscommissaris voor het 

Grootstedenbeleid ( cf. infra) een voorstel gelanceerd om deze conferentie te reactiveren 

indicatoren (Kesteloot, C. en Vandenbroecke, H., 1996). Op basis van dergelijke wetenschappelijk onderbouwde 
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onder de noemer 'Interministeriële Conferentie voor het Stedelijk Beleid' (Picqué, C., 1999a). 

Of ditmaal op meer 'welwillendheid' vanwege de Gemeenschapsaverheden gerekend kan 

worden, blijft tot op heden nog onduidelijk (cf. infra). Vanzelfsprekend heeft bovenstaande 

positiebepaling belangrijke gevolgen voor de verhoudingen op lagere niveau's, i.c. het 

gemeentelijke niveau tot zelfs het buurtniveau. Noch in de beleidsplannen, noch in de 

wijkontwikkelingsplannen wordt het veiligheidsthema opgenomen als prioritair actieterrein. 

Grosso modo zou gesteld kunnen worden dat tot op heden aan Vlaamse kant deze positie 

gehandhaafd blijft (voor een beschrijving van de relatie tussen de Federale overheid 

enerzijds en de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest anderzijds, zie Poulet, 1., 

1995, 82-92). Op basis van hun beleidskeuzes en positiebepalingen zou dan ook 

geconcludeerd kunnen worden dat zij 'kritische krachten' blijven genereren binnen de zich 

ontwikkelende veiligheidsstaat. Op basis van recente beleidsverklaringen en -ontwikkelingen 

dient deze conclusie echter genuanceerd te worden. We beperken ons hierbij tot 

beleidsvoorstellen en -intenties met betrekking tot het stedelijk beleid, zoals voorgesteld 

. door de huidige beleidsverantwoordelijken. 

De Federale Regering wil "een globale aanpak om de leefbaarheid in de steden te 

herstellen" (Verhofstadt, G., 1999). Deze ambitie wordt niet alleen vertaald in "de 

bevordering · van veiligheid", maar ook in "de verbetering van de levenskwaliteit de 

verbetering van levensvoorwaarden, en de heropleving van de economische functie." De 

realisatie van deze ambitie lijkt een ander paar mouwen te zijn. "Daar de 

beleidsinstrumenten hiertoe zich op verschillende niveaus bevinden, zal een 

regeringscommissaris worden aangesteld die over de nodige competentie en ervaring 

beschikt." Belangrijk hierbij is de vaststelling dat de Minister van Justitie er in het reeds 

geciteerde veiligheidsplan geen dubbelzinnigheid laat over bestaan dat deze regiefunctie 

rond het grotestedenbeleid moet ingeschakeld worden in zijn veiligheidsbeleid. "Zo moet in 

de grote stad prioriteit geschonken worden aan het opdrijven van de inspanningen rond veilig 

bouwen en inrichten, wijkveiligheid en risicobeheersing en dit vooral in de meest getroffen 

wijken. De Regeringscommissaris voor Grootstedenbeleid neemt deze opdracht waar. In 

samenspraak met deze Regeringscommissaris zal de door zijn diensten opgestelde visie 

deel uitmaken van het Federale Veiligheidsplan." Zeer tekenend is de -reactie van de 

Regeringscommissaris: hij sluit zich quasi volmondig aan bij deze taakinvulling (Picqué, C., 

1999b ). Zo voegt hij zijn beleidsnota in bijlage toe aan het veiligheidsplan en opent die nota 

zeer veelzeggend: "De veiligheid in de grootsteden vormt de inzet van elk stedelijk beleid". 

De keuze voor deze prioriteit stemt dus niet overeen met de vraag van de federale regering 

gegevens, kunnen de impulsen geïnjecteerd worden op die plaatsen die het meeste nodig hebben. 
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om in het kader van een stedelijk beleid het bevorderen van de veiligheid (slechts) op gelijke 

hoogte te stellen met het verbeteren van de levenskwaliteit, de levensvoorwaarden en de 

economische functie. Daardoor worden deze drie laatste doelstellingen ondergeschikt 

gemaakt aan de eerste. Op die manier verdwijnt de vraag waarom bijvoorbeeld het gebrek 

aan recreatiemogelijkheden, het tanende lokale economische draagvlak niet als ankerpunten 

van een stedelijk beleid genomen worden, meteen naar de achtergrond. Zij komen slechts 

voor in het scenario in zoverre ze functioneel kunnen zijn in de strijd voor een veilige stad. 

Het Grotestedenbeleid wordt gereduceerd tot een Grotestedenveiligheidsbeleid. 

Ook een tweede sleutelpion, met name de Vlaamse Minister van Stedelijk Beleid schuift 

'veiligheid' als prioritair thema naar voor (Anciaux, B., 1999). In het kader van een duurzaam 

stedenbeleid worden namelijk volgende prioriteiten gesteld: 

- de economische heropleving en de lokale tewerkstelling, 

- herstel van de sociale en culturele netwerken, 

- een aangpast jeugdbeleid, 

- de properheid en veiligheid. 

Naast bijvoorbeeld een bruisende, leefbare en zorgzame stad, droomt deze Minister dus ook 

van een veilige stad. Ook hij zou graag de criminaliteit en de onveiligheid in de stad -en 

vooral in stedelijke woonbuurten- zien dalen. Buurten die onveilig aanvoelen of zijn, worden 

namelijk ook minder gebruikt en de aanwezige voorzieningen verliezen hun 

aantrekkingskracht; verloedering en vereenzaming dreigen, aldus de Minister. "Het sociaal 

netwerk verzwakt, en de sociale controle daalt. De verantwoordelijkheidszin ook. Het gevoel 

van geborgenheid en samenhorigheid gaat teloor." Problemen zoals vereenzaming, 

verloedering, gebrek aan burgerzin en verantwoordelijkheid worden verbonden aan het 

veiligheidsthema. Een belangrijke hefboom van zijn beleid is dan ook het veiliger maken van 

de stad. "Veiligheidsbeleid is een federale bevoegdheid, maar de problematiek vraagt een 

veel bredere aanpak. De verloederde wijken hebben meer nodig: woonkwaliteit, lokale 

werkgelegenheid, en mogelijkheden tot ontmoeting en sociaal contact. Zaken die de sociale 

controle terugbrengen en de burgerzin. En bijgevolg de veiligheid ook weer doen groeien. 

Het zijn randvoorwaarden om veiligheid te bekomen. Het Vlaams beleid kan die 

voorwaarden scheppen." Een dergelijke stelling is in het kader van dit onderzoek zeer 

richtinggevend: ook hier ziet men blijkbaar geen graten in de instrumentalisering van het 

eigen beleid in het kader van een veiligheidsbeleid. Toch moet gesteld worden dat qua 

concrete beleidsafstemming het nodige voorbehoud aan de dag wordt gelegd: "Op stedelijk 

niveau wordt een veiligheidsplan uitgetekend, met een regiefunctie voor de steden. De 

Vlaamse en federale overheid voegen zich daar dan in, binnen hun opdracht en 

bevoegdheden. Zij beide moeten nog hun onderlinge taken afbakenen. Pas dan kan de 
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Vlaamse overheid haar bijdrage aan het veiligheidsbeleid bepalen." De Minister van Stedelijk 

Beleid profileert zich met andere woorden als een bevoorrechte partner in het kader van een 

veiligheidsbeleid. De vraag blijft evenwel in hoeverre hij dit beleid reduceert tot haar 

instrumentaliserende vormen. In hoeverre zal doorheen verdere beleidsontwikkelingen de 

betekenis en het bestaansrecht van wonen, werken, recreatie, ... effectief verschuiven in de 

richting van "structurele" voorwaarden voor het voeren van een veiligheidsbeleid ? 

Op basis van bovenstaande beleidsverklaringen kan een meer concrete invulling gegeven 

worden aan de wijze waarop de evolutie van een verzorgingsstaat naar een veiligheidsstaat 

ook haar sporen trekt in het gevoerde beleid. Deze evolutie blijkt namelijk niet alleen uit de 

'imperialistische veroveringsdrang' van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, 

maar -meer en meer- ook uit het gebrek aan een krachtig, counterend antwoord vanwege de 

aangesproken belendende sectoren. Tevens kan op basis van deze verklaringen afgeleid 

worden dat de veiligheidsstaat zich zelden op een expliciete wijze in het hoofd van 

beleidsverantwoordelijken nestelt, maar veeleer een meer verdoken, onderhuidse strategie 

volgt. Dit impliceert niet noodzakelijk dat haar verankering in onze samenleving minder 

krachtig zou zijn. 

Hoewel zeer betekenisvol, zijn bovenstaande verschuivingen voornamelijk opgebouwd 

vanuit algemene beleidsanalyses en recente beleidsverklaringen. In welke mate deze 

verschuivingen ook zichtbaar zijn in het concrete veldwerk op lokaal- en buurtniveau, blijft tot 

op heden minder overtuigend beschreven en geanalyseerd. Hier stoten we op een 

belangrijke lacune die het verdere empirisch onderzoek zal inspireren. Meer algem~en 

missen de analyses die in bovenstaande hoofdstukken werden opgenomen jammer genoeg 

een empirische basis die opgebouwd is vanuit ervaringen in het concrete veld- en 

praktijkwerk. Hier ligt dan ook een belangrijke uitdaging van dit onderzoek waarbij we -zoals 

gesteld- de analyse van verhoudingen tussen buurtgerichte actoren als empirische indicator 

weerhouden om bovenstaande analyse vanuit een meer praktijkgerichte invalshoek in te 

vullen en te onderbouwen. Vooraleer dit empirische gedeelte aan te vatten, beschrijven we in 

een volgende hoofdstuk hoe in de literatuur de verhoudingen en samenwerking tussen 

actoren in het kader van een geïntegreerde preventie beschreven is en leggen we relaties 

met reeds beschreven inzichten. Zo kan het empirisch onderzoek en de probleemstelling die 

haar inspireert verder verfijnd en genuanceerd worden. Een aandachtspunt is of de 

beschreven invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op een preventieve aanpak van 

veiligheidsproblemen deterministisch werkt. Meer bepaald zullen we aandacht besteden aan 

de vraag of binnen of buiten de buurt en tussen actoren mechanismen bestaan die aan dit 

determinisme kunnen ontsnappen. 
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HOOFDSTUK 4 : 

IMPLEMENTATIE VAN BUURTGERICHTE VEILIGHEIDSZORG: DE 

MUL TI-AGENCY APPROACH 

Het beschreven pleidooi voor een geïntegreerde buurtgerichte veiligheidszorg kent ook in de 

praktijk een zeer zichtbare vertaling in de vorm van talrijke stimulansen tot het intensifiëren 

van contacten tussen buurtgerichte actoren en het opstarten van overleg en samenwerking. 

De integratiegedachte krijgt slechts concrete vorm en inhoud aan de hand van contacten, 

overleg en samenwerking tussen relevante actoren (Synergie, 1995). Elke actor 

vertegenwoordigt namelijk impliciet of expliciet elementen uit de beschreven modellen 

(Gilling, D., 1993) ; doordat actoren samenkomen, komen ook (elementen uit de) 

verschillende benaderingen samen en krijgt een geïntegreerde aanpak een concrete vorm 

en inhoud. Ook hier zal het echter noodzakelijk zijn een dergelijke evidentie in vraag te 

stellen en moet verder onderzocht worden of de problemen en discussiepunten die 

geformuleerd werden binnen het integratiedebat, zich ook zullen stellen wanneer actoren 

met elkaar in interactie treden in functie van een geïntegreerde buurtgerichte veiligheidszorg. 

Staan de actoren die bijvoorbeeld aansluiten bij standpunten en strategieën uit de meer 

sociaal geïnspireerde modellen (i.c. 'community reorganisation' en 'resources mobilisation'), 

lijnrecht tegenover actoren die sterker aanleunen bij het 'community defence' model ? 

Hebben de vertegenwoordigers van dit laatste model op basis van algemeen 

maatschappelijke ontwikkelingen een 'concurrentieel voordeel' ( cf. supra) ? Een analyse van 

verhoudingen en samenwerking tussen actoren moet dan ook voldoende kritisch en 

genuanceerd gebeuren : zij kan niet alleen afgestemd worden op haar verrijkende 

eigenschappen, maar moet ook problematische aspecten voldoende onder de aandacht 

brengen. Gezien de weerhouden probleemstelling, besteden we hierbij bijzondere aandacht 

aan de mate waarin op basis van verhoudingen tussen actoren de maatschappelijke 

tegenstellingen tussen bewoners- en gebruikersgroepen vergroot worden. Op het einde van 

de literatuurstudie willen we een status quaestionis opstellen die duidelijk maakt in hoeverre 

we reeds aanvaardbare antwoorden gekregen hebben. Het verdere onderzoeksverloop zal 

hierdoor bepaald worden. 
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4.1. Vooraf: een niet al te strakke terreinafbakening 

Criminaliteitspreventie en veiligheidszorg kunnen op diverse niveau's uitgewerkt worden. 

Kenmerkend voor de recente Westeuropese beleidscontext is de keuze om preventieve 

initiatieven te ontwikkelen vanuit het lokale niveau (zie voor België bijvoorbeeld Briau, F., 

Dupont, A., Poulet, 1., 1991 ). Zoals gesteld, kan bovendien vastgesteld worden dat men 

verder 'inzoomt' en de ('onveilige' en 'achtergestelde' stedelijke) buurt weerhoudt als meest 

geschikt actieterrein. Vooral in Engeland (Tilley, N., 1993; Loveday, 8., 1994; Marlow, A. 

and Pitts, J., 1998 ; Ekblom, P., 1992), maar ook in Frankrijk (Faget, J. and Wyvekens, 

A., 1996 ; Body-Gendrot, S., 1999) en Nederland (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1993) 

bevindt deze ontwikkeling zich al in een volwassen stadium ; in België worden de eerste en 

moeizame/ voorzichtige stappen gezet (Hebberecht, P., 2000; Rosiers, J., 1997; 

Geysegom, R., 1996 ; Goris, P ., 1997 en 2000). Vanzelfsprekend heeft deze verschuiving 

van het aandachtsveld belangrijke gevolgen voor het niveau waarop ook 

samenwerkingsverbanden uitgewerkt moeten worden. Ze moeten sterker afgestemd worden 

op en ontwikkeld worden vanuit de buurt en de actoren die daar aanwezig zijn. Toch kan uit 

de diverse onderzoeken die hieronder gepresenteerd worden, afgeleid worden dat de 

mogelijkheden en beperkingen van samenwerking op het lokale niveau sterk samenvallen 

met deze op buurtniveau. Dat blijkt zeer krachtig uit het volgende citaat : « While policy has 

changed, however, there has tended to be one constant, which is that collaboration has 

generally proved to be probiernatie for crime prevention »(Gilling, D., 1997, 160). Hoewel het 

onderzoeksthema beperkt is tot de buurtgerichte context, zullen we om die reden in de 

verdere literatuurstudie ook de bevindingen rond de samenwerkingsproblematiek in een 

lokale context bespreken. Bij deze selectie van relevante literatuur werd de focus 

voornamelijk gericht op nationale en internationale wetenschappelijke onderzoekspublicaties 

rond het thema 'samenwerking in het kader van een (lokaal of buurtgericht, cf. supra) 

preventief veiligheidsbeleid' ; beleidsmati~e documenten worden in veel mindere mate 

geëxploreerd. Niet in het minst kan deze keuze verantwoord worden vanuit de vaststelling 

dat dergelijke documenten veelal een eerder naïeve lofzang voeren rond een geïntegreerde 

preventiebenadering enerzijds en samenwerking tussen actoren anderzijds (Goris, P. and 

Walters, R., 1999). Dergelijke documenten verhullen dan ook de problematische aspecten 

die aan integratie ( cf. supra) en -in casu- samenwerking verbonden zijn en zouden het 

empirisch onderzoek op een dwaalspoor kunnen brengen. 
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4.2. Een geïntegreerde, buurtgerichte veiligheidszorg en de 

noodzaak tot samenwerking tussen actoren 

Hoewel een integratie van buurtgerichte preventiestrategieën met diverse problemen 

geconfronteerd zal worden, klinkt het pleidooi toch zeer krachtig. In dit verband werden 

diverse theoretische, beleidsmatige en algemeen-maatschappelijke evoluties beschreven. 

Vanzelfsprekend kan de uitgedrukte wens tot integratie geen vrijblijvende gedachte blijven, 

maar moet zij ook in de praktijk omgezet/geïmplementeerd worden. Zo verantwoordt het 

Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken de keuze om de term 'community safety' als 

sleutelbegrip voor haar verdere beleid te weerhouden, als volgt: « Community safety was 

eminently preferabie because it is open to wider interpretation and could encourage greater 

participation from all sections of the community in the fight against crime » (Home Office, 

1991, 13, geciteerd in Gilling, D., 1997, 99). Meteen wordt hierdoor aangeduid dat een 

begripsverruiming (van criminaliteitspreventie naar veiligheidszorg) ook een verruiming van 

relevante actoren impliceert. Criminaliteitspreventie is niet langer het monopolie van politie 

en jusitie, maar de zorg om veiligheid wordt nu nog sterker een taak voor huisvesting, 

ruimtelijke ordening, onderwijs, ... en niet in het minst bewoners zelf. Deze verruiming van 

betrokkenheid kan gelijkgeschakeld worden met een verdeling van verantwoordelijkheid 

(Crawford, A., 1997). Zo kan de roep om samenwerking en overleg geïnterpreteerd worden 

als de meest concrete poging om de reeds beschreven legitimiteitscrisis af te wenden ( cf. 

supra). Aan de hand van het stimuleren en intensifiëren van contacten, overleg en 

samenwerking tussen verscheidene buurtgerichte actoren, lijkt de overheid een strategie 

gevonden om zichzelf op dit terrein niet langer als protagonist -en schietschijf- op te stellen. 

Inmiddels blijkt dus dat integratie in de concrete praktijk impliceert dat diverse actoren op het 

terrein van criminaliteitspreventie en veiligheidszorg betrokken moeten worden. Toch moet 

nog een stap verder gegaan worden. Het gaat niet alleen over het inzetten en betrekken van 

diverse actoren, maar ook over een maximale afstemming en krachtenbundeling van hun 

doelstellingen en methodieken in functie van een preventieve aanpak van criminaliteits- en 

onveiligheidsproblemen. «Wanneer we samenwerken, stemmen we af. » (Coppoolse, P., 

1997, 18). Hiertoe moeten zowel op niveau van het beleid als in het veld netwerken 

ontwikkeld · worden waarbinnen diverse actoren kunnen samenwerken en/of overleggen 

($uijs, S., 1999). Dat dergelijke netwerkontwikkelingen niet vanzelfsprekend zijn, wordt 

bevestigd in de literatuur. Zo kan uit de (buurtgerichte) preventiemodellen die hierboven 

reeds werden geanalyseerd, afgeleid worden dat bij overleg en samenwerking zeer diverse 

opvattingen rond mens, maatschappij, buurt, criminaliteit, onveiligheid en daarvan afgeleide 
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preventiestrategie samenkomen. Nu wordt het noodzakelijk om deze op elkaar af te 

stemmen. De mate waarin de diverse opvattingen en strategieën uit elkaar liggen -tot zelfs 

diametraal tegenover elkaar staan- doet dan ook vermoeden dat een implementatie van de 

geïntegreerde preventiegedachte verre van evident zal zijn. Waar ze vroeger relatief 

onafhankelijk van elkaar konden werken, wordt hun afhankelijkheid nu versterkt aan de hand 

van samenwerking. Vanuit dit perspectief, is de hamvraag dan ook wat gebeurt indien deze 

benaderingen in het kader van criminaliteitspreventie en veiligheidszorg samengebracht 

worden (Gilling, D., 1993, 153), en meer concreet of 

- doorheen het wegwerken van diverse hindernissen, samenwerking kan resulteren in een 

verrijkt en homogeen geheel, dan wel of 

- het wel wenselijk is de verschillende benaderingen aan de hand van samenwerking te 

verenigen vermits ze -net als water en olie- op geen aanvaardbare wijze verenigd 

kunnen worden. 

In wat verder volgt trachten we vanuit de literatuurstudie elementen aan te reiken die een 

antwoord op deze vraag kunnen geven. Hiertoe werd in voorgaande hoofdstukken reeds een 

meer algemeen kader ontwikkeld waarin duidelijk werd gemaakt in welke mate de diversiteit 

aan perspectieven het speerpunt dan wel de struikelblok van een geïntegreerde benadering 

vormt. Nu worden deze inzichten gehanteerd om een meer gerichte kijk te krijgen op de 

weerhouden onderzoeksvraag, met name: "Welke relaties tussen actoren zijn functioneel in 

het kader van een sociaal rechtvaardige (buurtgerichte, geïntegreerde) preventieve aanpak 

van de veiligheidsproblematiek in kwetsbare stedelijke woonbuurten ?" 

4.3. Samenwerking of overleg ? Multi-agency of inter-agency 

approach? 

Hoewel reeds duidelijk is geworden dat 'samenwerking' in het kader van dit onderzoek een 

essentieel thema is, blijft op dit moment nog onvoldoende duidelijk wat precies onder 

samenwerking dient verstaan te worden. Vermits verschillende perspectieven dienen samen 

te komen en op elkaar afgestemd worden, is enerzijds wel duidelijk dat samenwerking een 

belangrijk instrument is in het kader van de integratiegedachte. Anderzijds dient toch 

vastgesteld te worden dat precies de beoogde integratie sterk kan verschillen : beoogt men 

een constructiever naast elkaar bestaan van diverse benaderingen (cf. horizontale, 

postmoderne breedtestrategie) dan wel het samensmelten van diverse benaderingen in 

functie van één gemeenschappelijke finaliteit ( cf. verticale, moderne dieptestrategie) ? De 
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aard en intensiteit van relaties tussen actoren in het algemeen en van samenwerking in het 

bijzonder, is met andere woorden afhankelijk van de beoogde integratie. In de literatuur 

wordt dan ook een variëteit aan samenwerkingsverbanden beschreven. 

Reeds in 1976 wijst Davidsen op het belang om voldoende onderscheid te maken tussen de 

intensiteit aan samenwerkingsvormen (cf. Suijs, S., 1999, 20). Vanuit dit perspectief stelt hij 

een continuüm op waarin volgende modellen onderscheiden worden. 

- The 'communication model'. Diensten erkennen dat ze op de een of andere manier een 

functie vervullen ten aanzien van elkaar, maar gaan daarin niet verder dan wederzijdse 

communicatie en informatie-uitwisseling. 

- The 'co-operation model'. Diensten behouden hun identiteit en eigen werkterrein, maar 

engageren zich wel om samen te werken aan een gemeenschappelijk gedefinieerd 

probleem. Op basis hiervan kunnen gemeenschappelijke acties ondernomen worden of 

kunnen diensten elkaar stimuleren in het ondernemen van welbepaalde activiteiten. 

- The 'co-ordination model'. Diensten werken op een meer systematische wijze met elkaar 

samen. Enerzijds blijven de diensten het eigen werkterrein duidelijk afbakenen, maar 

anderzijds kunnen ze middelen samenbrengen om een gemeenschappelijk gedefinieerd 

probleem aan te pakken. 

- The 'federation model'. Hoewel diensten vanuit eenzelfde perspectief werken, behouden 

ze de eigen onderscheiden organisatiestructuren. 

- The 'merg er model'. Diensten werken aan een gemeenschappelijk gedefinieerd probleem 

en hun optreden en respectievelijke aandeel valt niet van elkaar te onderscheiden. Ze 

functioneren vanuit een gemeenschappelijke financiering. 

Op basis van deze kijk op de intensiteit van samenwerkingsvormen, besluiten Liddie en 

Gelsthorpe (1994a) in hun onderzoek rond samenwerkingsproblematieken dat het niet 

wenselijk is al te snel termen als 'inter-agency co-operation' in de mond te nemen ; ze 

verkiezen de term 'inter-agency relations' waaronder een diversiteit aan 

samenwerkingsvormen begrepen kan worden. Om dezelfde reden opteerden ook wij om dit 

onderzoek niet meteen op te bouwen vanuit 'samenwerking' maar wel vanuit 

'relaties/verhoudingen' tussen relevante actoren ( cf. supra : probleemstelling). 

Om zijn praktijkervaringen beter te nuanceren, werkt ook Crawford (1997, 119 e.v.) een 

gelijkaardig continuüm uit dat opgesteld is vanuit twee ideaaltypische vormen van 

'partnerships', met name 'multi-agency relations' en 'inter-agency relations'. Aan de ene kant 

worden de multi-agency partnerships geplaatst. Zij blijven beperkt tot het louter samenkomen 

van diverse actoren rond eenzelfde probleem waarbij de oorspronkelijke basisopdrachten 

van de betrokken diensten zo goed als onaangeroerd blijven. De meerwaarde van dergelijke 

relaties ligt in het feit dat diensten beter op de hoogte worden gesteld van elkaars 
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opdrachten en methodieken. Vanuit deze formuleringen kunnen ze beter op zoek gaan naar 

mogelijke raakvlakken en leemten in het kader van het weerhouden probleem. Aan de 

andere kant van het continuüm beogen inter-agency partnerships een samensmelten van 

diverse actoren in functie van een gemeenschappelijke doelstelling. Oorspronkelijke 

opdrachten en methodieken van diensten worden geherformuleerd. Eventueel worden 

geheel nieuwe diensten en structuren in het leven geroepen om hieraan vorm en inhoud te 

geven. Door het opgeven van scheidingslijnen tussen diensten, zien zij meteen (een 

aanzienlijk deel van) hun autonomie verloren gaan in een meer globaal project. 

Het valt op dat in dergelijke beschrijvingen geen expliciete relatie gelegd wordt tussen de 

aard en intensiteit van samenwerking enerzijds en de beoogde integratievorm anderzijds. 

Ongetwijfeld valt dit samen met de vaststelling dat ook onvoldoende geconcretiseerd wordt 

welk soort integratie men wenselijk acht in functie van een (buurtgerichte) veiligheidszorg. 

Beoogt men het samensmelten van diensten in het kader van een gemeenschappelijke 

doelstelling dan wel het constructief naast elkaar staan van deze diensten die elk de eigen 

finaliteiten en methodieken bewaren ? Zoals reeds gesteld, waren nochtans interessante 

verwijzingen mogelijk naar het onderscheid tussen een horizontale en verticale 

integratiestrategie waarbij verder geanalyseerd zou moeten worden welke soort relaties en 

verhoudingen het best aansluiten bij een horizontale dan wel vertikale integratiestrategie. 

Vooral zou dit de verschillen in aard en intensiteit van samenwerking in een ander 

perspectief plaatsen : het accent komt niet zozeer te liggen op een graduele opvatting waarin 

continuïteit verondersteld wordt (van beperkte contacten tot frequente en intense relaties, 

van oppervlakkige contacten tot een diepgaande samenwerking), maar wel op het feit dat 

een horizontale integratie mogelijk een andere vorm van relaties en samenwerking 

veronderstelt dan een verticale (discontinuïteit). Bovendien zou een dergelijk perspectief 

bevestigen dat de voor de hand liggende stelling 'hoe intenser de samenwerking, des te 

volwaardiger de integratie' genuanceerd moet worden. Deze stelling stoot zowel vanuit (1) 

pragmatische als (2) meer fundamentele overwegingen op de nodige terughoudendheid ( cf. 

supra). 

1. Uit diverse praktijkevaluaties -die weliswaar het beeld van continuïteit aanhouden- blijkt 

dat des te intenser de samenwerking, des te groter ook de moeilijkheden waarmee ze 

geconfronteerd wordt (Liddle, M., and Gelsthorpe, L., 1994a ; Liddle, M. and Bottoms, M., 

1994 ; Crawford, A. and Jones, M., 1996 ; De Souter, V., Duerinckx, K., Meuwissen, K. 

en Van Laethem, W., 1998). Hierbij wordt onder andere verwezen naar de toenemende 

mate waarin actoren afstand moeten doen van hun autonomie en de hindernissen die dit 

opwerpt. In tegenstelling tot de volgende benadering, wordt de wenselijkheid van 

samenwerking hierbij niet ter discussie gesteld ( « met twee kunnen we meer dan 
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alleen » ), maar dient vooral gezocht te worden naar praktische oplossingen om een 

maximale vorm van integratie te kunnen realiseren. Centraal hierin staat de vraag welke 

voorwaarden vervuld moeten worden om in het licht van criminaliteitspreventie en 

veiligheidszorg een betere en meer intense samenwerking tussen actoren mogelijk te 

maken. 

2. Vanuit meer fundamentele overwegingen worden ook bedenkingen geplaatst bij de 

wenselijkheid om aan de hand van intense en diepgaande vormen van samenwerking de 

diversiteit aan doelstellingen en methodieken te bundelen en samen te smelten in functie 

van een gemeenschappelijk gedefinieerd probleem. Niet alleen wordt gesteld dat de 

gehanteerde perspectieven te sterk van elkaar verschillen, maar vooral vreest men dat 

het integratieproject zal struikelen omdat bepaalde perspectieven andere zullen 

domineren ( cf. supra). Vooral vanuit deze benadering wordt de wenselijkheid van een 

(verticale) integratiegedachte op de helling gezet. 

In wat volgt zullen deze bemerkingen verder toegelicht en genuanceerd worden aan de hand 

van diverse studies. De bovenstaande tweedeling zal als een rode draad doorheen deze 

bespreking lopen. Meer bepaald zullen we onze analyse structureren door de focus te 

richten op (1) bronnen die aansluiten bij de eerste, sterk pragmatische en 

beleidsondersteunende benadering, en (2) de literatuur waarin meer fundamentele 

bedenkingen geplaatst worden bij de wenselijkheid van samenwerking in het kader van een 

preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen. 

4.4. Samenwerking in het kader van een preventieve aanpak van 

criminaliteits- en onveiligheidsproblemen: knelpunten en hun 

verklaring 

Zoals reeds gesteld, resulteert het opmaken van een balans van het 'integratiediscours' in 

een evenwichtsoefening tussen hoop en twijfel. Enerzijds blijkt het bundelen van de 

krachtpunten uit de diverse modellen een enorme potentiële meerwaarde te hebben. 

Anderzijds blijven we gezien de diverse perspectieven die ingenomen worden 

(uiteenlopende theoretische achtergronden en strategische keuzes), worstelen met de vraag 

of bundeling, afstemming en/of integratie wel mogelijk is. De contextualisering van dit debat 

in een actueel maatschappelijk kader, doet deze problematisering enkel toenemen. 

Vanzelfsprekend heeft dit belangrijke gevolgen voor het thema van samenwerking. Zoals 
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reeds gesteld wordt samenwerking namelijk opgevat als het middel bij uitstek om de 

integratiegedachte ook in de praktijk toe te passen. Om die reden beschrijven we hieronder 

vanuit de literatuurstudie de samenwerkingsproblemen die beschreven zijn, en vooral de 

elementen die aangereikt worden om deze problemen te verklaren. Vervolgens beschrijven 

we twee verschillende invalshoeken waarin een uitspraak wordt gedaan rond de mate waarin 

deze problemen opgelost kunnen worden (cf. supra). 

- Enerzijds is er de overtuiging dat de gestelde problemen en conflicten oplosbaar zijn, 

waardoor het pleidooi voor de noodzaak van samenwerking en de overtuiging van haar 

meerwaarde overeind blijft. 

- Anderzijds kan in de literatuur ook een strekking herkend worden die ernstig in twijfel 

trekt of de conflicten op een aanvaardbare manier opgelost kunnen worden. Meteen 

wordt daardoor de haalbaarheid van het ganse integratie- en samenwerkingsdiscours in 

vraag gesteld. 

A. DE BESCHREVEN PROBLEMEN 

Hoewel andere accenten gelegd worden, bestaat er in de diverse literatuurbronnen een 

relatieve eensgezindheid over het feit dat samenwerking met problemen en conflicten 

geconfronteerd wordt. Zo bestaat er weinig discussie rond volgende zeer zichtbare 

vaststellingen met betrekking tot het verloop van samenwerkingsverbanden: 

- reeds in het beginstadium van de samenwerking krijgt men onvoldoende actoren rond de 

tafel; 

- doorheen de verdere ontwikkeling van het overleg of de samenwerking haken actoren af, 

of 

- gemaakte afspraken worden niet of onvoldoende uitgevoerd. 

Deze zichtbare problemen kunnen nog verfijnd worden door te wijzen op het feit dat ze zich 

niet willekeurig afspelen maar wel manifesteren in de vorm van conflicten tussen 

welbepaalde actoren. Zo concentreren spanningen en conflicten zich volgens Sampson e.a. 

(1988) tussen 'the police' enerzijds en 'social werk' anderzijds. Ook in Belgisch onderzoek 

wordt eenzelfde situatie beschreven waarin de 'politie' gepositioneerd wordt tegenover 'de 

sociale sector' (cf. Meijlaers, S., 1993; De Souter, V., Duerinckx, K." Meuwissen, K. en Van 

Laethem, W., 1998). Gelijkaardige indelingen vinden we ook terug bij andere auteurs: 

- Crawford (1998) plaatst 'crimina! justice agencies' tegenover 'ether public sector 

organisations, voluntary bodies, the commercial sector and local community groups' ; 
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- Liddie en Gelsthorpe (1994a) situeren de spanningen voornamelijk tussen 'the police' 

enerzijds en 'social services' anderzijds ; 

- Gilling (1993) doet onderzoek naar de verschillen tussen 'the police' en de 'probation 

service' als meest krachtige explicitering van een welzijnsgerichte benadering, en 

- Thomas (1994) polariseert 'the police' tegenover 'social werkers'. 

In het empirisch luik zullen wij zelf de termen 'veiligheidsactoren' en 'welzijnsactoren' 

prefereren. Voor een verdere operationalisering van deze termen verwijzen we naar het 

empirische onderzoeksluik. 

Naast het 'systematiseren' van mogelijke spanningen en conflicten in twee 'actorenclusters', 

kunnen ze ook geconcretiseerd worden. Op basis van eigen onderzoeksmateriaal wijzen 

Sampson e.a. (1988) op volgende kenmerken die door verscheidene van bovenvermelde 

auteurs bevestigd en eventueel aangevuld worden : 

- politionele diensten kunnen makkelijker het agenda bepalen, 

- politionele diensten investeren minder in verdere onderhandelingen indien blijkt dat de 

eigen doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden, 

- politionele diensten hanteren een eenzijdige interpretatie van vertrouwelijkheid waarbij ze 

zelf enerzijds slechts weinig informatie prijsgeven, maar anderzijds van andere actoren 

niet tolereren dat het beroepsgeheim ingeroepen wordt. 

Op basis van deze vaststellingen dient de zoektocht naar verklaringsfactoren dan ook 

afgestemd te zijn op de volgende vragen : 

- Waarom manifesteren zich bij samenwerking spanningen en conflicten, en meer concreet 

waarom zijn zij vooral aanwezig tussen veiligheidsactoren enerzijds en welzijnsactoren 

anderzijds ? 

- Waarom zijn in samenwerkingsverbanden de politionele actoren veelal dominant 

aanwezig? 
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B. OP ZOEK NAAR VERKLARINGEN 

(1) Waarom manifesteren zich bij samenwerking spanningen en conflicten, 

meer bepaald tussen veiligheidsactoren enerzijds en welzijns· 

actoren anderzijds? 

Zoals reeds gesteld is samenwerking het middel bij uitstek om de integratiegedachte in de 

praktijk om te zetten. In de diverse modellen van (buurtgerichte) preventie bleek reeds 

voldoende dat elk model een eigen achterliggende theorie kent en ook diverse strategieën 

yoorstelt. Dergelijke verschilpunten komen nu op de tafel van overleg en samenwerking en 

dienen er besproken en onderhandeld te worden. Binnen deze context kan zelfs van 

diensten gevraagd worden een deel van hun autonomie af te staan ten dienste van het 

samenwerkingsverband of minstens de eigen werkzaamheden sterker af te stemmen op de 

doelen die binnen het samenwerkingsverband vooropgesteld worden. Gezien de vaak zeer 

uiteenlopende standpunten, valt te verwachten dat een dergelijke bereidwilligheid niet 

vanzelfsprekend is en een goede afloop niet evident is. Vergeleken met actoren binnen de 

sociale sector hebben politionele (en justitiële) actoren heel andere prioriteiten en 

methodieken en nemen ze in de zorg voor veiligheid in de buurt veelal uiteenlopende tot 

tegengestelde principiële standpunten in (cf. Gilling, .D, 1993 en 1994). Dat blijkt zeer 

duidelijk uit enkele van de verklaringselementen die hieronder opgesomd worden en mede 

aanduiden waarom doorheen samenwerking deze verschillen en uiteenlopende standpunten 

zich manifesteren in de vorm van problemen en conflicten. Vanzelfsprekend mag het 

onderscheid tussen de weerhouden factoren niet al te strak geïnterpreteerd worden en zijn 

overlappingen mogelijk. 

(1.1.) Verschillende doelstellingen en methodieken I verschillende kijk op criminaliteit 

en criminaliteitspreventie 

Politie en -a fortiori- justitie zijn veel meer georiënteerd op het beheersen van problemen met 

betrekking tot criminaliteit, de handhaving van openbare orde en het doen naleven van 

wetten en voorschriften. Zij propageren veeleer korte-termijn doeleinden. De sociale sector 

daarentegen stelt zich in eerste instantie tot doel om bepaalde vormen van individueel of 

collectief onwelzijn in te perken. De effecten van hun werk zijn slechts op langere termijn 

werkzaam en zijn vaak ook veel minder zichtbaar en meetbaar ( cf. voor een vertaling naar 

de verhoudingen tussen het straathoekwerk en de politie : Wolf, H. 1997 en 1999). 
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Onder andere ten gevolge van deze kenmerken, zullen de veiligheidsactoren het accent 

leggen op een situationele invulling van criminaliteitspreventie (Hope, T. and Murphy, D., 

1983; Gilling, D., 1993 en 1994). Deze voorkeur ligt voor de hand, vermits de kenmerken 

van de situationele preventie het best aansluiten bij de doelstellingen en methodieken die 

door politie en justitie prioritair geacht worden. Niet alleen wordt een strakkere controle en 

ordehandhaving beoogd, maar ook zijn de resultaten van een dergelijke benadering op 

relatief korte termijn zichtbaar. De focus is gericht op het voorkomen van het delict en het 

beheersen van de gelegenheden die aan de basis liggen van het delict. Dit impliceert ook 

een opvatting van buurt als 'te verdedigen entiteit' waarin door middel van een meer 

efficiënte formele/informele controle de gelegenheden gereduceerd moeten worden ( cf. 

supra). De welzijnsactoren zullen een heel andere preventiebenadering trachten in te 

brengen. Gezien hun doelstellingen en methodieken ligt het voor de hand dat een meer 

maatschappelijk georiënteerde preventie in de focus geplaatst zal worden. Hierbij zal 

voornamelijk aandacht besteed worden aan de de dader en zijn interactie met de omgeving, 

i.c. de buurt. Zo zullen zij een heel ander buurtconcept hanteren (Crawford, A. and Jones, 

M., 1995, 23) waarbij bijvoorbeeld een verruiming van integratie- en 

ontwikkelingsmogelijkheden in de buurt functioneel wordt geacht in het kader van de reductie 

van motiveringsprocessen voor daderschap. 

{1.2.) Verschillende graad van betrokkenheid op het criminaliteitsthema 

Voor politie en justitie is het evident dat zij sleutelactoren zijn in het kader van een 

preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen. Van oudsher vormt de 

strijd tegen criminaliteit en het handhaven van de openbare orde hun voornaamste finaliteit. 

Voor heel wat andere actoren -waaronder de welzijnsactoren- is het minder evident om een 

bijdrage te leveren in het kader van dit thema of er een vorm van verantwoordelijkheid rond 

op te nemen (Gilling, D., 1992). Ze zien niet meteen in op welke manier de eigen finaliteiten 

en methodieken onder een criminaliteitspreventieve noemer ondergebracht of ingepast 

kunnen worden. Hun inbreng is slechts 'potentieel' en heeft minder rechtstreeks betrekking 

op het criminaliteitsthema. Omdat hun expertise niet op dit terrein ligt, moeten 

welzijnsactoren veelal expliciet aangesproken en gemotiveerd worden om aan het overleg 

deel te (blijven) nemen. Tevens zal verder aangeduid worden dat dit kenmerk ook belangrijk 

is om de dominante houding van politie te kunnen verklaren. 
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(1.3.) Stereotype beeldvorming 

Samenwerking verloopt moeizaam omdat de aanwezige actoren communiceren vanuit 

scheefgetrokken en vooringenomen beeldvormingen ten aanzien van elkaar. « De politie is 

repressief, en maakt enkel misbruik van informatie. » « De welzijnssector is laks, overdreven 

tolerant en te weinig aanwezig of bereikbaar in het veld. Zij speelt mee met de criminelen en 

houdt informatie achter ... » Vaak wordt verwezen naar concrete ervaringen die deze 

beeldvormingen moeten ondersteunen. Dergelijke stereotypes geven aan dat een wederzijds 

vertrouwen onvoldoende aanwezig is. Verdere stappen tot een constructieve samenwerking 

zullen dus moeizaam verlopen (Crawford, A., 1998, 179). Vanzelfsprekend kan overleg het 

instrument bij uitstek zijn om deze stereotypes te doorbreken. Toch zullen dan tal van andere 

randvoorwaarden aanwezig moeten zijn om te voorkomen dat doorheen overleg de 

stereotype beeldvorming versterkt zal worden. 

Thomas (1994) gaat op zoek naar de oorsprong van stereotypen en wijst daarbij op hun 

functionaliteit. Zo kunnen ze gehanteerd worden om de eigen beroepsidentiteit sterker af te 

zetten ten aanzien van andere beroepsidentiteiten. Op deze manier wordt meteen een 

rudimentair beeld gevormd van andere beroepsgroepen, wat een relatieve vorm van 

zekerheid verschaft bij de communicatie met deze groepen. Stereotypen zijn om die reden 

belangrijke elementen in de zogenaamde 'occupationele cultuur' van organisaties. Deze 

bestaat uit een reeks van veelal onuitgesproken codes en handelingen die de leidraad 

vormen om officiële doelstellingen en verwachtingen ('de professionele cultuur') op een 

realistische manier in de praktijk om te zetten. Zij worden ten dele ontwikkeld in de opleiding, 

maar vooral versterkt doorheen het dagelijkse werk. Vanuit het perspectief van 

samenwerking, zijn dergelijke mechanismen problematisch. Zo riskeren diensten een zeer 

gesloten houding aan te nemen ten aanzien van elkaar vanuit de overtuiging dat de eigen 

interne gedragscodes moeilijk begrepen kunnen worden door andere beroepsgroepen ( « De 

politie weet toch niet waar het sociale werk mee bezig is », en vice versa). Verder zal nog 

blijken dat dergelijke mechanismen zich niet alleen afspelen tussen diensten, maar ook 

binnen diensten. 

(1.4.) Gender-verschillen 

Stereotypes geven aan dat bij samenwerking verschillende culturele aspecten van 

organisaties samenkomen. Een ander element is het belang van 'gender' verschillen tussen 

organisaties (Liddle, M. and Gelsthorpe, L., 1994c). Politionele actoren passen binnen een 

harde, 'mannelijke' cultuur (de crime-fighters ), terwijl de welzijnsactoren eerder een zachte 
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'vrouwelijke' cultuur vertegenwoordigen. Het gevolg is dat bij samenwerking verschillende 

waarden en patronen samenkomen die mogelijk aanleiding geven tot problemen en 

conflicten. Vanzelfsprekend kan de realiteit niet gevat worden onder deze (stereotype) 

beeldvorming. Zo blijkt bijvoorbeeld ook binnen de politie ruimte te zijn voor meer 

'vrouwelijke' accenten. Het valt dan wel op dat taken rond sociale recherche, maar ook 

opdrachten rond samenwerking met andere actoren veelal ingevuld worden door vrouwen 

(cf. Crawford A., 1997, 124). Meteen wordt hiermee gewezen om de relatie tussen inter

organisationele aspecten en intra-organisationele aspecten. Op deze laatste gaan we in een 

volgende punt verder in. 

Deze gender-kenmerken blijken ook consequenties te hebben op de verhouding tussen 

formele en informele samenwerkingsverbanden. Zo blijken vrouwen zich veel sterker thuis te 

voelen in een context van 'informalism': zij prefereren om samenwerkingsverbanden verder 

uit te werken vanuit een informele sfeer (Sampson et al., 1991, 132; Liddle, M. and 

Gelsthorpe, L., 1994c). De gevolgen hiervan worden verder besproken. 

(1.5.) lntra-organisationele verklaringsfactoren : gebrek aan interne afstemming en 

visie-ontwikkeling en daarmee samenhangende factoren. 

De verklaringsfactoren die hierboven beschreven werden, kunnen gesitueerd worden op 

inter-organisationeel niveau. Toch moet voorzichtig omgesprongen worden met een al te 

strakke interpretatie van deze afbakening. Zo stelt Pearson et al. (1992, 65) « what aften 

appear as inter-organisatienel contiiets are sametimes more appropriately understood as 

intra-organisational contiiets ». Hieronder sommen we enkele factoren op die onder dit intra

organisationele niveau geplaatst kunnen worden. 

Diverse getuigenissen rond problemen in verband met hiërachische afstemming kunnen 

opgetekend worden (Crawford, A., 1997). Algemeen kan gesteld worden dat de veldwerkers 

die vanuit hiërachisch gestructureerde instanties deelnemen aan samenwerking of overleg, 

over onvoldoende beslissingsbevoegdheid beschikken. Gezien hun strakke (verticale) 

hiërarchische structuur, is dit probleem vooral aanwezig aan de kant van de politionele 

actoren. Zij dienen zich veelal te richten tot hun oversten met het oog op het realiseren van 

gezamenlijke afspraken. Naast vertragingen zijn ook meer ernstige consequenties denkbaar. 

Coördinatoren of beleidsmedewerkers kunnen een geheel andere kijk op de problematiek 

hebben en niet wensen in te gaan op de te nemen beslissingen. Op die manier wordt de 

ganse samenwerking op de helling gezet. Analoge problemen doen zich voor bij overleg en 

samenwerking op een hoger beleids- of coördinatieniveau waarbij de genomen beslissingen 
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op een lager niveau opnieuw onderhandeld moeten worden met het oog op hun concrete 

uitvoering. 

Dergelijke mechanismen tonen aan dat er niet alleen tussen maar ook binnen diensten 

verschillende professionele en occupationele culturen leven (cf. supra, gender-relations; 

Thomas, T., 1994). Ook binnen diensten leeft er een sceptische tot zelfs stereotype 

beeldvorming te aanzien van elkaar. Beleidswerkers en coördinatoren zouden namelijk 

veelal te ver van het veldwerk staan, en veldwerkers zouden te weinig oog hebben voor 

meer structurele problemen. Toch dienen dergelijke 'communicatiestoornissen' niet 

noodzakelijk te verlopen tussen de basiswerkers enerzijds en de coördinatoren anderzijds. 

Zo wordt er binnen organisaties vaak vanuit uiteenlopende interesses en overtuigingen 

gekeken naar het belang van overleg en samenwerking met andere organisaties ( cf. infra : 

het belang van 'gender' en zijn invloed op samenwerking). Een medewerker van een dienst 

is dan wel zeer geïnteresseerd in het opvolgen en mee ontwikkelen van een overlegstructuur 

met andere organisaties, maar kan collega's binnen de dienst onvoldoende overtuigen. 

Onder andere een gebrek aan interne visie-ontwikkeling, ondersteuning en voldoende 

interne communicatiekanalen, kunnen dan het vormen van overleg en/of samenwerking 

belemmeren. Vooral grotere organisaties -zoals de politie- die gekenmerkt kunnen worden 

op basis van interne opdrachtsverdelingen doorheen departementen, zouden het moeilijk 

hebben om op een eenduidige wijze hun verhouding met andere actoren te bepalen (Liddle, 

M. and Gelsthorpe, L., 1994a, 25). 

Toch blijven ook de minder hiërarchisch gestructureerde diensten niet gespaard van 

dergelijke problemen. Vooraleer in overleg te kunnen stappen, moet duidelijk zijn wat de 

eigen inbreng van elke actor kan zijn (cf. Melis, B. en Goris, P., 1996). Een krachtige 

profilering veronderstelt van elke organisatie voldoende visie- en methodiekontwikkeling. 

Vooral de kleinere organisaties binnen het welzijnswerk hebben het moeilijk om vanuit 

interne visie-ontwikkeling de eigen missie krachtig en eenduidig te omschrijven. Diverse 

negatieve factoren werken op elkaar in, waaronder: de wisselende (projectmatige) 

financieringskanalen, de onaantrekkelijke statuten, het voortdurende personeelsverloop, ... In 

een dergelijke sfeer van een voortdurende 'behoudsreflex', blijft de ruimte voor een 

coachende en ondersteunende functie beperkt (wat trouwens weer eens versterkend werkt 

op het gebrek aan motivatie bij het personeel, ... ). 
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(1.6.) Onduidelijkheid rond de scheiding tussen formele en informele vormen van 

samenwerking 

Samenwerking verloopt vaak achter de schermen, op basis van informele gesprekken. Het 

formele samenwerkingsverband wordt dan gereduceerd tot een 'artificiële façade'. Achter de 

schermen kiest men de partners, is men niet gebonden door formele afspraken en structuren 

en kan men verder gaan in het maken van afspraken. Om redenen van positieve dynamiek, 

wordt een informele vorm van samenwerking dan ook niet steeds verworpen (Sampson, A., 

e.a., 1988). Bovendien is het een creatieve techniek om conflicten die binnen het formele 

verband rijzen niet openlijk te beslechten en op meer informele wijze op te lossen. Toch 

riskeren dergelijke mechanismen van conflictoplossing de democratische principes binnen 

samenwerking op de helling te zetten. Bovendien wordt gesignaleerd dat het gebruik van 

informele verbanden de positie van de meest invloedrijke actoren versterkt, ten nadele van 

de zwakkeren (Crawford, A., 1998, 176). 

(1.7.) Gebrek aan (neutrale) regie 

De kwaliteit van samenwerkingsverbanden is in belangrijke mate afhankelijk van de 

gevoerde coördinatie. Zo geeft Tilley (1993) in een evaluatiestudie aan dat het mislukken van 

preventieprojecten in belangrijke mate samenhangt met het gebrek aan coördinatie. Een 

gebrek aan coördinatie resulteert namelijk in de situatie dat « different interest groups pass 

each ether like ships in the night » (Sampson et al., 1988, 488). De motor om partijen te 

motiveren (blijven) deel te nemen aan de samenwerking ontbreekt (Liddle, M. en Gelsthorpe, 

L., 1994a, 18) en het samenwerkingsverband dreigt gereduceerd te worden tot een 

'praatbarak' (Meijlaers, S., 1993). In het slechtste geval riskeren problemen en conflicten 

verscherpt te worden doordat er geen neutrale 'bemiddelaar' aanwezig is die op een 

geschikte wijze oplossingsstrategieën voorstelt en uitwerkt. Problemen en conflicten 

ontstaan dus niet alleen omdat er geen coördinator aanwezig is, maar vooral omdat er geen 

neutrale coördinato.r aanwezig is. Hier wordt dan verwezen naar het feit dat de coördinator 

niet aanvaard is door alle betrokken partijen omdat verondersteld wordt dat hij de belangen 

van welbepaalde partijen binnen de samenwerking sterker verdedigt. 
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{2) Waarom is 'de politie' dominant aanwezig ? Over structurele 

machtsverschillen tussen actoren 

Hierboven hebben we vanuit de literatuur enkele belangrijke factoren toegelicht die kunnen 

verklaren waarom samenwerking geconfronteerd wordt met problemen, en meer bepaald 

waarom deze problemen en conflicten zich veelal afspelen tussen enerzijds 'de politie' en 

anderzijds 'de sociale sector'. Indien diverse perspectieven samenkomen, is een 

harmonieuse afstemming niet evident, wat vooral blijkt uit de veelal problematische relaties 

tussen politie en de 'sociale sector'. In wat nu volgt, willen we verder ingaan op deze 

verhouding en ze verder nuanceren. De studie van machtsverschillen tussen actoren is 

hierbij ·prioritair. Bij de 'strijd' rond conflicterende belangen, theoretische perspectieven en 

strategische keuzes, blijken niet alle organisaties over dezelfde macht te beschikken. Uit 

enkele illustraties die hierboven reeds beschreven werden, blijkt dat de politie veelal over 

een dominante positie beschikt. Of, zoals Sampson et al. (1988, 491) het stellen: "The police 

are aften enthusiastic proponentsof the multi-agency approach, but they tend to prefer to set 

the agendas and to dominate forum meetings, and then to ignore the multi-agency 

framewerk when it suits their own needs". In wat volgt, reiken we vanuit de literatuur enkele 

factoren aan die deze dominante positie van politie pogen te verklaren. 

(2.1.) Politie als de meest rechtstreeks betrokken partij 

Gilling (1992) stelt vanuit zijn empirische onderzoeksgegevens dat de diensten die het meest 

rechtstreeks betrokken zijn op een welbepaald probleem, ook over de meeste macht 

beschikken. Dat bleek eerder reeds uit het onderzoek van Hope and Murphy (1983) die 

aantoonden dat in een project rond vandalisme op school, de politie en de school over de 

meeste macht beschikten. Deze diensten worden het meest rechtstreeks geconfronteerd met 

dit probleem en voelen zich dus ook het sterkst aangesproken om er een antwoord op te 

formuleren. Vanuit deze stelling hoeft het dan ook nauwelijks verwondering dat in 

samenwerking met andere diensten, de politie over de meeste invloed zal beschikken. 

Bovendien hebben zij van alle partners het makkelijkst toegang tot basisgegevens om het 

criminaliteitsprobleem in kaart te brengen. Op die manier hebben zij meer impact om vanuit 

deze gegevens een probleem meer concreet te formuleren, en hun eigen aanpak voor te 

stellen en te motiveren. 
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(2.2.) Methodische troeven in handen van politie 

In vergelijking met de 'sociale sector', beschikt de politie over belangrijke methodische 

troeven. Niet alleen kunnen doelstellingen relatief helder geformuleerd worden (bv. 'binnen 

de twee maanden de geregistreerde criminaliteit op het plein reduceren'), maar ook kunnen 

ze via hun (preventieve) interventies op relatief korte termijn zichtbare resultaten boeken. "In 

genera!, because aftenders are less visible than most property offences, it will always be 

easier to acquire information about opportunities than about motivations. ( ... ) it is inherently 

more difficult to specify the link between motivation and crime than between opportunity and 

crime." (Gilling, D., 1994, cursief in oorspronkelijke tekst) De politie is met andere woorden 

de vertegenwoordiger bij uitstek van een situationeel georiënteerd preventiemodel en plukt 

ten volle de voordelen van haar krachtpunten. Het voordeel van deze eigenschappen wordt 

pas echt duidelijk wanneer we deze eigenschappen positioneren binnen actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen die de installatie van een veiligheidsstaat stimuleren. Het 

situationele model sluit aan bij de vragen en noden die in een dergelijke staat gesteld worden 

( cf. supra); de politie bekleedt niet alleen een sleutelpositie om een dergelijke benadering te 

ontwikkelen, maar beschikt bovendien over een bevoorrechte positie om andere actoren 

ervan te overtuigen een dergelijke benadering over te nemen. Ook de bestuurlijke context 

plaatst de politie in een bevoorrechte rol: onder andere om electorale redenen, geniet het 

door haar gehanteerde perspectief de voorkeur van bijvoorbeeld gemeentelijke 

mandatarissen (Meijlaers, S., 1993). Politici en beleidsmakers kunnen dan op relatief korte 

termijn zichtbaar maken dat ze het criminaliteits- en onveiligheidsprobleem au sérieux 

nemen (cf. supra). 

Het is duidelijk dat op al deze punten de kaarten van de welzijnsactoren heel anders liggen. 

Niet alleen moeten zij hun deskundigheid tonen op het terrein dat in eerste instantie niet het 

hunne is, maar bovendien worden hun doelstellingen en instrumenten in dit veld minder 

onvoorwaardelijk gewaardeerd. De doelstellingen die geformuleerd worden zijn eerder vaag 

(emancipatie van een achtergestelde groep bevorderen), en ook de gevolgen van hun werk 

op het criminaliteitsprobleem zijn veelal minder zichtbaar, vragen meer tijd en zijn moeilijker 

meetbaar. De mogelijkheden om in de veiligheidsstaat een (niet-geïnstrumentaliseerd) 

maatschappelijk georiënteerd preventieperspectief in te brengen, zijn uiterst beperkt en 

worden steeds verder uitgehold ( cf. supra). 
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(2.3.) Geweldsmonopolie 

Een ander belangrijk element is het feit dat politionele (en justitiële) actoren beschikken over 

een monopolie om met behulp van dwang op te treden in welbepaalde situaties. Deze 

eigenschap kleurt de relaties met andere actoren. Deze laatsten realiseren zich maar al te 

goed dat ondanks afstemming en afspraken, de politionele en justitiële actoren het laatste 

woord hebben. Vele actoren zijn niet bereid om mee te stappen in deze vorm van 'inherente 

ondergeschiktheid'. Deze ondergeschiktheid en het gebrek aan autonomie vanwege de 

welzijnswerkers zijn ook elementaire kenmerken in de theorie van de 'structurele 

subordinatie' (Ciarke, 1980, geciteerd in Sampson, A., e.a. 1988). Hierin wordt gesteld dat de 

taakinhoud en oriëntaties van het sociale werk bepaald worden door andere organisaties, 

waaronder de politie en justitie. De operationele ruimte waarbinnen het sociale werk actief is 

wordt op die manier gedefinieerd in functie van de activiteiten van deze meer machtige 

organisaties. 

C. OPLOSSINGEN : TUSSEN CONSENSUS EN CONFLICT 

Uit de geraadpleegde wetenschappelijke literatuur moeten we op dit moment besluiten dat er 

een relatieve consensus heerst over : 

- het feit dat samenwerking conflicten en problemen genereert, 

- dat deze zich afspelen tussen de veiligheidsactoren enerzijds en de welzijnsactoren 

anderzijds, en 

- dat de veiligheidsactoren hierbij veelal een dominante positie innemen. 

Crawford and Jones (1995, 25) verwoorden heel krachtig dat het verhaal daarmee nog niet 

ten einde is, integendeel : « The central probiernatie in multi-agency relations is not merely 

the existence and recognition of conflict, but the manner in which conflict is subsequently 

managed ». De beschreven problemen en conflicten vragen inderdaad een antwoord. Pas 

dan komen verschillende basishoudingen ten aanzien van samenwerking het sterkst tot 

uitdrukking. Sampson e.a. (1988) doen een poging om deze basishoudingen op een meer 

gestructureerde wijze voor te stellen. Bij de bespreking van hun onderzoeksbevindingen rond 

'the multi-agency approach' verwijzen ze namelijk naar twee modellen : 'the benevolent 

model' en 'the conspirational model'. In het eerste model wordt samenwerking beschouwd 

als 'a good thing'. In dit model blijft men overtuigd van de meerwaarde en noodzaak van 

samenwerking, hoewel men de ogen niet sluit voor de diverse problemen die hieraan 

verbonden zijn (cf. supra). Deze problemen worden opgevat als tijdelijke 'hindernissen' die 
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overwonnen kunnen worden. Er ontstaan namelijk conflicten tussen actoren omdat bepaalde 

randvoorwaarden voor het bereiken van eenheid en consensus niet ,of onvoldoende 

gerealiseerd zijn. In het tweede model wordt samenwerking niet zozeer vanuit pragmatische 

maar wel vanuit fundamentele overwegingen geproblematiseerd. Hier wordt niet alleen veel 

aandacht besteed aan de beschreven machtsverschillen en de vaststelling dat de politie 

samenwerkingsvormen 'ge-/misbruikt' om haar eigen doelstellingen sterker door te drukken, 

maar vooral wordt ernstig getwijfeld aan de mogelijkheden om dit probleem op een 

aanvaardbare manier op te lossen. 

De verdere literatuurbespreking rond de aanpak van samenwerkingsproblemen willen we 

dan ook structureren volgens deze twee modellen. Hoewel -zoals Sampson et al. (1988) zelf 

aangeven- voorzichtig omgesprongen moet worden met het onderbrengen van een rijkdom 

aan praktijkervaringen en empirische gegevens in deze polarizerende modellen, lijken ze ons 

een geschikt referentiekader om in eerste instantie de weerhouden publicaties op een 

zinvolle wijze gestructureerd voor te stellen. 

(1) Consensus als fundament van een hoopgevende kijk op samenwerking 

Het 'benevolent' model vertrekt vanuit de overtuiging dat burgers er in slagen om binnen 

samenlevingsverbanden consensus te bereiken rond na te streven doelen en te hanteren 

middelen. Deze consensus kan ook teruggevonden worden in de staat, als bestuurlijk 

organisme binnen de samenleving. Zowel samenleving als staat worden opgevat als 

homogene, samenhangende eenheden (Baldwin, R. and Kinsey, R., 1982). Hoewel niet 

ontkend wordt dat in bepaalde samenlevingsverbanden wel eens conflicten zijn rond doelen 

en middelen, wordt dit opgevat als een oppervlakkig en tijdelijk fenomeen. Achter deze 

façade schuilen natuurlijke, 'organische' krachten die weerom eenheid en homogeniteit 

zullen vormen. Om deze basisgedachte concreter te vertalen, wordt onder andere verwezen 

naar de 'crisis'toestand in achtergestelde stedelijke woonbuurten en worden aanbevelingen 

geformuleerd om deze on-natuurlijke toestand van conflict te herleiden tot eenheid en 

consensus (Lea, J. e.a., 1987). Verscheidene diensten moeten de handen in elkaar slaan om 

dit proces te stimuleren. Hoewel men ook hier niet blind blijft voor het feit dat er ook binnen 

én tussen deze diensten conflicten en spanningen kunnen bestaan, worden ook deze 

beschouwd als tijdelijke en oppervlakkige fenomenen. Goede managers en gerespecteerde 

sleutelfiguren uit de buurt liggen aan de basis om deze problemen te overstijgen. Zij zullen 

consensus vinden om de aanwezige conflicten om te buigen tot eenheid. In de literatuur zijn 

deze mechanismen relatief uitgebreid toegelicht aan de hand van relaties tussen de politie 

en het welzijnswerk. Zo wordt gesteld dat zij, ondanks het wantrouwen dat er heerst ten 
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aanzien van elkaar, toch verscheidene gemeenschappelijke kenmerken hebben vermits ze in 

het dagelijkse werk geconfronteerd worden met dezelfde problemen en onzekerheden 

(Thomas, T., 1994 ). Deze gedeelde basis vormt het startpunt bij uitstek om constructieve 

relaties op te bouwen en te evolueren naar een werkzame consensus. Vertaald naar ons 

onderzoeksterrein staat dit gelijk met de overtuiging dat -ondanks tijdelijke conflicten- er 

binnen de buurt en tussen de aanwezige actoren consensus gevonden kan worden over : 

- het doel, met name het realiseren van een veilige buurt, en 

- de middelen die hiertoe moeten ingezet worden. 

We wijzen er op dat bovenstaande basisgedachte reeds in een herkenbare vorm beschreven 

werd in het community defence model en meer algemeen in de zich installerende 

veiligheidsstaat; ook nu vormt deze 'eenheidsideologie' het referentiekader van heel wat 

onderzoek rond samenwerking in het kader van geïntegreerde preventie. Veelal betreft het 

beleidsondersteunende onderzoeksrapporten die -ondanks het feit dat ze uitgevoerd zijn 

vanuit diverse landen en bestuurlijke contexten- een zeer vergelijkbare inhoud vertonen. 

Enerzijds wordt een inventaris en analyse van problemen gemaakt (cf. supra), anderzijds 

wordt aangegeven hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. Deze houding die 

kenmerkend is voor het 'benevolent model', wordt kernachtig uitgedrukt door Meijlaers 

(1993). Hoewel in zijn onderzoek een zeer uitgebreide en gedetailleerde analyse van 

samenwerkingsproblemen centraal staat, komt hij toch tot de volgende conclusie : « Dat er 

verschillen en moeilijkheden in probleemformulering, in doelbepaling, in strategiekeuze, etc. 

aan het licht komen, beschouwen we als een 'noodzakelijk kwaad'. Indien er op een gepaste 

manier met deze moeilijkheden wordt omgesprongen kunnen de verschillen in doelstellingen 

en werkmethoden juist omgebogen worden tot faciliterende factoren die een geïntegreerde 

aanpak kunnen mogelijk maken. » (Meijlaers, S., 1993, 293). Hoewel deze benadering niet 

blind is voor mogelijke machtsverschillen tussen actoren en hun impact op het verloop van 

het samenwerkingsverband, acht men dergelijke problemen oplosbaar door voldoende 

aandacht te besteden aan het creëren van enkele noodzakelijke voorwaarden voor een 

9oede samenwerking. Men beschouwt het als een evidentie dat deze verschillen in 

evenwicht gebracht zullen worden en -in tegenstelling tot het 'conspirational model' ( cf. 

infra)- dus niet uitmonden in een 'kolonisering' van het welzijnsperspectief door de politie. 

Hieronder geven we een overzicht van de voorwaarden die gecreëerd moeten worden opdat 

"met deze moeilijkheden op een gepaste manier kan omgesprongen worden" ( cf. Meijlaers, 

S., 1993). 
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(1.1.) Toename elasticiteitsbegrip 

De verschuiving in gehanteerde begrippen kan een belangrijke oplossingsstrategie zijn. Zo 

blijkt de reeds beschreven verschuiving van criminaliteitspreventie naar veiligheidszorg een 

uitweg te bjeden aan problemen en conflicten. Dat projecten en de daaraan verbonden 

samenwerkingsverbanden niet langer vertrekken vanuit 'criminaliteitsproblemen', maar wel 

vanuit 'onveiligheidsgevoelens', of ruimer nog 'leefbaarheidsproblemen' is zeer tekenend en 

kan belangrijke gevolgen hebben voor de relaties tussen actoren. Door de introductie van de 

term leefbaarheid, kan de politie namelijk niet langer haar monopoliepositie of expertise 

opeisen. (On)veiligheid en a fortiori (on)leefbaarheid zijn zeer eclectische begrippen waarin 

zowat elke preventieve strategie een eigen volwaardige plaats kan innemen. Vanuit deze 

begrippen kan de inbreng van 'de sociale sector' veel rechtstreekser geformuleerd worden; 

ze zullen zich sterker aangesproken voelen om rond dit thema de nodige 

verantwoordelijkheden op te nemen. De mogelijkheden om een gemeenschappelijk 

perspectief in te nemen en consensus te vinden nemen toe naarmate het gehanteerde 

begrip elastischer/eclectischer is. Binnen een gemeenschappelijk perspectief kan de 

onderlinge en wederzijdse afhankelijkheid van actoren dan veel sterker uitgedrukt worden. 

Verwacht kan worden dat daardoor ook de machtsverschillen sterker in evenwicht gebracht 

zullen worden. Dit is meteen een belangrijke stap in de richting van een geïntegreerde 

preventie: het is niet langer een versterking van de situationele benadering, maar er komt nu 

ook meer ruimte voor een maatschappelijk georiënteerde invalshoek (Gilling, D., 1997, 168-

169). 

(1.2.) Druk op actoren verhogen 

Om een geïntegreerde preventiebenadering in de praktijk te kunnen realiseren, dienen een 

voldoende aantal gediversifieerde actoren deel te nemen aan de samenwerking. Indien 

bepaalde actoren niet wensen deel te (blijven) nemen aan de samenwerking, kan aan de 

hand van verschillende mechanismen de druk verhoogd worden om toch (terug) deel te 

nemen. Een voor de hand liggend middel is de toekenning van (supplementaire) financiële 

middelen. Tegenover het deelnemen aan een project en het daaraan verbonden 

samenwerkingsverband, staat de toekenning van financiële middelen. Toch leven er ook nog 

andere vormen van druk op organisaties die twijfelen aan deelname of deelname afzeggen 

(Gilling, D., 1997, 168). Zo stelt Davidsen (1976) dat de druk om samen te werken veelal 

ontstaat vanuit macro-sociale ontwikkelingen, waaronder economische, politieke, 

ideologische en sociale evoluties. Het belang van zijn analyse werd bevestigd in hoofdstuk 3. 
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Zo wordt bijvoorbeeld in de media de aanwezigheid van onveiligheidsgevoelens steeds 

prominenter beschreven. De publieke opinie verwacht van alle betrokken diensten dat ze 

een antwoord geven op dit probleem. Diensten die zich -via samenwerking- niet wensen in 

te zetten om dit maatschappelijk probleem mee op te lossen, dreigen verweten te worden 

hun verantwoordelijkheid te ontlopen. 

(1.3.) Krachtige, neutrale coördinatie 

Hierboven bleek reeds -in· negatieve zin- het belang van coördinatie. Nu tracht men het 

verhaal om te draaien. De coördinator speelt een centrale rol in het oplossen van problemen 

en het in evenwicht brengen van eventuele machtsverschillen. Als de wegen van actoren 

uiteen dreigen te gaan, moet hij ze terug op het juiste spoor zetten. « Given the tensions and 

contiiets within partnerships, the role of an independent co-ordinator can be instrumental in 

negotiating contiiets and mediating power differences between the parties » (Crawford, A., 

1998, 178). Vanzelfsprekend is het vervullen van deze functie niet evident. In heel wat 

onderzoeken wordt dan ook veel aandacht besteed aan de voorwaarden die vervuld moeten 

worden opdat de coördinator deze taak kan vervullen. Zo blijkt uit het citaat reeds dat de 

coördinator over de nodige onafhankelijkheid en neutraliteit moet beschikken. Om die reden 

is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat het coördinatorschap ged_elegeerd wordt aan één van 

de deelnemende partners. Bij voorkeur is de coördinator een onafhankelijke buitenstaander 

die onder andere op basis van opleiding en vroegere ervaringen toch zeer goed op de 

hoogte is van zichtbare en onzichtbare spanningen die zich in dit veld afspelen en over 

voldoende sociale vaardigheden beschikt om op een constructieve wijze met deze 

spanningen om te gaan (cf. De Cauter, F., 1990, 143-144). Tilley (1992, 8) geeft aan dat een 

coördinator onder deze voorwaarden het best geloofwaardigheid kan opbouwen. Zo kan hij 

meteen ook het vertrouwen tussen de actoren stimuleren en wordt de basis gevormd voor 

een constructieve samenwerking. Dezelfde auteur wijst echter op het gevaar indien een 

coördinator van de partners teveel vertrouwen en expertise toebedeeld krijgt : hij gaat dan 

verantwoordelijkheden opnemen die beter door de groep en binnen het 

samenwerkingsverband zouden opgenomen worden. Tilley verwoordt dit mooi als 'the guest 

who stayed toa long' (1992, 10; cf. Elvin, A. and Marlow, A., 1998). 
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(1.4.) Goede planmatige en methodisch onderbouwde aanpak van het overleg 

Vooreerst moet voldoende zorg besteed worden aan de samenstelling van het 

samenwerkingsverband. Zo mag de groep niet al te groot zijn en moet de 

vertegenwoordiging van partners evenwichtig verdeeld zijn. Dit heeft niet alleen betrekking 

op de verhouding tussen welzijnsactoren en veiligheidsactoren, maar ook op de verhouding 

tussen basiswerkers en coördinatoren. Wat betreft dit laatste aspect, moet van in den 

beginne duidelijk zijn welk niveau beoogd wordt. Zoals hierboven gesteld, moet ook de 

voorzitter van het overleg zeer bewust en weloverwogen gekozen of aangeduid worden. 

Vervolgens moet een goede planmatige aanpak uitgewerkt en besproken worden ( cf. De 

Cauter, F., 1990; Synergie, 1995). Zo is een eerste stap het formuleren van een 

probleemanalyse. Het belang om in deze faze elke partner een gelijke inbreng te geven kan 

moeilijk onderschat worden. Criminaliteit en criminaliteitscijfers zijn hierbij slechts een deel 

van het verhaal dat aangevuld moet worden door andere elementen en perspectieven. De 

geformuleerde doelstellingen moeten voldoende helder en concreet verwoord zijn. Ook rond 

de verdere aanpak van het geformuleerde probleem en haar evaluatie, moet de inbreng en 

specifieke verantwoordelijkheid van elke partner duidelijk zijn. Zo mag de werklast niet 

ongelijk verdeeld zijn en mogen de actoren geen taken afwimpelen naar elkaar. De 

deskundigheid van eenieder moet hierbij gewaardeerd worden. Uiteindelijk zullen de 

partners rond vele van deze aspecten en stappen moeten onderhandelen met het oog op het 

bereiken van consensus. De functie van de voorzitter is hierbij cruciaal (cf. supra). 

(1.5.) Delegatie bevoegdheden I betere verticale structuren 

Binnen samenwerkingsverbanden moeten de deelnemers een zekere autonome 

beslissingsmacht hebben of een zeker mandaat krijgen. Strakke hiërarchische structuren 

moeten daarom afgebouwd worden (Meijlaers, S., 1993, 296). Vermits het toebedelen van 

autonomie en verantwoordelijkheden -a fortioiri binnen strak hierarchisch gestructureerde 

diensten zoals de politie- niet evident is, moeten dergelijke oplossingsstrategieën toch 

genuanceerd worden. Binnen hiërarchisch gestructureerde diensten moeten duidelijke 

afspraken gemaakt worden rond de marges waarbinnen werknemers aan het overleg 

kunnen deelnemen. Voor een basiswerker moet vooraf duidelijk zijn welke beslissingen hij 

zelf kan nemen, en welke beslissingen onderhandeld moeten worden met -bijvoorbeeld- zijn 

coördinatoren. Dit veronderstelt dat de verticale structuren binnen diensten transparanter en 

geoptimaliseerd worden. Eventueel impliceert dit ook dat ook op niveau van coördinatoren 

voldoende samenwerkingsverbanden aanwezig zijn. Ook op dit niveau is dus samenwerking 
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noodzakelijk (horizontale structuur). Een dergelijke optie kan gekenmerkt worden als 'multi

tiered partnerschip structures', waarbij voldoende aandacht besteed moet worden aan de 

'sychronisatie' van dergelijke structuren (Liddle, M. and Gelsthorpe, L., 1994b, 1 0). Zo kan 

bijvoorbeeld een enthousiaste bereidwilligheid tot samenwerking bij de basiswerkers 

doorkruist worden door immobilisme aan de kant van de coördinatoren. Zowel binnen als 

tussen diensten moet dan ook gebouwd wordt aan de nodige transparantie. Dit kan bijdragen 

tot het (ondersteunende) engagement van coördinatoren enerzijds en het feit dat ook 

basiswerkers zich ten volle betrokken voelen. 

Op basis van deze elementen, acht !llen een oplossing van de problemen en conflicten die 

verbonden zijn aan samenwerking mogelijk. Zo bestaan er mechanismen om eventuele 

machtsverschillen tussen actoren in evenwicht te brengen. Meer algemeen gesteld, geldt in 

dit perspectief consensus als fundament van een hoopgevende kijk op samenwerking. Het 

blijkt namelijk mogelijk een context te creëren waarbinnen alle deelnemende partijen op een 

gelijkwaardige manier aan het overleg deelnemen om samen consensus te vinden rond 

geformuleerde doelen en de te hanteren middelen. Conflicterende belangen en 

perspectieven krijgen op die manier een oppervlakkige en tijdelijke status die -via het 

installeren van noodzakelijke randvoorwaarden- uiteindelijk uitmonden in consensus. 

(2) Kritiek op de eenheidsideologie : twijfels rond de mogelijkheid én 

wenselijkheid van samenwerking 

Tegen deze kijk op samenwerking bestaat er heel wat verzet. « This largely uncritical 

acceptance of an inter-agency approach denies, or at least marginalizes, the existence of 

structural conflicts» (Crawford, A., 1997, 1 09). Door te stellen dat conflicten oplosbaar zijn, 

wordt meteen aangeduid dat de invloed van structurele machtsverschillen sterk onderschat 

wordt. Gezien deze structurele inbedding, leiden enkele auteurs af dat elke poging om de 

dominante aanwezigheid van veiligheidsactoren te doorbreken, slechts zeer beperkte 

resultaten zal hebben (cf. Walgrave, L., 1995-1996). 

Meer concreet wordt gesteld dat de hierboven beschreven eigenschappen van de 

veiligheidsactoren (zichtbare acties met resultaten op korte termijn, directe betrokkenheid en 

expertise rond criminaliteitsvraagstuk, geweldsmonopolie, ... ) a priori zullen resulteren in een 

dominantie ten aanzien van de andere actoren. Vanuit dit perspectief is het belangrijk te 

wijzen op het verschil tussen enerzijds beleidsondersteunend onderzoek en anderzijds 

fundamenteel onderzoek. Niet toevallig wordt deze kritische kijk op samenwerking 
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voornamelijk uitgewerkt vanuit fundamenteel onderzoek. Dat heeft in belangrijke mate te 

maken met het feit dat dit soort onderzoek zich buiten de grenzen van het gevoerde bele_id 

plaatst. Indien men zich namelijk buiten deze beleidsgrenzen kan plaatsen, worden andere, 

meer algemeen-maatschappelijke mechanismen duidelijk, die het beschreven scepticisme 

voeden. Zo wordt meer concreet gewezen op de invloed van meer algemene 

maatschappelijke en politieke evoluties, die in het vorige hoofdstuk reeds beschreven 

werden. Rekening houdend met deze context waarbinnen machtsverschillen vorm en inhoud 

krijgen, verantwoorden de verdedigers van deze strekking hun eerder deterministische kijk 

op het verloop van machtsverschillen: zij zullen namelijk steeds beslecht worden in het 

voordeel van controlerende perspectieven en actoren. Zo wordt dan duidelijk dat niet zozeer 

de reeds beschreven eigenschappen van de politionele actoren op zich (bijvoorbeeld korte 

termijnperspectief, zichtbare acties, rechtstreekse betrokkenheid op criminaliteitsthema, 

accent op controle, ... ) aan de basis liggen van hun dominante aanwezigheid, maar veeleer 

dat op basis van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen een dergelijk perspectief de 

voorkeur draagt. Door verscheidene auteurs wordt het pleidooi voor het ontwikkelen van 

samenwerkingsvormen dan ook geëvalueerd als een imperialistische strategie van de politie 

om andere actoren, tot zelfs de ganse samenleving, mee in te zetten om haar eigen 

doelstellingen te realiseren. In deze strategie wordt een vorm van netwidening herkend : aan 

de hand van samenwerking met niet-politionele actoren kunnen toezicht en sociale controle 

uitgebreid worden. Voor Seraton (1985, 139) staat samenwerking dan ook gelijk met 'a ferm 

of total policing', waarbij in belangrijke mate verwezen wordt naar concepten uit de 

disciplineringstheorie van Michel Foucault (1989). 

Ook Walgrave staat zeer kritisch tegenover samenwerking tussen wat hij noemt 

'welzijnsinstanties' en 'veiligheidsinstanties'. Zijn argumentatie is zeer expliciet opgebouwd 

vanuit een kritiek op het ongenuanceerde streven naar een geïntegreerde preventie. « Als er 

te veel wordt ingegaan op de vraag naar een meer geïntegreerde preventie, dreigt de 

sociaal-ethische dimensie verdrongen te worden. Sociale en welzijnsproblemen van 

bepaalde deelpopulaties worden dan niet meer erkend en aangepakt vanuit een ethisch 

aanvoelen van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, maar enkel voorzover ze voor 

de anderen veiligheidsproblemen veroorzaken. ( ... ) Wellicht is het voorlopig dan ook beter 

dat de welzijns- en veiligheidsinstanties zo goed mogelijk hun eigen werk doen. Te intense 

samenwerking houdt te veel risico's in voor de welzijnsdimensie. ( ... ) Voor een echt 

geïntegreerde preventie zijn de beoogde preventiedoelstellingen nog te onduidelijk, ( ... ) de 

bereidheid van de veiligheidsinstellingen tot echt overleg met de welzijnsvoorzieningen is 

voorlopig niet gebleken» (Walgrave, L., 1998b, 161 ). Zijn kritiek mondt dus niet uit in een 

verlammend defaitisme. Een oplossing is volgens deze auteur namelijk te vinden in het 

terugschroeven van de verwachtingen ten aanzien van integratie en samenwerking naar een 
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meer realistisch niveau. Walgrave verwacht dan ook meer positieve resultaten van het 

stimuleren van constructieve wederzijdse contacten. In feite wordt hiermee impliciet een 

voorzet gegeven om de gevolgen van een horizontale integratiestrategie op samenwerking 

verder uit de werken. 

Andere auteurs sluiten zich aan bij dit perspectief, maar verwijzen daarbij veel sterker naar 

de nefaste invloed van een al te sterke consensusgedachte, of beter -aldus Crawford en 

Jones (1995, 24)- van de drang om doorheen samenwerken het bereiken van een vorm van 

eenheid voorop te stellen ('ideology of unity'). De consensus die in de vorige benadering zo 

hoog in het vaandel gevoerd werd, wordt opgevat als een opgelegde consensus waarin het 

controleperspectief centraal blijft staan. Het streven naar eenheid en gemeenschappelijke 

doelen zal resulteren in het versterken van de politionele doelstelling. Geïntegreerd 

preventiewerk en -beleid, en de daartoe noodzakelijke vormen van samenwerking, 

opbouwen vanuit een consensusgedachte wordt dan ook niet wenselijk geacht. Beide 

auteurs verantwoorden meer uitgebreid waarom de strijd moet aangebonden worden met 

deze benadering waarin conflicten en dissensus opgevat worden als de vijanden van 

efficiënte samenwerkingsverbanden. Zeer reële belangenconflicten binnen de buurt en 

tussen actoren worden 'weggefilterd' door in vormen van samenwerking (1) de stemmen die 

zich niet aansluiten bij de consensus uit te sluiten en (2) de aanwezigheid van homogeniteit 

in belangen voortdurende te bevestigen en bekrachtigen. Het gevolg hiervan is dat het 

openlijk beslechten van conflicten geweerd moet worden, ten voordele van 

conflictvermijding. In dit verband wordt gewezen op twee concrete strategieën die Crawford 

en Jones in eigen empirisch onderzoek waarnamen: (1) conflicten worden beslecht op meer 

informele ontmoetingsmomenten, en (2) er worden vage doelstellingen geformuleerd waarin 

elke partner zich kan herkennen. 21 

Crawford en Jones (1995) geven aan dat dergelijke strategieën van conflictvermijding 

allerminst wenselijk zijn (contra Sampson, A., e.a., 1988; Liddle, M. and Gelsthorpe, L., 

1994b die stellen dat informele entmeetingsmomenten juist heel wat dynamiek teweeg 

kunnen brengen, cf. supra). Hoewel machtsverschillen aanwezig blijven, zijn ze binnen 

informele verbanden vaak minder zichtbaar en blijven ze onbesproken. De dominante 

organisaties kunnen daardoor 'hun ding blijven doen'. Getuige daarvan het feit dat de 

zwakkere organisatie veelal niet betrokken worden in de meer informele 

ontmoetingsmomenten of hun inbreng in het beste geval irrelevant wordt geacht. Conflicten 

worden dan ook niet bediscussieerd of opgelost op een wijze die maatschappelijk 

aanvaardbaar is. Er is geen confrontatie met afwijkende principiële standpunten of 
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afwijkende belangen. Op lange termijn zal dit leiden tot valse verwachtingen en het uithollen 

van vertrouwensrelaties, aldus deze onderzoekers. 

Interessant in het materiaal van deze onderzoekers is dat ze vanuit deze kritiek ook op zoek 

gaan naar oplossingen voor de gestelde problemen. Zo wordt ook hier bevestigd dat -

ondanks kritische analyses- op het ruime veld van preventie zinvolle verhoudingen, relaties 

tot zelfs samenwerking tussen actoren mogelijk blijven. Vanuit hun kritiek op het 

consensusmodel (door hen 'ideology of unity' genoemd, cf. supra), wijzen deze auteurs 

namelijk op het belang om meer constructieve vormen van samenwerking sterker op te 

bouwen vanuit een conflictmodel. « Conflict is a necessary element of partnership werk » 

(Crawford, A., 1998, 173). Conflicten worden opgevat als de gezonde uitdrukking van 

verschillende belangen. Het is niet zo dat alle bewoners- en gebruikersgroepen de 

concepten 'leefbaarheid' of 'veiligheid' op eenzelfde manier invullen. Deze verschillen mogen 

niet ontkend of 'weggefilterd' worden ten voordele van consensus tussen de partners. 

Veeleer moeten ze erkend en constructief aangepakt worden. Vanzelfsprekend moet hierbij 

een meer concreet kader uitgewerkt worden waarin aangeduid wordt hoe dat kan gebeuren, 

en meer bepaald hoe hierbij ontsnapt kan worden aan de determinerende invloed van 

machtsverschillen. Hieronder formuleren we deze denkpiste die ontsnapt aan de dichotomie 

van het 'benevolent' en 'conspirational' model. 

(3) Samenwerking : balancerend tussen consensus en conflict, slingerend 

tussen structuur en actie 

Crawford en Jones (1995) ontwikkelen een geheel eigen denkspoor vanuit de kritiek op het 

werk van collega's die gelijkaardig onderzoek verrichtten (i.c. Sampson e.a., 1988; Blagg, 

e.a., 1988). Zo verzetten deze auteurs zich tegen een dichotomiserende wijze waarop 

samenwerking in het onderzoek van hun collega's geanalyseerd en geëvalueerd werd.22 

Zoals hieronder nog zal blijken, hanteren ze namelijk een machtstheorie die niet toelaat 

samenwerking ofwel te beschouwen als 'a goed thing' ofwel als 'a bad thing'. Een grotere 

variatie en differentiatie is noodzakelijk. 

Hoewel ook Crawford en Jones zich ten volle bewust zijn van de enorme invloed van 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de relaties tussen actoren - en vandaar ook 

21 We wijzen er op dat beide elementen reeds eerder besproken werden. Door ze te plaatsen in dit meer kritisch 
denkkader, blijkt dat hun werking en invloed niet eenduidig geëvalueerd kan worden. 
22 Toch is deze kritiek op Sampson e.a. niet geheel terecht. Zo stellen ook zij dat "What is required is a more 
socially nuanced understanding of the multi-agency approach, which cannot be provided by either the benevolent 
or conspirational models" (Sampson, A., e.a., 1998, 480). 
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kritiek ontwikkelen ten aanzien van de veiligheidsstaat, cf. supra-, sluiten zij zich niet aan bij 

bij de stelling dat de machtsrelaties die binnen dit kader ontstaan a priori uitmonden in een 

dominantie van de veiligheidsactoren. Dit wordt als volgt gesuggereerd : « ( ... ) our research 

findings suggest that there is a great creativity among inter-agency workers negotiating the 

deep structural conflicts and oppositions that exist. » (Crawford, A. and Jones, M., 1995, 21 ). 

Hiermee verzetten deze auteurs zich tegen de stelling dat de structurerende werking van 

macht deterministisch bepaald is en steeds uitmondt in hetzelfde resultaat (i.c. dominantie 

van veiligheidsactoren). Dit verantwoorden ze vanuit hun (summier uitgewerkte) 

machtstheorie waarin verwijzingen zijn opgenomen naar inzichten van Foucault (1961) en 

Giddens (1984).23 Zo wordt verondersteld dat macht niet alleen remmend maar ook creatief 

werkt (Foucault). Bovendien wordt, verwijzend naar de structuratietheorie (Giddens), gesteld 

dat macht haar concrete betekenis en invloed ontleent aan de interactie tussen structuur en 

actie. Professionele actoren zijn met andere woorden niet a priori overgeleverd aan de 

structurerende werking van macht, maar kunnen er een eigen invloed op uitoefenen. De 

inbreng van bijvoorbeeld menselijke creativiteit laat dan ook toe dat een grotere variatie en 

flexibiliteit in machtsrelaties en in het resultaat van machtsrelaties te verwachten valt. « Our 

research suggests that when analysing inter-agency relations there is a need to give due 

emphasis to the creativity of human actions within structural constraints, and for greater 

specificity of analysis of power relations ». Vanuit deze standpunten, achten de auteurs het 

dan ook een belangrijke beperking dat in analyses van machtsrelaties en de daaruit 

resulterende conflicten de meest openlijke en zichtbare vormen ('overt conflict') centraal 

staan.24 Conflicten en vooral hun beslechting zijn echter vaak minder zichtbaar aanwezig 

('latent conflict'). Meer aandacht voor deze processen zou wel eens een ander licht kunnen 

werpen op machtsrelaties, en meer bepaald de invloed van menselijke handelingen sterker 

kunnen aanduiden.25 Zo geven zij aan dat mensen op een creatieve wijze strategieën 

ontwikkelen om openlijke conflicten te vermijden. Zoals reeds beschreven, is het afwentelen 

van deze conflicten naar meer informele vormen van overleg, hiervan een voorbeeld. 

Paradoxaal genoeg hebben de auteurs zelf ernstige twijfels bij de vraag of dergelijke 

creatieve technieken wel uitmonden in meer evenwichtige verhoudingen. Integendeel, reeds 

eerder werd door dezelfde auteurs gesteld dat de zwakkere partijen op basis van dergelijke 

23 Hoewel ze beperkt blijft, kan slechts bij weinige auteurs een dergelijke explicitsring van de gehanteerde 
machtstheorie teruggevonden worden. 
24 Een dergelijk verwijt richten ze --onder andere- naar het onderzoek van Sampson e.a. (1988). Ook deze kritiek 
is niet geheel terecht vermits ook deze auteurs stellen dat "the forms of co-operation and outcomes of multi
agency initiatives are often the result of a complicated set of social relations and interactions that are neither 
consistent nor directly observable." (Sampson et al., 1988, 491 ). Wel laten ze na de gevolgen van deze 
vaststelling verder uit te werken. 
25 Hoewel ze veel sterker vertrekken vanuit een conflict-gedachte, staan deze auteurs door het counteren van de 
deterministisch structurerende werking van macht door de creatieve werking van de actie niet zo ver verwijderd 
van een welbepaalde invulling van het 'benevolent' model. 
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technieken enkel zwakker worden. De vraag of menselijke actie krachtig genoeg is om het 

hoofd te buigen aan de structurerende werking van macht, kan op basis van het materiaal 

van Crawford en Jones (1995) dan ook niet bevestigend beantwoord worden. 

4.5. Van samenwerking terug naar buurt en een geïntegreerde 

buurtgerichte veiligheidszorg 

Reeds eerder werd de studie rond samenwerking verantwoord vanuit de stelling dat 

samenwerking, en meer algemeen de relaties tussen relevante professionele actoren, 

cruciaal is om een geïntegreerde vorm van preventie te implementeren. De wens en twijfel 

rond (de verdere ontwikkeling van) een geïntegreerde vorm van buurtgerichte preventie, 

maakte een analyse van samenwerking noodzakelijk. Nu we vanuit de literatuurstudie een 

betere kijk hebben op het thema samenwerking en de problemen die daaraan verbonden 

zijn, kan de vraag gesteld worden welke de consequenties zijn voor een geïntegreerde 

buurtgerichte preventie. 

Slechts weinig auteurs wijzen expliciet op de gevolgen van samenwerkingsproblematieken 

op de vorm en inhoud van het buurtgerichte preventiemodeL Zo stelt Walgrave, zoals reeds 

vermeld, wel dat een al te intense samenwerking zal uitmonden in de verdringing van een 

sociaal-ethische dimensie, maar concretiseert dit niet naar mogelijke gevolgen voor het 

buurtgerichte preventiemodeL Nochtans bleek bijvoorbeeld uit vroegere besprekingen dat 

het belang van deze sociaal-ethische dimensie ten volle erkend moet worden om 

noodzakelijke maatschappijgeoriënteerde preventieve acties mogelijk te maken. Een 

marginalisering of kolanisering van deze dimensie zal dan ook gevolgen hebben voor de 

preventieve aanpak van het veiligheidsprobleem in de buurt. In feite geeft alleen Crawford 

(1995, 1 08) een eerste aanzet om dergelijke vertalingen op niveau van de buurt en haar 

bewoners concreter te maken. Dat blijkt reeds impliciet uit het volgende citaat : « This quest 

for 'unity' poses serieus problems, nat only for the finely balanced tensions between the 

independenee and interdependence of crimina! justice agencies, but also for intra-communal 

relations. ». Een bepaalde opvatting rond samenwerking (i.c. 'ideology of unity', cf. supra) 

blijkt niet alleen gevolgen te hebben voor de relaties tussen actoren, maar daardoor meteen 

ook voor de relaties binnen de buurt. Hieronder willen we verder ingaan op deze 

mechanismen, waarbij we -naast het werk van Crawford (1995)- zullen verwijzen naar 

elementen en inzichten die reeds besproken werden in voorgaande hoofdstukken. 
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In het eerste analysemodel rond samenwerking werden begrippen als consensus, 

homogeniteit en een 'ideology of unity' beschouwd als elementaire bouwstenen. Hoewel er 

oorspronkelijk wel problemen en conflicten verschijnen, blijken de verschillende partners 

doorheen de samenwerking toch consensus te vinden rond de doelstelling van preventieve 

aanpak en de middelen die hiertoe ingezet moeten worden. Het hanteren van een dergelijke 

eenheidsgedachte kan wenselijk zijn, indien ook binnen de buurt blijkt dat de verschillende 

bewoners- en gebruikersgroepen dezelfde belangen delen, dezelfde prioriteiten stellen en 

dezelfde middelen wensen in te zetten binnen een preventieve aanpak. Indien bijvoorbeeld 

alle bewoners- en gebruikersgroepen unaniem de aanpak van onveiligheid als prioritair 

thema formuleren en daarbij ook de wens uitdrukken dat dit gerealiseerd wordt door een 

uitbreiding van formele en informele controle, dan kunnen samenwerkingsverbanden hierin 

een gegronde basis vinden om te vertrekken vanuit een eenheidsgedachte. Een dergelijke 

situatie vinden we heel sterk beschreven in het community-defence model. Zoals ook daar 

reeds gesteld, stemt deze opvatting rond buurt als homogeen sociaal weefsel waarin alle 

bewoners- en gebruikersgroepen dezelfde belangen delen, echter niet overeen met de 

realiteit. Dat geldt a fortiori voor achtergestelde woonbuurten. Samenwerking ontwikkelen 

vanuit een eenheidsgedachte heeft voor deze buurten en het buurtgerichte preventiewerk en 

-beleid dan ook uiterst problematische effecten. Ten dele werden deze problemen reeds 

beschreven, maar nu kunnen ze meer speficiek aangevuld worden vanuit het aspect 

'samenwerking'. Zo verdwijnen in het blinde streven naar eenheid en consensus de 

belangen van bepaalde groepen naar de achtergrond. « 'Troublesome' groups are 

marginalised, ingnored or overlooked. This is frequently justified on the grounds that multi

agency is about consensus-building (the goal of 'unity' referred to earlier) which, it is argued, 

is alien to such 'troublesome' groups.» (Crawford, A., 1995, 116). Concreter vertaald naar 

samenwerking tussen professionele actoren impliceert dit dat ook die actoren die de 

belangen van deze groepen vertegenwoordigen gemarginalseerd worden of minstens een 

sterke druk ervaren om deze belangen op te offeren ten voordele van het zogenaamde 

belang dat de consensus van de ganse groep zou wegdragen. 

Vanuit de reeds beschreven ontwikkeling naar een veiligheidsstaat kan nu beter begrepen 

worden _waarom de consensusgedachte opgebouwd wordt vanuit de criminaliteits- en 

onveiligheidsproblematiek, eerder dan de achterstellings- en onwelzijnsproblematiek. Dat 

blijkt nu ook uit processen in de buurt en tussen bewoners- en gebruikersgroepen. Het blijkt 

namelijk dat veelal de meest mondigen zich weten te organiseren en dit thema als prioritair 

naar voor schuiven. Daardoor kunnen de belangen van de groepen die zich minder goed 

organiseren veel moeilijker op het agenda geplaatst worden. Het betreft dan veelal de meest 

kwetsbare, de politiek en maatschappelijk uitgesloten groepen. Hier ligt de basis van de 

stelling dat « leefbaarheidsproblemen van de meest kwetsbare groepen, worden vertaald in 
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termen van veiligheidsproblemen van de meest mondigen. » (Hebberecht, P., 1997 ; 

Walgrave, L., 1998b). Dergelijke mechanismen resulteren in de verdere uitsluiting van de 

meest kwetsbare groepen. Vanzelfsprekend wordt dit effect enkel versterkt indien deze 

groep door de meest mondigen geviseerd wordt als verantwoordelijk voor een belangrijk deel 

van de criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek in de buurt ( cf. 'we' versus 'they' 

perspectief in het community d~fence model). Crawford stelt dan ook dat « Such farms of 

'majoritarian legitimation' may be sufficient to maintain a type of order, but one which will 

most likely result in the further ghettoisation of excluded groups.» (Crawford, A., 1995, 117 ; 

cf. Bottoms, A. and Wiles, P., 1995). Verwijzend naar de twee centrale vragen zoals gesteld 

door Nelken26 kunnen we de gevolgen van de keuze voor een consensusmodel rond 

samenwerking als volgt weergeven : 

- vanuit het consensusmodel wordt bevestigd dat criminaliteit27 en onveiligheid wenselijke 

thema's zijn om buurten (herop) te bouwen ; 

- er dient echter gevreesd te worden dat dit resulteert in een 'duale' buurten: versterkte 

burchten voor de meest mondigen, ghetto's voor de meest kwetsbaren. 

Vertaald naar het integratiedebat kan dan ook afgeleid worden dat een verticale integratie 

wel mogelijk, maar niet wenselijk is. Er lijkt namelijk wel een gemeenschappelijk doel 

gevonden te zijn in functie waarvan diverse modellen ge(her)oriënteerd en geïntegreerd 

moeten worden, maar dit levert voor de samenleving, de buurt en haar bewoners/gebruikers, 

heel wat problematische effecten op. 

Om dergelijke effecten te voorkomen, lijkt het wenselijk om samenwerking op te bouwen 

vanuit een conflictmodel (cf. supra). De keuze voor dit model zal een heel andere inhoud 

geven aan buurtgerichte preventie. « Building the structures around which communities can 

flourish is nat a matter of creating a monolothic set of normative values, or dispensing with 

conflict and dissensions. » (Crawford, A., 1995, 122 ; cf. Hughes, G., 1996). Veeleer dan de 

zogenaamde consensus, veronderstelt het bouwen aan solidariteit en het accepteren van 

culturele verschillen tussen bewoners-/gebruikersgroepen dat ook belangentegenstellingen 

en -verschillen ten volle erkend worden. Ook de professionele actoren in de buurt zullen 

doorheen hun onderlinge relaties dienen te vertrekken vanuit dergelijke premisse. « Any 

socially just conception of local order must be premised upon the acceptance of diversity and 

the socially constructive mediatien of the interests and goals of the diverse social groups 

within a given locale. » (Ibid.). Vermits nu ook de authentieke problemen van heel wat 

26 « Is crime the appropriate vehicle around which to regenerata communities ? And if so, what sort of 
communicites will we be generating through such a focus ? (Nelken, 1985, 239) 
27 Veelal gaat het enkel over de criminaliteitsvormen die het best zichtbaar zijn in de buurt. Gezinsgeweld en 
witteboordencriminaliteit worden dan ook veel minder sterk geproblematiseerd. 
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groepen aan de oppervlakte komen, impliceert een dergelijke benadering dat de dominante 

aandacht wordt weggetrokken van het criminaliteitsprobleem. Er komt met andere woorden 

meer ruimte om bijvoorbeeld de leefbaarheidsproblemen van de meest kwetsbare groepen in 

hun meest oorspronkelijke vorm te formuleren. Meteen wordt vanuit een analyse van de 

samenwerkingsproblematiek impliciet Hopes vraag « Is rnaral minimalism a better strategy to 

control communities ?» ( cf. supra) bevestigend beantwoord. Ook hier moet verder uitgewerkt 

worden in welke mate een horizontale integratiestrategie ondersteunend kan werken ten 

aanzien van dergelijke samenwerkingsverbanden. 
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HOOFDSTUK 5: 

STATUS QUAESTIONIS 

5.1. Afbakening van het onderzoeksterrein en formulering van het 

begrippenapparaat op basis van de literatuurstudie 

Vooraleer het empirisch onderzoeksluik op te starten, dienen het onderzoekterrein en de 

gehanteerde begrippen eenduidig geformuleerd te worden. In dit verband kunnen de 

bevindingen uit de literatuurstudie op twee wijzen opgevat worden. 

- Enerzijds blijkt uit de literatuurstudie dat een dergelijke afbakening en omschrijving niet 

evident is. Kenmerkend voor het weerhouden onderzoeksthema is namelijk het feit dat 

elastische begrippen gehanteerd worden (bijvoorbeeld : van criminaliteit naar 

leefbaarheid), waardoor ook de grenzen van het onderzoekterrein voortdurend verlegd 

worden (bijvoorbeeld : van criminaliteitspreventie in de buurt tot leefbaarheidszorg voor 

de buurt). 

- Anderzijds werden doorheen de literatuurstudie reeds tal van begrippen gesitueerd, 

gepresenteerd en afgewogen ten aanzien van elkaar. Op basis van deze beschrijving 

kan nu een keuze van begrippen en onderzoeksterrein gemaakt worden. Hun motivering 

ligt in belangrijke mate verantwoord in de literatuurstudie zelf. 

Wat betreft de afbakening van het onderzoeksterrein beperken we ons tot de buurtgerichte 

preventieve aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen in de achtergestelde 

woonbuurt, en meer bepaald de analyse van verhoudingen tussen professionele actoren in 

het kader van een dergelijke aanpak. De invulling van gehanteerde begrippen maakt deze 

afbakening meer concreet. Zoals gesteld verwijzen we hier maximaal naar eerdere 

beschrijvingen in de literatuurstudie. 

1. De keuze voor en omschrijving van 'criminaliteits- en onveiligheidsproblemen' 

136 

De aandacht beperken tot criminaliteitsproblemen achten we niet gewenst. We verwijzen 

hier naar een eerdere verantwoording. In navolging van het left-realism volgen ook wij 

het standpunt dat niet alleen objectieve criminaliteit, maar ook subjectieve 

onveiligheidsgevoelens reëel aanwezig zijn. Zowel het criminaliteitstenomeen als het 

onveiligheidsprobleem werden in de literatuurstudie besproken (1.3.A). Bovendien werd 

gewezen op de geografische spreiding van deze fenomenen (2.1.8). Op basis van deze 
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besprekingen worden in functie van het emprisch onderzoeksluik volgende afbakeningen 

gemaakt. 

- Wat betreft de criminaliteitsproblematiek richten we de focus voornamelijk op die 

criminaliteitsvormen die in de buurt het meest zichtbaar zijn, i.c. de 

'straatcriminaliteit'. We merken hier op dat de ontstaanscontext van deze ruime 

waaier aan criminaliteitsvormen (beroving en fysieke agressie op straat, 

winkeldiefstal, vandalisme, ... ) zeer uiteenlopend kan zijn. Zij kan variëren van het 

occasioneel ingaan op een aangeboden gelegenheid tot het persisterend en vaak 

meer ernstig normovertrend gedrag als gevolg van een situatie van 

maatschappelijke kwetsbaarheid. 

De onveiligheidsproblematiek is veel ruimer dan de criminaliteitsproblematiek ; de 

introductie van een subjectieve component in de vorm van 'onveiligheidsgevoelens' 

is in belangrijke mate verantwoordelijk voor deze verruiming. Er werd gewezen op 

verscheidene conceptuele invullingen van deze onveiligheidsproblematiek, 

waaronder de tweedeling tussen 'angst voor criminaliteit' en 'bezorgdheid over 

criminaliteit'. Er werd gewezen op de complexe verwevenheid van deze fenomenen 

met tal van factoren op uiteenlopende niveau's, Het bleek bovendien mogelijk ook 

aan deze beïnvloedende factoren een ruimtelijk spreidingspatroon toe te kennen. 

Vanzelfsprekend heeft deze keuze om zowel aandacht te besteden aan de 

criminaliteitsproblematiek als aan de ruimere onveiligheidsproblematiek, belangrijke 

gevolgen voor de verdere afbakening van dit onderzoek. De wijze waarop relevante 

professionele actoren zich verhouden ten aanzien van elkaar zal niet alleen bestudeerd 

worden vanuit de criminaliteitsproblematiek. De keuze om het terrein te verruimen tot de 

'onveiligheidsproblematiek' impliceert meteen dat in de analyse ook aandacht wordt 

besteed aan de relatie tussen enerzijds de verhoudingen tussen professionele actoren en 

anderzijds ervaringen en percepties van bewoners- en gebruikersgroepen rond 

bijvoorbeeld concrete slachtofferervaringen, het 'verval van de buurt' ('uitdroging' lokale 

sociale netwerken, zwerfvuil, rondhangende jongeren, ... ), het gebrek aan instrumenten 

om hierover zelf controle te krijgen of het onvermogen vanwege de overheid om hierop 

een greep te krijgen. 

2. De keuze voor en omschrijving van 'preventieve aanpak' 

Als gevolg van de eerste keuze beperken we ons niet tot criminaliteitspreventie, maar 

richten we de aandacht veeleer op 'veiligheidszorg'. Echter, het gebruik van de term 

veiligheidszorg kan suggereren dat ook het justitiële sluitstuk bestudeerd zal worden. 

Vermits dit minder het geval is, en het accent blijft liggen op 'preventie' wordt gekozen 

voor de term 'preventieve aanpak'. 
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3. De keuze voor en omschrijving van 'achtergestelde woonbuurten' 

Hierboven werd verwezen naar de wijze waarop algemene (mundiale) sociale en 

economische processen uitsluiting en marginalisering genereren. Bovendien werd meer 

uitgebreid aangetoond dat via de werking van de arbeids- en huisvestingsmarkt deze 

processen een ruimtelijke differentiatie kennen (2.1.A). Deze beschrijving kan opgevat 

worden als het referentiekader en de verantwoording van indicatoren die weerhouden 

kunnen worden om het begrip 'kansarme woonbuurt' af te bakenen. Deze indicatoren -

die opgesteld werden op basis van gegevens van bewoners - verwijzen naar hun 

nationaliteit, gezins-, tewerkstellings-, huisvestings- en inkomenssituatie. Een 

meervoudige cumulatie van achterstelling op deze terreinen kenmerkt de 'achtergestelde 

woon buurt'. 

4. De keuze en omschrijving van 'verhoudingen tussen professionele actoren' 
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Ook hier wensen we de focus voldoende ruim te houden. Verhoudingen omschrijven we 

dan in eerste instantie ook als alle mogelijke vormen van professionele relaties en 

contacten tussen actoren : formeel, informeel, systematisch, occasioneel. Ook in andere 

onderzoeken vonden we aanwijzingen om de analyse niet meteen te beperken tot 

vormen van 'samenwerking' (cf. supra). Uit de literatuurstudie blijkt dat bewoners en 

gebruikers van de buurt niet opgenomen worden in de analyse van deze relaties. De 

beschreven onderzoeken beperken zich tot de verhoudingen tussen professionele 

actoren. Bewoners en gebruikers van de buurt bekleden nochtans een belangrijke plaats 

binnen dit onderzoeksthema, met name in zoverre (1) de verhoudingen tussen actoren 

een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op hun plaats in de buurt en (2) bewoners en 

gebruikers zelf een sturende invloed kunnen uitoefenen op de verhoudingen tussen 

professionele actoren. Echter, ook in dit onderzoek zullen ze niet expliciet als 

studieobjecten opgenomen worden. De context en het opzet van dit onderzoek laten 

namelijk niet toe om zowel op niveau van de professionele actoren als op het niveau van 

de bewoners- en gebruikersgroepen van de buurt de noodzakelijke differentiaties op te 

nemen en uit te werken. Zo zal het verhaal van de autochtone bejaarde heel anders 

klinken dan dat van de politiek vluchteling of zullen de lokale handelaars een heel andere 

stem laten klinken dan de 'rondhangende jongeren'. Het zoeken naar mogelijkheden om 

de diversiteit aan bewoners- en gebruikersgroepen in kaart te brengen en het formuleren 

van onderzoeksstrategieën die leiden tot een representatieve weergave van deze 

diversiteit, is de opdracht voor een verder onderzoek ( cf. infra : algemene besluiten : 

beperkingen van dit onderzoek). 
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5.2. Verdere oriëntering van het onderzoek op basis van de 

literatuurstudie 

Vanuit de inzichten uit de literatuurstudie kunnen enkele krijtlijnen uitgetekend worden die 

relevant zijn met het oog op het beantwoorden van de weerhouden onderzoeksvraag 

enerzijds en het opstarten van het empirisch onderzoek anderzijds. 

In de literatuurstudie voerden we in functie van de weerhouden probleemstelling een analyse 

uit van actuele ontwikkelingen op volgende vier niveau's : 

- een analyse van de algemeen maatschappelijke context waarin het integratiedebat 

gevoerd wordt (hoofdstuk 3) ; 

- een analyse van de ontwikkelingen rond een geïntegreerd preventiemodel (hoofdstuk 1) ; 

- een analyse van de ontwikkelingen rond een buurtgericht geïntegreerd preventiemodel 

(hoofdstuk 2), en 

- een analyse van samenwerking in het kader van een geïntegreerde preventie (hoofdstuk 

4). 

De gelijkenissen in deze analyses zijn opvallend, waardoor hun verwevenheid nogmaals 

bevestigd wordt. Zo worden in de vier analyses telkens twee strekkingen onderscheiden : 

een groep auteurs die de beschreven ontwikkelingen ondersteunt en wenselijk acht, en een 

andere groep die ze bekritiseert. Er worden diverse standpunten ingenomen en verschillende 

argumenten aangevoerd om deze standpunten te verantwoorden. In het kader van de 

gestelde onderzoeksvraag is het cruciaal dat vanuit de vier analyses de volgende conclusie 

steeds verscherpt wordt : het hanteren van een consensusmodel of eenheidsideologie 

riskeert uit te monden in een verdere uitsluiting van de meest kwetsbare groepen. Echter, is 

daarmee ook de ( onderzoeks )vraag al voldoende beantwoord, met name welke relaties 

tussen actoren functioneel zijn in het kader van een sociaal rechtvaardige (buurtgerichte, 

geïntegreerde) preventieve aanpak van de veiligheidsproblematiek in kwetsbare stedelijke 

woonbuurten ? 

Pragmatisch georiënteerde auteurs ontkennen niet dat samenwerking gepaard gaat met 

problemen, maar achten deze problemen oplosbaar. Zo wordt gewezen op diverse 

mogelijkheden en randvoorwaarden om de dominantie van 'de politie' ten aanzien van 'de 

sociale sector' te doorbreken. Uiteindelijk is eenheid en evenwicht mogelijk vermits de 

betrokken partners zich gebonden voelen door eenzelfde project, met name het bouwen aan 

een veilige buurt. Meer kritische auteurs stellen echter dat structurele machtsverschillen 

tussen beide partners enerzijds, en d~ inbedding van deze verschillen in de veiligheidsstaat 
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anderzijds, de authentieke positie en betekenis van 'de sociale sector' zal ondermijnen. Dit 

hypothekeert meteen de mogelijkheden van deze actoren om eventuele 

belangentegenstellingen die verbonden zijn aan de invulling van een 'veilige' of 'leefbare' 

buurt aan de oppervlakte te brengen. Dat dergelijke tegenstellingen en conflicten 

onvoldoende erkend (of 'weggemasseerd') worden, leidt tot een (verdere) uitsluiting van 

bepaalde bewoners- en/of gebruikersgroepen in de buurt. Het valt op dat in de literatuur 

slechts in zeer beperkte mate pogingen aanwezig zijn om (1) een analyse van samenwerking 

niet langer te beschouwen in de bovenstaande vorm van een dichotomie (samenwerking als 

'a goed thing' of samenwerking als 'a bad thing'), en -daarmee verbonden- (2) te 

ontsnappen aan een vorm van determinisme die gesuggereerd wordt door te wijzen op de 

bepalende rol van machtsverschillen. Hoe aan een dichtamiserende en deterministische kijk 

te ontsnappen, is met andere woorden een belangrijke uitdaging voor het verdere 

onderzoek. Hoe kan in samenwerking bijvoorbeeld ontsnapt worden aan de invloed van de 

veiligheidsstaat ? Zijn er mechanismen om deze invloed te doorbreken ? ... 

We concluderen dan ook dat de samenwerkingsproblematiek op uiteenlopende wijzen wordt 

geanalyseerd. Een eenduidig theoretisch kader dat als startpunt van een toetsend onderzoek 

kan dienen, blijft afwezig. Bovendien blijven de bronnen beperkt (voornamelijk enkele 

toonaangevende Britse auteurs), en missen ze veelal een empirische basis. Zo bestaat er in 

Vlaanderen geen dergelijke analyse vanuit een buurtgericht kader, laat staan een dergelijk 

onderzoek dat 'verdere uitsluiting van kwetsbare groepen' als evaluatiecriterium opneemt. 

Niet alleen wordt hierdoor het belang van dit onderzoek onderstreept, maar bovendien lijkt 

het verantwoord. empirische en exploratieve kenmerken in de verdere opbouw van het 

onderzoek centraal te stellen. Om die redenen verkiezen we -zoals verder nog 

beargumenteerd zal worden- om het empirische onderzoeksdeel op te bouwen vanuit 

volgende vragen : 

(1) Hoe verhouden relevante buurtgerichte professionele actoren zich ten aanzien van elkaar 

in het kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(2) Welke elementen bepalen de aard van deze verhoudingen ? 

(3) Welke zijn de gevolgen van deze verhoudingen op de veiligheidsproblematiek in de 

buurt? 
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DEEL 11: 

VERHOUDINGEN TUSSEN PROFESSIONELE ACTOREN IN HET 

KADER VAN EEN BUURTGERICHTE PREVENTIEVE AANPAK VAN 

VEILIGHEIDSPROBLEMEN. EEN VERKENNING VANUIT VIER 

BUURTEN. 

, .... , .... 



HOOFDSTUK 1 : ONDERZOEKSOPZET 

EEN INDUCTIEF ONDERZOEKSPROCES, DE MULTIPLE CASE

STUDY ALS ONDERZOEKSSTRATEGIE 

1.1. De keuze voor een cyclisch en inductief onderzoeksproces 

A. BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING 

In deze onderzoeksfaze stellen we ons tot doel om vanuit een verzameling en verwerking 

van empirische gegevens bestaande theoretische inzichten bij te sturen of -indien nodig

nieuwe theoretische inzichten op te bouwen (inductief onderzoeksproces/inductieve 

theorievorming; cf. Maso, I. en Smaling, A., 1998). We doen dit aan de hand van methodisch 

gemotiveerde contacten met het veld. Het onderzoek blijft namelijk niet beperkt tot deze 

verzameling en verwerking van particuliere ervaringen. Het is precies de bedoeling op zoek 

te gaan naar een zekere systematiek in de empirische gegevens, begrippen te ontwikkelen 

die deze systematiek uitdrukken en verbanden te leggen tussen de weerhouden begrippen. 

Uiteindelijk moet dit uitmonden in de constructie van een theoretisch model dat maximaal 

past op het empirische veld (cf. methode van gefundeerde theoriebenadering: Wester, F., 

1991, 45; Strauss, A. and Corbin, J., 1998; King. R. and Wincup, E., 2000). Deze doelstelling 

wordt in het onderzoek gerealiseerd in de vorm van een permanent zoekproces. Ervaringen 

en getuigenissen zullen onderworpen worden aan analyse en reflectie en uitmonden in het 

formuleren van voorlopige begrippen en verbanden. Een terugkoppeling naar het veldwerk of 

het verzamelen van nieuwe gegevens toetsen dan de vooropgestelde veralgemening of 

systematiek aan haar relevantie en bruikbaarheid, en sturen haar waar nodig bij. Verder zal 

meer concreet aangeduid worden hoe de verdere opbouw van deze onderzoeksfaze is 

opgevat vanuit een dergelijk cyclische benadering. 
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B. EXPLOREREN OF TOCH TOETSEN ? INVLOED VAN EEN 

'REFERENTIEKADER' OP HET ONDERZOEKSPROCES 

Bovenstaande beschrijving van een inductief en -meer nog- cyclisch onderzoeksproces, 

suggereert dat het vinden van een startpunt voor een dergelijk proces, niet evident is. Zo 

geeft een terechte kritiek op een al te extreme keuze voor een dergelijk proces aan dat niet 

verwacht mag worden dat een loutere vergelijking van empirische gegevens zal uitmonden in 

een theoretisch kader. De onderzoeker is geen onbeschreven blad papier, maar vertrekt 

steeds vanuit een persoonlijke en culturele achtergrond waarin -onder andere- theoretische 

noties en veronderstellingen reeds aanwezig zijn en al dan niet geëxpliciteerd worden ( cf. 

Wester, F., 1991, 39-40; cf. het begrip 'tacit knowledge'; Altheide, D. and Johnson, J., 1998). 

In dit onderzoek wordt deze achtergrondkennis in belangrijke mate uitgebreid door de 

literatuurstudie die werd uitgevoerd. Hoewel op basis van deze studie geen éénduidige 

theorie kan opgesteld worden, zullen de talrijke inzichten, begrippen en relaties een 

belangrijke invloed uitoefenen op het verdere onderzoek. We spreken dan ook over de 

aanwezigheid en invloed van een 'referentiekader': meer dan een 'achtergrond', maar minder 

dan een éénduidige en krachtige theorie. Vanuit de aanwezigheid van dit kader kan meteen 

het explorerende karakter van dit onderzoek in vraag gesteld worden. Een mogelijke uitweg 

vinden we in de benadering om explorerend onderzoek enerzijds en toetsend onderzoek 

anderzijds niet als dichotomieën op te vatten. Veeleer moeten beide onderzoektypes op een 

continuüm geplaatst worden (cf. Wester, F., 1991, 130-131). Deze onderzoeksfaze situeert 

zich dan relatief sterk bij de explorerende pool, hoewel ook toetsende elementen aanwezig 

zullen zijn. We beschikken namelijk (nog) niet over een éénduidige theorie vanwaaruit te 

toetsen hypothesen geformuleerd kunnen worden. Wel willen we vanuit een vergelijking met 

empirisch materiaal het aanwezige referentiekader (i.c. voornamelijk de inzichten uit de 

literatuurstudie) bijsturen. 

Hoewel men het er in de methodologische literatuur niet over eens is of de aanwezigheid van 

, een dergelijk 'theoretisch kader' (wij verkiezen hier de term 'referentiekader', cf. supra) bij de 

start van het onderzoek, het onderzoek ook ten goede komt (Morse, J., 1998, 59), kiezen wij 

er voor dit kader aanwezig te stellen en haar ontwikkeling maximaal te expliciteren. Dit doen 

we op basis van drie argumenten, zoals verwoord door Maso en Smaling (1998, 24 ): "In de 

eerste plaats kan, doordat het resultaat van het uit te voeren onderzoek kan worden 

vergeleken met dat kader, worden vastgesteld in hoeverre het onderzoek een bijdrage levert 

aan de groei van onze theoretische of praktische kennis. In de tweede plaats maakt het de 

analyse van de verzamelde informatie veel eenvoudiger dan wanneer zo'n kader niet is 
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geformuleerd. In de derde plaats maken de veronderstellingen en hypothesen waaruit het 

theoretisch kader bestaat, volstrekt duidelijk waar het empirisch onderzoek zich specifiek op 

moet richten." Dat dit laatste argument ook een nadeel kan zijn, is enorm belangrijk in het 

kader van dit onderzoek. Het risico bestaat namelijk dat de onderzoeker zich bij de 

verzameling en verwerking van empirische gegevens te sterk laat leiden door dit kader, 

waardoor nieuwe inzichten en veronderstellingen niet zullen opgemerkt worden. Het blind 

zijn voor deze vorm van vernieuwing zou de kwaliteit van het onderzoek vanzelfsprekend 

enorm hypothekeren. In het onderzoek is dan ook zeer bewust omgegaan met dit risico. Zo 

is het referentiekader opgebouwd vanuit de vaststelling dat er in de literatuur nog enorm veel 

discussie heerst en het thema tot op heden -a fortiori in Vlaanderen- een empirische basis 

mist. Daarom wordt het referentiekader ook beschouwd als een voorlopige keuze waarin 

slechts zeer ruwe elementen zijn opgenomen, eerder dan een kader waarin de verzamelde 

gegevens hoedanook moeten ingepast worden ( cf. supra). 

C. EXPLICITERING VAN DE OPBOUW VAN HET REFERENTIEKADER 

In functie van de ontwikkeling van een referentiekader werd een literatuurstudie ondernomen 

met betrekking tot samenwerking in het kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van 

veiligheidsproblemen. Om dit veld af te bakenen en het thema met het oog op empirisch 

onderzoek te concretiseren, werden in eerste instantie voorlopige nota's opgesteld ( cf. 

bijlage 1 ). Deze waren niet alleen gebaseerd op oriënterende literatuurverkenningen, maar 

ook op vroegere eigen onderzoekservaringen en de onderzoekstraditie binnen de 

onderzoeksgroep jeugdcriminologie (cf. onder andere: Melis, B. en Goris, P., 1996; De 

Cauter, F., 1990; Meijlaers, S., 1993). Deze voorlopige nota's werden intern besproken met 

de promotor van het onderzoek en voorgelegd op stafvergaderingen van de 

onderzoeksgroep jeugdcriminologie. Bovendien werden zij ook bijgestuurd aan de hand van 

een raadpleging van 'externe' deskundigen, i.c. sleutelfiguren met een rijke ervaring rond dit 

thema. Deze deskundigen werden voornamelijk geselecteerd op basis van reeds bestaande 

contacten vanwege de onderzoeker en/of de promotor met deze personen; veelal betrof het 

beleidsfiguren, werkzaam in een lokale stedelijke of gemeentelijke context: 
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- directeur dienst sociale zaken, gemeente Genk 

hoofdcommissaris gemeentepolitie, gemeente Genk 

- preventieambtenaar, gemeente Genk 

- directeur dienst samenlevingsopbouw, stad Antwerpen 

- preventieambtenaar, stad Antwerpen 

- projectcoördinator plein- en buurtbeheer, stad Antwerpen 
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- stafmedewerkers stedelijke ontwikkelingsmaatschappij, stad Antwerpen 

- stafmedewerker gemeentepolitie, stad Gent 

- preventieambtenaar, stad Gent 

- stafmedewerker SIF-cel, stad Gent 

- stafmedewerkers opbouwwerk, Brussel 

- stafmedewerker gewestelijke interministeriële afvaardiging voor stedelijke solidariteit, 

Brussel 

- stafmedewerker vast secretariaat voor het preventiebeleid, en 

- docent sociale hogeschool, Gent. 

In de periode februari 1997 - november 1997, verstuurden we hen een brief met een 

introductie rond het onderzoeksthema en de vraag of het mogelijk was hierrond een gesprek 

te voeren (cf. verslaggeving gesprekken in bijlage 2). Steeds werd medewerking verleend. In 

deze gesprekken werd de relevantie van het onderzoek en de gepresenteerde inzichten in 

belangrijke mate bevestigd. Toch werd ook sterk benadrukt om de verzameling en 

verwerking van empirisch materiaal niet te sterk in te kapselen in de gepresenteerde 

inzichten. Zo wezen enkele opmerkingen reeds op de lacunes en vooronderstellingen die 

opgenomen werden. 

- Vaak wordt in de literatuur de lokale overheid voorgesteld als een orgaan dat de 

verhoudingen tussen actoren kan sturen. Een dergelijke kijk mag in het onderzoek niet a 

priori overgenomen worden. Vaak is zij niet de regisseur, maar eerder een acteur die ook 

afhankelijk is van andere processen waarop zij geen of weinig vat heeft. In dat opzicht 

moet bijvoorbeeld het belang van buurtoverstijgende actoren (federale overheid, 

media, ... ) sterker uitgedrukt worden. 

- Het is een veld in permanente evolutie. Het beleid verandert van kleur, veldwerkers 

komen en gaan. De vraag stelt zich hoe deze evoluties gemeten zullen worden. 

- Uitsluiting en integratie worden tegenover elkaar geplaatst. De vraag is of dit ook in de 

praktijk zo ervaren wordt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de termen welzijnsactoren 

en veiligheidsactoren en de manier waarop ze tegenover elkaar gepositioneerd worden. 

Op basis van deze gesprekken bleek duidelijk dat enkel een 'open kijk' in het veld nieuwe en 

interessante bevindingen kon opleveren. De manier waarop de betrokken actoren zich ten 

aanzien van elkaar verhouden is zo divers en onderhevig aan complexe processen, dat 

enkel een voortdurende confrontatie tussen nieuwe empirische gegevens en voorlopige 

begrippen en relaties tot een zinvolle veralgemening en theorievorming zou kunnen leiden 

(cf. supra). Deze bevestiging van het belang van een explorerend en inductief 
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onderzoeksconcept had belangrijke consequenties voor de formulering en operationalisering 

van de vraagstellingen die aan de basis liggen van dit empirische onderzoeksluik. Wat de 

formulering van deze eerste vraagstellingen betreft (voor operationalisering: cf. infra), was 

het duidelijk dat deze zo ruim en algemeen mogelijk moest zijn waarbij een minimum aan 

afgelijnde begrippen werd gebruikt. We volgen de stelling van Morse dat "( ... ) the researcher 

should make the question as braad as possible rather than prematurely delimit the study with 

a narrow question. Narrowness distracts the researcher from seeing the whole picture." 

(Morse, J., 1998, 68). 

Concreet resulteerde de literatuurstudie en de bevraging van externe deskundigen in de 

formulering van volgende vraagstellingen: 

( 1) Hoe verhouden relevante buurtgerichte professionele actoren zich ten aanzien van elkaar 

in het kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(2) Welke elementen bepalen de aard van deze verhoudingen ? 

(3) Welke zijn de gevolgen van deze verhoudingen op de veiligheidsproblematiek in de 

buurt? 

De invloed van het referentiekader op de formulering van de eerste vraagstellingen blijft zeer 

beperkt. Zoals reeds gesteld zou hieruit ten onrechte kunnen afgeleid worden dat in het 

onderzoek gekozen wordt voor een extreme vorm van een inductief onderzoeksproces 

waarin aan de hand van een uiterst 'open' verzameling van empirische gegevens, begrippen 

en relaties opgebouwd worden vanuit een loutere vergelijking van deze gegevens. Bij de 

verdere operationalisering van deze vraagstellingen zal namelijk blijken dat deze keuze niet 

gevolgd werd, maar wel geopteerd werd voor een doordacht gebruik van het referentiekader. 

Hierbij staan we dan voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het expliciete 

en/of impliciete gebruik van dit kader enerzijds en een onbevooroordeelde wijze van 

gegevensverzameling anderzijds ( cf. infra). 

1.2. De multiple case-study als onderzoeksstrategie 

A. BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING 

Na de beschrijving van het onderzoeksproces, moet een strategie geformuleerd worden die 

aansluit bij dit proces. Met het oog op het selecteren van een geschikte strategie, worden in 

de methodologische literatuur volgende criteria vermeld (Yin, R., 1994, 4 ): 
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1. de aard van de onderzoeksvraag/-vragen; 

2. de mate waarin de onderzoeker controle heeft op het te onderzoeken voorwerp, en 

3. of de onderzoeker zich richt op actuele dan wel historische gebeurtenissen. 

Op basis van deze criteria wordt het volgende schema uitgewerkt (Ibid., 6) 

strategy form of research requires control focuses on 

question over behaviaral contemporary 

events? events? 

experiment how,why yes yes 

survey who, what, where, no yes 

how many, how much 

archival who, what, where, no yes/na 

analysis how many, how much 

history how, why no no 

case-study how, why no yes 

Verwijzend naar de beschreven stand van zaken, het onderzoeksproces en de daarin 

beschreven onderzoeksvragen, selecteren we de case-study als onderzoeksstrategie. 

- Een goede omschrijving van de onderzoeksvraagl-vragen is de belangrijkste voorwaarde 

om de meest geschikte onderzoeksstrategie te kiezen. De literatuurstudie hanteerden 

we als belangrijkste middel om dergelijke onderzoeksvragen vanuit bestaand materiaal 

op te kunnen stellen. Versterkt door de bevraging van externe deskundigen, blijkt hieruit 

dat we onze aandacht moeten toespitsen op 'hoe' en 'waarom' vragen. Vooral een 

verdere verkenning (exploratie) van de diversiteit in verhoudingen en de zoektocht naar 

oorzaken en gevolgen van deze diversiteit (verklaren) staan namelijk centraal. Deze 

case-study zal dan ook een verkennend en verklarend karakter hebben. 

- De onderzoeker heeft geen of weinig controle op de bestudeerde gebeurtenissen. 

Centraal staat namelijk een beschrijving van de wijze waarop de respondenten hun 

verhouding met andere actoren opvatten en evalueren. 

- Het betreft voornamelijk een analyse van actuele gebeurtenissen, met name hoe de 

respondenten op het moment van bevraging deze verhoudingen analyseren en 

evalueren. 

In deze onderzoeksfaze wordt bovendien geopteerd om de case-study uit te werken volgens 

een extensieve benadering (Swanborn, P., 1996, 13). Er wordt namelijk een verkenning van 
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het terrein en de problematiek in de 'breedte' ondernomen. Hieronder verstaan we het 

verzamelen van diverse getuigenissen en meningen, zonder ze aan de hand van 

verschillende onderzoekstechnieken al te gedetailleerd uit te werken of in de tijd op te 

volgen. Wel wordt geopteerd om aan de hand van een zeer algemene en open wijze van 

dataverzameling ervaringen en meningen te verzamelen van professionele actoren in de 

buurt ( cf. supra). Centraal staat de wijze waarop deze actoren de relatie ten aanzien van 

elkaar percipiëren en evalueren. De vergelijking van mogelijke verschillen in verhoudingen is 

hierbij cruciaal. Om die reden moet gezocht worden naar een context waarin deze 

verscheidenheid maximaal aanwezig kan zijn. Het lijkt dan ook niet aangewezen om ons te 

beperken tot de analyse van één casus; veeleer moeten meerdere casussen geanalyseerd 

worden. Een dergelijke 'multiple case-study' wordt in de methodologische literatuur veelal 

beschreven als een 'comparative case-study'; dit sluit aan bij onze wens om bevindingen op 

te bouwen vanuit een onderlinge vergelijking van ervaringen uit de diverse casussen (Yin, 

R., 1994, 85). In dit opzicht wordt de case-study hier 'instrumenteel' gebruikt (cf. 

'instrumental case-study; Stake, R., 1998, 88; vgl. Swanborn (1996, 33) die spreekt over 

pars-pro-toto onderzoek). De cases worden namelijk beschreven en geanalyseerd om 

bestaande (theoretische) inzichten te verfijnen. Daarbij is de case zelf slechts van 

ondergeschikt belang; zij vervult een ondersteunende rol om onze inzichten in aspecten uit 

de case(s) te overstijgen en te verscherpen. 

Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeksfaze zal later besloten worden of nog 

andere (bijvoorbeeld meer intensieve) onderzoekstazes uitgevoerd dienen te worden. Vraag 

is dan of de bevindingen voldoening bieden dan wel of zij als startpunt dienen van een 

verdere nuancering en verdieping (cyclisch proces van het onderzoek; cf. infra). 

B. DE OMSCHRIJVING EN SELECTIE VAN CASES 

Na deze beschrijving en verantwoording om in dit onderzoek de multiple case-study als 

onderzoeksstrategie te hanteren, moeten de cases en onderzoekseenheden meer concreet 

omschreven en geselecteerd worden. 

Gezien het onderzoeksvoorwerp (verhoudingen tussen professionele actoren) en de daaraan 

verbonden onderzoeksvragen, omschrijven we de case als: het bestand van professionele 

actoren die betrokken zijn op de buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen 

in de achtergestelde woonbuurt Doelstelling van deze onderzoeksfaze is namelijk om de 

verhoudingen binnen een dergelijke case te beschrijven, te analyseren en te vergelijken met 

de bevindingen uit andere cases. Uit deze omschrijving van de case kan de 
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onderzoekseenheid afgeleid worden, met name elke relevante professionele actor. Tevens 

kan uit deze omschrijving afgeleid worden dat niet elk bestand van actoren in aanmerking 

komt om in dit onderzoek als 'case' weerhouden te worden. 

1. Het bestand moet ingebed zijn in een buurt waar een verstrengeling van achterstellings

en veiligheidsproblemen aanwezig is (bijvoorbeeld: het actorenbestand in een 

residentiële villawijk komt niet in aanmerking om als case opgenomen te worden). 

2. Het bestand moet voldoende gediversifieerd zijn en actoren bevatten die op beide 

terreinen actief zijn (bijvoorbeeld: een actorenbestand dat uitsluitend bestaat uit 

politionele actoren komt niet in aanmerking om als case opgenomen te worden). 

Verschillende studies geven aan dat aan deze criteria vooral voldaan wordt in zogenoemde 

'achtergestelde' woonbuurten (bijvoorbeeld 19de eeuwse gordel, de oudere arbeiderswijken; 

cf. supra: literatuurstudie). Met het oog op een verdere selectie van cases, richten we onze 

focus dan ook op steden/gemeenten waar dergelijke buurten aanwezig zijn. Een (expliciet, 

dan wel impliciet) richtinggevend criterium dat hierbij vooropgesteld kan worden zijn de reeds 

beschreven indicatoren die de achterstellingsgraad van een buurt aangeven ( cf. supra: 

literatuurstudie). Toch wijzen we hier op het belang om de case te omschrijven in termen van 

'professionele actoren', eerder dan 'de buurt' zelf. We analyseren in eerste instantie 

verhoudingen tussen deze actoren, en pas dan zoeken we naar eventuele gevolgen op 

sociale processen in de buurt. Vanuit deze keuze en de aard van het onderzoek lijkt het ons 

verantwoord om slechts een beknopte beschrijving van de geselecteerde buurten op te 

nemen, en wel op basis van het kwalitatieve onderzoeksmateriaal dat verzameld werd (cf. 

infra: hoofdstuk 3). Eigen aan het exploratieve karakter van dit onderzoek is namelijk dat de 

respondenten zelf aangeven in hoeverre ze bepaalde buurtkenmerken relevant achten om 

hun getuigenissen en ervaringen rond verhoudingen met andere actoren te verklaren ( cf. 

infra). 

Gezien de keuze voor een multiple case-study, moeten meerdere cases geselecteerd 

worden. We willen namelijk een verkennende zoektocht ondernemen waarbij het opstellen 

van relevante begrippen en relationele verbanden ontstaat vanuit een vergelijking van de 

weerhouden cases ('comparative case-study', cf. supra). In dit geval beveelt de 

methodologische literatuur het gebruik van een 'maximum variety sampling' aan (Morse, J, 

1998, 73). Vermits een maximale diversiteit in getuigenissen wenselijk is, moet gestreefd 

worden naar een maximale verscheidenheid tussen de cases (cf. Swanborn (1996, 64) die 

spreekt over een 'maximale variantie'). Duidelijke verschillen die dan worden waargenomen, 

kunnen herleid worden tot de invloed van de voor die casus kenmerkende eigenschappen. 

Vooral de vergelijking van 'extreme gevallen' blijkt dan ook vruchtbaar met het oog op 

'theory- ' of 'explanation' building (cf. Wester, F., 1991, 37). Om die reden leek het ons 
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aangewezen om cases te selecteren uit buurten in verschillende steden/gemeenten, eerder 

dan voor verschillende buurten in één stad/gemeente. Resultaten uit andere onderzoeken 

voeden namelijk de veronderstelling dat de stedelijke context een belangrijke invloed 

uitoefent op de aard van de verhoudingen tussen actoren (cf. literatuurstudie). Voldoende 

diversiteit kan dan ook gewaarborgd worden door zowel de grootstad, de middelgrote stad 

als een grotere gemeente op te nemen in het onderzoek. 

Op basis van bovenstaande algemene omschrijvingen en overwegingen werden uiteindelijk 

Brussel (of één van haar randgemeenten), Antwerpen, Gent en Genk weerhouden als 

mogelijke domeinen waarin cases geselecteerd konden worden. Naast deze keuze voor 

gemeenten, moest binnen elke gemeente nog een buurt gekozen worden. Hiertoe 

baseerden we ons in belangrijke mate op de reeds beschreven consultaties van externe 

deskundigen. We stelden hen namelijk -naast een inschatting van de relevantie van het 

onderzoeksthema- ook volgende vraag: 

- Welke buurt lijkt u het meest aangewezen om opgenomen te worden in het onderzoek ? 

Ook hier werden interessante suggesties gedaan die wel eens gestaafd werden aan de hand 

van statistisch materiaal. In samenspraak met deze sleutelfiguren werd 'de buurt' opgevat als 

een samenhangend geheel van statistische sectoren. Deze samenhang werd verantwoord 

vanuit verschillende argumenten, variërend van historische tot sociaal-ruimtelijke factoren. 

Uiteindelijk werden op basis van deze gesprekken in elke gemeente één buurt weerhouden 

voor verder onderzoek. Hoewel de achterstellingsindicatoren die in de literatuurstudie 

beschreven werden, bij deze selectie niet expliciet gehanteerd werden, blijkt dat alle 

weerhouden buurten voor 4 van de 7 weerhouden indicatoren de gestelde drempelwaarden 

overschrijden (voor een opsomming van deze indicatoren en drempelwaarden: cf. supra). Dit 

is een aanduiding van het feit dat de externe deskundigen zeer goed intuïtief aanvoelen wat 

verstaan dient te worden onder een 'achtergestelde buurt', aangevuld met kenmerken van de 

criminaliteits- en onveiligheidsproblematiek. Rekening houdend met de anonimiteit die aan 

medewerkers van dit onderzoek gegarandeerd werd, kenmerken we ze verder als buurten A, 

B, C enD. 

Met deze selectie van buurten staan we meteen een stap dichter bij de selectie en 

samenstelling van de eigenlijke cases. Uit de keuze voor de buurt kan namelijk 'het bestand 

van professionele actoren dat betrokken is op de buurtgerichte preventieve aanpak van 

criminaliteits- en veiligheidsproblemen in de achtergestelde woonbuurt' afgeleid worden. 

Vermits dit bestand relatief uitgebreid kan zijn, is met het oog op dataverzameling en 

verwerking een verdere differentiëring noodzakelijk. Uit het gehele bestand van actoren kan 

slechts een selectie weerhouden worden; deze selectie (van onderzoekseenheden) 
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omschrijven we als een 'buurtpanel'. Hoeveel, maar vooral welke actoren precies in dit panel 

zullen opgenomen worden, is in belangrijke mate gebaseerd op het referentiekader dat we 

hierboven beschreven. Het leek ons essentieel om in elk 'buurtpanel', minstens één 

vertegenwoordiger te hebben van de 'politionele en justitiële actoren', en één van de 'andere' 

actoren. Hierbij werd beoogd een actor op te nemen die een meer 'sturende' of 

coördinerende rol vervulde. 

Op die manier brachten we in functie van de selectie en samenstelling van het 'buurtpanel' 

(en in functie van de verdere operationalisering van het onderzoek, cf. infra) de volgende 

terminologie aan: 

- 'veiligheidsactoren': die actoren waarvan verwacht kan worden dat zij voornamelijk een 

controlerend perspectief vertegenwoordigen (i.c.: gemeentepolitie, rijkswacht); 

- 'welzijnsactoren': die actoren waarvan verwacht kan worden dat zij voornamelijk een 

integrerend perspectief vertegenwoordigen (i.c.: straathoekwerker, pleinbegeleider, 

opbouwwerker, migrantenwerker, jeugdwerker); 

- 'de regisseurs': die actoren waarvan verwacht kan worden dat zijn vanuit een meer 

neutrale positie (onder andere) beide perspectieven op elkaar trachten af te stemmen 

(i.c. wijkmanager of stadsdeelregisseu~2). 

In de mate van het mogelijke diende uit elke 'actorencluster' minstens één actor in het panel 

opgenomen te worden. Welke actor dat precies zou zijn, stond niet steeds van in den 

beginne vast. Ook hier baseerden we ons in belangrijke mate op het advies van de reeds 

vermelde externe deskundigen. We vroegen hen welke personen in de door hen 

voorgestelde buurt ( cf. supra) als sleutelfiguur beschouwd konden worden, rekening 

houdend met de beschreven actorenclusters. Tevens maakten we in functie van deze 

selectie ook gebruik van de sneeuwbalmethode (cf. Wester, F., 1991, 89): aan 

gecontacteerde respondenten werd gevraagd andere potentiële respondenten aan te duiden. 

Zo werden met het oog op dataverzameling de volgende buurtpanels samengesteld: 

- buurtpanel A (verder case A genoemd): 

1 regisseur, 1 veiligheidsactor (gemeentepolitie), 3 welzijnsactoren (straathoekwerker, 

opbouwwerker, migrantenwerker) 

- buurtpanel B (verder case B genoemd): 

1 regisseur, 1 veiligheidsactor (gemeentepolitie), 2 welzijnsactoren (straathoekwerker, 

opbouwwerker) 

22 Om anonimiteit te kunnen garanderen, zullen in wat volgt beide functies opgenomen worden onder de noemer 
'regisseurs'. Stadsdeelregisseurs zijn namelijk actoren die slechts in één case voorkomen, wat de identificatie van 
deze case mogelijk maakt. 
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- buurtpanel C (verder case C genoemd): 

2 veiligheidsactoren (gemeentepolitie, rijkswacht), 2 welzijnsactoren (migrantenwerker, 

opbouwwerker) 

- buurtpanel D (verder case D genoemd): 

1 regisseur, 1 veiligheidsactor (gemeentepolitie), 2 welzijnsactoren Ueugdwerker, 

straathoekwerker) 

Bij deze wijze van selectie moeten de nodige kanttekeningen geplaatst worden. 

(1) Vooreerst is er de keuze rond de weerhouden termen 'veiligheidsactoren', 

'welzijnsactoren' en 'regisseurs'. Deze keuze is afgeleid van bevindingen uit de 

literatuurstudie waarin niet alleen 'de politie' tegenover 'de sociale sector' geplaatst werd, 

maar ook gewezen werd op het belang van een neutrale, bemiddelende 'regisseur'. Toch 

moet rekening gehouden worden met het feit dat het gebruik van dergelijke termen de 

wijze waarop de respondent zijn ervaringen meegeeft, kan kleuren. De keuze voor deze 

termen kan dan ook enkel verantwoord worden door ze te beschouwen als een 

onderdeel van het zoek- en actie/reflectieproces dat in dit explorerend onderzoek 

centraal staat. Doorheen de gegevensverzameling en -verwerking zal moeten blijken of 

de weerhouden terminologie ook in de praktijk werkbaar en functioneel is. 

Bovendien moet ook bekeken worden of de koppeling van veiligheidsactoren aan het 

controleaspect en van welzijnsactoren aan het integratieaspect gepast is. 

(2) Het gebruik van de sneeuwbalmethode kan belangrijke gevolgen hebben voor de inhoud 

van de verzamelde gegevens. Er worden indrukken verzameld van respondenten die 

elkaar kennen vanuit het dagdagelijkse werk, en in niet onbelangrijke mate vanuit 

systematische netwerken in de buurt. Het kan echter zijn dat bepaalde sleutelfiguren om 

een welbepaalde reden (bijvoorbeeld: negatieve ervaringen uit het verleden) zich niet 

engageren binnen dergelijke netwerken, of ruimer nog: weigeren samen te werken met 

andere organisaties. Het is best mogelijk dat dergelijke personen ontsnappen aan de 

sneeuwbalmethode, hoewel ze zeer interessante ervaringen zouden kunnen meedelen. 

Zo zou de wijze waarop zij hun verhoudingen met andere actoren percipiëren en 

evalueren systematisch afwijkingen kunnen vertonen. 

(3) Tenslotte moet rekening gehouden worden met het feit dat de ervaringen en houdingen 

van een persoon bevraagd werden. De bevindingen kunnen dan ook niet a priori 

verruimd worden tot de dienst waarbinnen de bevraagde personen tewerkgesteld zijn ( cf. 

literatuurstudie waar de gevolgen van intra-organisationele verschillen op samenwerking 

werden beschreven). 
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1.3. Criteria om de methodologische kwaliteit van het gevoerde 

onderzoek in te schatten 

Hierboven werden reeds verschillende stappen en beslissingen beschreven met het oog op 

de bevordering van de methodologische kwaliteit van dit onderzoek. Zo werd bijvoorbeeld bij 

de formulering van de vraagstellingen verwezen naar het belang van de literatuurstudie en 

de bevraging van externe deskundigen of vroegere onderzoekservaringen vanwege de 

onderzoeker. Ook de weerhouden cases kwamen niet uit de lucht gevallen; keuzecriteria 

werden omschreven en gemotiveerd. Tevens zal in een volgende hoofdstuk vanuit eenzelfde 

bekommernis om de methodoligische kwaliteit van dit onderzoek te bewaken, de 

gehanteerde methodiek van dataverzameling en -verwerking uitvoerig beschreven en 

gemotiveerd worden. Tot nogtoe bleven de normen om methodoligische kwaliteit in te 

schatten echter impliciet aanwezig. Nu willen we ze expliciteren en verwijzen naar 

beslissingen die in het onderzoek genomen werden om deze normen na te streven. 

Het aanduiden van methodologische kwaliteit is a fortiori van belang voor kwalitatief 

onderzoek. Vaak wordt dit soort onderzoek namelijk bekritiseerd omwille van haar gebrek 

aan methodologische kwaliteit: de resultaten zijn niet betrouwbaar, ze zijn ontstaan vanuit 

suggestieve en misleidende vragen, de bevindingen kunnen niet veralgemeend worden, er 

zijn te weinig respondenten betrokken in het onderzoek, de resultaten zijn enkel gebaseerd 

op subjectieve interpretaties (cf. Kvale, S., 1996, 230). Vooral aanhangers van kwantitatief 

onderzoek trachten op basis van deze argumentatie het monopolie van 'goed' onderzoek op 

te eisen. De kwaliteitscriteria die vooropgesteld worden, met name (1) betrouwbaarheid, (2) 

geldigheid en (3) veralgemeenbaarheid worden niet alleen gepresenteerd als de 'heilige 

drievuldigheid van goed onderzoek' (cf. Ibid., 229) maar vooral wordt aangeduid dat 

kwalitatief onderzoek niet aan deze criteria kan voldoen. De repliek vanwege kwalitatief 

georiënteerde methodologen is tweeledig (cf. Ibid., 231 ). Enerzijds beslist een minderheid 

van kwalitatief georiënteerde onderzoekers met deze kwaliteitscriteria totaal geen rekening 

te houden, anderzijds toont een meerderheid aan dat mits een nuancering en/of 

herformulering van deze criteria ook kwalitatief onderzoek aan deze criteria kan voldoen. 

Vanuit dit laatste standpunt willen we hieronder kwaliteitscriteria toelichten die relevant 

geacht worden met betrekking tot kwalitatief onderzoek. 

deelll: eerste empirisch onderzoeksluik 153 

i . 



A. BETROUWBAARHEID 

Een onderzoek is betrouwbaar indien toevallige of onsystematische vertekeningen afwezig 

blijven. Dit kan blijken uit de mate waarin een andere onderzoeker bij herhaling van hetzelfde 

onderzoek toch tot andere bevindingen komt. Betrouwbaarheid komt dan ook neer op 

herhaalbaarheid (Maso, 1., en Smaling, A., 1998, 68). Bij kwalitatief onderzoek stelt zich 

echter het probleem dat de onderzochte situatie voortdurend verandert waardoor men geen 

feitelijke herhaling kan realiseren (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het experiment). Om die 

reden stelt men in de literatuur de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek gelijk met 

'virtuele herhaalbaarheid'; "Virtuele herhaalbaarheid betekent dat een onderzoek en 

onderdelen ervan in principe precies zo zouden kunnen worden herhaald, en dus in principe 

in dezelfde situatie door andere onderzoekers opnieuw zouden kunnen worden uitgevoerd 

met dezelfde methoden en technieken als de werkelijkheid zelf niet veranderd was" (Ibid., 

68). 

In dit onderzoek trachten we een dergelijke virtuele herhaalbaarheid na te streven door de 

methodische opzet maximaal te expliciteren. Een dergelijke herhaalbaarheid is namelijk 

slechts mogelijk in zoverre een collega-onderzoeker over de nodige richtingaanwijzers 

beschikt om de weg waarlangs het onderzoek werd uitgevoerd, opnieuw af te leggen. Zo 

werd beschreven op welke wijze de onderzoeksstrategie gekozen werd, hoe de cases 

gekozen werden, hoe externe deskundigen werden aangesproken, over welke voorkennis de 

onderzoeker beschikte, ... Bovendien zal nog uitvoerig aangeduid worden hoe het interview 

als methode van dataverzameling voorbereid, uitgevoerd en verwerkt werd. 

B. INTERNE GELDIGHEID· 

Een onderzoek is intern geldig indien de onderzoeksconclusies die geformuleerd worden, 

gebaseerd zijn op een sluitende argumentatie en redenering. Binnen het onderzoek moet 

een zekere logica terug te vinden zijn; deze logica blijkt uit een planmatige aanpak die 

samenhang en consistentie uitstraalt (Maso, I. en Smaling, A., 1998, 71 ). Dat in dit 

onderzoek een planmatige aanpak aanwezig is blijkt in globe uit het beschreven 

onderzoeksproces. Aan de hand van de keuze voor inductieve theorievorming wordt de 

relatie tussen empirische gegevens en theorievorming duidelijk gemaakt en aangeduid hoe 

deze relatie meer concreet vorm en inhoud krijgt bij de uitvoering van het onderzoek 

(bijvoorbeeld: vergelijking van empirische gegevens uit verschillende cases). Of een 

dergelijke planmatige aanpak ook nog logisch is, kan blijken uit de argumentatie die schuilt 

achter de genomen keuzes en beslissingen. Omwille van haar interne geldigheid wordt in dit 
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onderzoek dan ook veel aandacht besteed aan de argumentatie van genomen beslissingen. 

Ook uit de methode van dataverzameling en -verwerking zal dit nog veelvuldig· blijken. Daar 

wordt bijvoorbeeld niet alleen beschreven hoe het interviewschema werd uitgewerkt ( cf. 

supra: betrouwbaarheid), maar ook waarom bepaalde vragen gesteld werden, verwijzend 

naar hun relatie met de weerhouden onderzoeksvragen. 

C. EXTERNE GELDIGHEID OF VERALGEMEENBAARHElD 

"Externe validiteit wordt meestal opgevat als de generaliseerbaarheid van 

onderzoeksconclusies naar andere personen, fenomenen, situaties en tijdstippen dan die 

van het onderzoek" (Maso, 1., en Smalo, A., 1998, 73). Vooral op basis van dit criterium 

wordt kwalitatief onderzoek veelal bekritiseerd. Zo wordt gesteld dat de resultaten van een 

kwalitatief onderzoek rond bijvoorbeeld één of enkele cases slechts een gebrekkige basis 

vormen om deze resultaten ook te veralgemenen naar 'alle' cases. Een dergelijke kritiek is 

echter opgebouwd vanuit een (kwantitatieve) onderzoekstraditie waarin enkel oog is voor 

een 'statistische generalisering': aan de hand van statitistische procedures (bijvoorbeeld 

'representatieve' steekproeftrekking) wordt de relatie tussen steekproef en populatie 

ingeschat. Op basis hiervan kan een uitspraak gedaan worden rond de mate van 

generalisering van de steekproef-bevindingen. Een dergelijke generalisering is echter niet 

typerend en wenselijk voor kwalitatief onderzoek. Dit impliceert niet dat generalisering hier 

niet mogelijk zou zijn; 'analytische generalisering' wordt vooropgesteld als kwaliteitscriterium 

(cf. Yin, R., 1994, 36; Maso, I. en Smalo, A., 1998, 74-79; Wester, F., 1991). "Analytica! 

generalization involves a reasoned judgement about the extent to which the findings from 

one study can be used as a guide to what might occur in another situation. lt is based on an 

analysis of the similarities and differences of the two situations." (Kvale, S., 1996, 233). Zo 

tracht de onderzoeker zijn bevindingen niet te generaliseren van de steekproef naar de 

populatie, maar wel van zijn particuliere bevindingen naar het -meer algemene- niveau van 

een theorie. Hieruit kan tevens afgeleid worden dat een theorie versterkt kan worden doordat 

de bevindingen uit een particuliere case aansluiten bij de inzichten uit de theorie. Een 

dergelijke generalisering werd reeds beschreven in het onderzoeksproces: doorheen een 

voortdurende vergelijking van particuliere getuigenissen met het theoretisch model (beter: 

referentiekader), kan dit model genuanceerd en geherformuleerd worden. 
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D. COMMUNICATIEVE EN PRAGMATISCHE GELDIGHEID 

Bij het formuleren van bovenstaande kwaliteitscriteria, wordt veelal vetrokken vanuit het 

impliciete beeld van een universele waarheidsopvatting (cf. supra). Dergelijke 

veronderstellingen worden vooral bekritiseerd door kwalitatief georiënteerde auteurs; zij 

hanteren een andere waarheidsopvatting: "although rejecting the notion of an objective 

universa! truth, it accepts the possibility of specific local, personal, and community farms of 

truth, with a focus on daily life and local narrative" (Kvale, S., 1996, 231 ). Een dergelijke 

waarheidsopvatting impliceert dat ook aanvullende kwaliteitscriteria ontwikkeld moeten 

worden, waaronder 'communicatieve' en 'pragmatische' geldigheid (Ibid., 244). 

- Communicatieve geldigheid is opgebouwd vanuit de opvatting dat waarheid bepaald 

wordt doorheen communicatie en dialoog. Het bespreken van onderzoeksresultaten met 

deskundigen is dan ook een cruciaal element om de geldigheid van het onderzoek in te 

schatten. 

- Pragmatische geldigheid vertrekt vanuit de opvatting dat waarheid bestaat uit die dingen 

die bijdragen tot het ondernemen van acties die resulteren in gewenste resultaten. Het 

onderwerpen van het onderzoek aan dialoog en discussie is dan niet langer voldoende; 

een dergelijke communicatie moet ook resulteren in actie. Het onderzoek is dan slechts 

geldig in zoverre het gewenste acties inspireert en begeleidt. 

Terecht wordt naar aanleiding van deze criteria verwezen naar het belang van 

machtsverschillen (Kvale, S. 1996, 251 ). Wie kan deelnemen aan de dialoog en kan zijn 

waarheidsopvatting doordrukken ? Wie bepaalt welke soort acties wenselijk zijn ? Wie 

bepaalt welke onderzoeksvragen gesteld dienen te worden en welk soort 

onderzoeks(methode) gevoerd moet worden ? Er moet dan ook bewaakt worden dat de 

functie en verantwoordelijkheid van de onderzoeker niet wordt uitgeschakeld door de 

bepaling van wat waar en geldig is, uitsluitend in handen te leggen van (bepaalde) 

deskundigen (cf. Maso, I. en Smaling, A., 1998, 72). 

Het voorleggen van onderzoeksgegevens, -interpretaties, methodische beslissingen, ... aan 

externen wordt beschouwd als een essentiële strategie om de communicatieve en 

pragmatische geldigheid in te schatten en te bevorderen (cf. Wester, F., 1991, 38). Zo zal 

verder nog blijken dat voornamelijk de communicatieve geldigheid van deze onderzoeksfaze 

werd ingeschat door de geresumeerde onderzoeksbevindingen te bespreken op een forum 

van deskundigen (cf. infra: rondetafelgesprek).23 
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HOOFDSTUK 2 : 

DATAVERZAMELING EN -VERWERKING AAN DE HAND VAN HET 

FACE-TO-FACE INTERVIEW: METHODISCH KADER 

Er moeten data verzameld worden in functie van een beantwoording van volgende drie 

vragen. 

(1) Hoe verhouden relevante buurtgerichte professionele actoren zich ten aanzien van elkaar 

in het kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(2) Welke elementen bepalen de aard van deze verhoudingen ? 

(3) Welke zijn de gevolgen van deze verhoudingen op de veiligheidsproblematiek in de 

buurt? 

Zoals reeds gesteld bij de opbouw van het onderzoek, kozen we in dit stadium om 

empirische gegevens te verzamelen vanuit ervaringen in de buurt zelf. Hierbij kozen we voor 

'het interview' als methode van dataverzameling. Deze methode wordt hieronder verder 

beschreven, verantwoord en geanalyseerd (we baseren ons hierbij voornamelijk op Kvale, 

S., 1996). 

2.1. Het interview als methode van dataverzameling 

A. VOORDELEN VAN HET INTERVIEW 

Vermits een eerste en zeer algemene uittekening beoogd wordt die maximaal aansluit bij de 

authenticiteit van de ervaringen in het veld, lijkt het gestructureerde face-to-face interview 

met open vragen de meest gepaste methodiek. Verschillende argumenten verantwoorden 

deze keuze. 

(1) Het interview is een methode van dataverzameling die gekenmerkt wordt door haar 

soepelheid. Een vraag kan herhaald of verduidelijkt worden, wat belangrijk is gezien de 

complexiteit van het thema. Niet alleen kan er verder ingegaan worden op bepaalde 

23 De pragmatische validiteit was als criterium minder prominent aanwezig vermits aan dit forum niet expliciet 
werd bevraagd in welke mate de gepresenteerde inzichten hun concrete initiatieven en acties beter konden 
begeleiden en/of inspireren (cf. intra). 
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thema's, wat cruciaal is gezien het explorerende karakter van het onderzoek, maar ook 

kunnen slecht begrepen of geoperationaliseerde vragen zo aangeduid en bijgestuurd 

worden. Er kan vertrokken worden vanuit zeer algemene vragen en afhankelijk van de 

informatie die door de respondent gegeven wordt, kan vanuit deze getuigenissen verder 

ingegaan worden op bepaalde aspecten. Deze eigenschap werd in dit onderzoek ten 

volle benut: er werd wel een interviewschema uitgewerkt ( cf. infra), maar dit werd slechts 

gehanteerd als instrument om interviewer en geïnterviewde op weg te zetten naar nieuwe 

aandachtspunten of om reeds beschreven situaties verder te nuanceren. 

(2) Zoals reeds herhaaldelijk gesteld, is het a fortiori in deze fase van het onderzoek cruciaal 

om een veelheid aan indrukken en ervaringen aan bod te laten komen. Het gebruik van 

open vragen is aangewezen; een inperking van de diversiteit aan ervaringen aan de 

hand van gesloten antwoordcategorieën is niet gewenst. 

(3) Gezien deze eigenschappen, was ook het face-to-face karakter van belang. 

- Vooreerst verhoogt dit de bereidheid tot medewerking, wat van belang is gezien de 

wijze waarop onderzoekseenheden geselecteerd werden. Er moet namelijk rekening 

gehouden worden met het feit dat het bestand van relevante actoren niet in elke buurt 

uitgebreid is ; een hoog responspercentage is dan ook uiterst belangrijk. 

- Ten tweede stimuleert dit face-to-face karakter de motivatie van de respondent 

gedurende het interview. Zo kan de onderzoeker direct en zichtbaar het belang van 

de meegedeelde informatie uiten. Gezien het vaak complexe karakter van de 

gestelde vragen, is deze motivatie van belang om betrouwbare antwoorden te 

(blijven) krijgen. 

- Ten derde kan het interview aan de hand van waargenomen verbale en non-verbale 

interacties verder uitgewerkt en bijgestuurd worden. Gezien de aard van het interview 

waarin gestelde vragen ten dele ontstaan vanuit de informatie die de respondent 

meedeelt, is deze eigenschap enorm belangrijk. 

( 4) Bij bepaalde delen van het interview stelt de onderzoeker zich op als kritisch discussant, 

eerder dan neutrale vragensteller. Zo kan de onderzoeker bijvoorbeeld zijn mening 

(ingegeven vanuit het eigen denk- en referentiekader) confronteren met de mening van 

de respondent. Op deze manier kunnen bepaalde attitudes verscherpt of genuanceerd 

worden, wat het explorerende gehalte van het onderzoek enkel verrijkt. Dit element trekt 

de aandacht op het belang van de persoon van de interviewer. Er wordt met name een 

directe vorm van dialoog gevoerd. De interviewer moet er zich hierbij van bewust zijn dat 

doorheen het gesprek elk verbaal of non-verbaal element de aard van de bekomen 
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informatie kan beïnvloeden. Een goed vermogen om zich in te leven in de rol van de 

andere, en het werken vanuit een 'open geest', liggen dan aan de basis van het 

verzamelen van bruikbare data. Meer dan ooit is de onderzoeker hier het 

onderzoeksinstrument bij uitstek. Dat dergelijke vorm van onderzoek echter ook zijn 

risico's heeft, wordt zo dadelijk besproken. 

B. NADELEN EN BEPERKINGEN VAN HET INTERVIEW 

(1) Een dergelijke vorm van interviewing is bijzonder arbeidsintensief en maakt slechts het 

uitvoeren van een beperkt aantal interviews mogelijk. Bovendien moet de garantie tot 

anonimiteit sterk geaccentueerd en bewaakt worden, gezien het persoonlijke karakter 

van gegevensverzameling. 

(2) Vanuit wetenschappelijk oogpunt moet voorzichtig omgesprongen worden met de actieve 

aanwezigheid van de interviewer, a fortiori indien hij zich profileert als discussant zoals 

hierboven beschreven. De bedenkingen die geformuleerd worden rond de 

betrouwbaarheid en geldigheid van kwalitatief onderzoek gelden hier in belangrijke mate. 

Tussen respondent en interviewer kunnen interactieprocessen op gang gebracht worden 

die de objectiviteit van de gegevens in het gedrang brengen. Zo kan de onderzoeker door 

zijn vorm van communicatie (bijvoorbeeld de gestelde vragen, maar evenzeer zijn non

verbale reactie op gegeven antwoorden) de respondent beïnvloeden in zijn 

antwoordgedrag en wel op zo'n manier dat zij resulteert in vertekende antwoorden. Het is 

in dit kader dat door de onderzoeker zeer bewust moet omgegaan worden met het 

gebruik van het eigen denk- en referentiekader. Hij mag en moet dit kader gebruiken, 

maar dan niet vanuit de doelstelling om halsstarrig op zoek gaan naar een bevestiging 

van dat kader. Veeleer moet het expliciete maar vaker nog impliciete gebruik van dat 

kader stimuleren dat unieke ervaringen en getuigenissen het kader verder aanvullen 

en/of bijsturen. Zowel bij het opstellen van het interviewschema als bij de afname en 

verwerking van het interview werd aan deze elementen aandacht besteed (cf. infra). 

(3) Het is ook niet denkbeeldig dat de geïnterviewde veronderstelt dat er een hoge mate van 

deskundigheid aanwezig is aan de kant van de onderzoeker. In bepaalde gevallen 

bestaat dan ook het risico dat hij de onderzoeker zal trachten na te praten (sociale 

wenselijkheid). Dit aandachtspunt wordt nog versterkt gezien de complexiteit van het 

thema, waarbij er gedurende het interview heel wat kennis en reflexief denkvermogen 

verondersteld wordt aan de kant van de respondent. Een overschatting van dit 
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vermogen, kan leiden tot onduidelijke en/of sociaal wenselijke antwoorden. Met deze 

elementen moet gedurende de afname van het interview uiterst gevoelig omgesprongen 

worden. Dit kan door bijvoorbeeld de vraagvorm meer centraal te stellen, maar ook door 

gedurende het voorbereiden en uitvoeren van het interview een sfeer te creëren waarin 

de respondent zich voldoende kwetsbaar kan opstellen. Het voortdurend erkennen van 

de deskundigheid van de respondent kan hierbiJ belangrijk zijn ( cf. intra: belang 

beginvraag). 

( 4) Het werken met open interviews komt het explorerende karakter van het onderzoek ten 

goede, maar maakt de verwerking van gegevens des te moeilijker. De kwaliteit van het 

onderzoek staat of valt met de mate waarin de rijkdom aan veelheid en authenticiteit van 

gegevens bewaard kan worden. 

(5) Het risico is groot om het interview té lang te laten duren, wat de motivatie van de 

respondent en dus de betrouwbaarheid van zijn antwoorden zou reduceren. Ten dele kan 

dit opgevangen worden door het face-to-face karakter van het interview, maar toch lijkt 

het ons essentieel om de maximale duur van het interview vooraf mee te delen en tijdens 

het interview ook strak te bewaken. Dit aandachtspunt heeft trouwens ook gevolgen voor 

de constructie van het interviewschema. De objectieve informatie die in het interview 

bevraagd wordt, wordt in de mate van het mogelijke namelijk vooraf verzameld aan de 

hand van inhoudsanalyse van geschreven bronnen ( cf. intra). 

2.2. Opstellen interviewschema 

De keuze voor een explorerend en inductief onderzoeksconcept heeft belangrijke gevolgen 

voor de vormgeving van het ganse onderzoek, dus ook voor het op te stellen 

interviewschema (zie schema in bijlage 3.2). Meer concreet staan we hier voor een dubbele 

uitdaging. 

(1) Bij de selectie van vragen moet een evenwicht gezocht worden tussen het expliciete 

en/ of impliciete gebruik van het reeds beschreven referentiekader· enerzijds en een 

onbevooroordeelde wijze van gegevensverzameling anderzijds. 

(2) Het ontwerp en het gebruik van het schema moet niet alleen inhoudelijk relevante 

informatie opleveren, maar moet ook bijdragen tot een dynamisch verloop van het 

gesprek. 

Zoals reeds gesteld, kozen we hierbij niet voor een extreme vorm van inductie (begrippen en 

relaties enkel opbouwen vanuit empirische gegevens). Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat 
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het interview enkel en alleen opgebouwd wordt vanuit de vraag "Hoe kijkt u naar uw relatie 

met andere actoren in deze buurt ?". Het interview wordt dan verder vorm en inhoud 

gegeven aan de hand van het materiaal dat de respondent tijdens het gesprek aanbiedt 

(zoals bijvoorbeeld bij 'fourth generation evaluation"; cf. Guba, E. and Lincoln, Y, 1989). Wij 

kozen dus voor een minder extreme vorm waarbij onder andere op basis van literatuurstudie, 

vroegere eigen onderzoekservaringen en het advies van collega's en externe deskundigen, 

een meer uitgebreid interviewschema werd opgesteld. Dit schema moet echter beschouwd 

worden als een pakket van richtingaanwijzers die de respondent en onderzoeker op weg 

moet zetten tot het verwoorden van bruikbare ervaringen. In functie van verdieping en 

nuancering, komen aan de hand van deze getuigenissen gedurende het interview nieuwe 

vragen tot stand. In die zin worden in het interview de oorzaken en gevolgen van de 

beschreven verhouding niet expliciet bevraagd. Wel worden de vragen zodanig geformuleerd 

dat verwacht kan worden dat deze aspecten wel aan bod zullen komen, zij het op de wijze 

en de plaats die het best aansluit bij de totaliteit aan ervaringen van de respondent. Een 

kritische reflectie op de gehanteerde methodiek komt dan in feite neer op de vraag of de 

aangeboden richtingaanwijzers de verzamelde getuigenissen niet tezeer sturen en 

vertekenen (cf. infra). 

Naast het formuleren van bruikbare begrippen en relaties, willen we doorheen deze methode 

van dataverzameling ook voldoende aandacht besteden aan de optimale ontwikkeling van 

deze methode in functie van de weerhouden vraagstellingen. Om die reden wordt ook het 

interview als methode van dataverzameling onderworpen aan een zoekproces waarbij haar 

voorbereiding, de gestelde vragen, de topics bij verwerking ... aangepast en geoptimaliseerd 

worden. De beschrijving van dit proces is opgenomen in het deel rond evoluties in de 

beschreven methodiek ( cf. infra: 2.6). 

Met het oog op het ontwerpen van een interviewschema, raadpleegden we eerst 

vergelijkbare onderzoeksinstrumenten (Meijlaers, S., 1993; Baert, H., 1994 ). Vooral met 

betrekking tot topics en structuur van het interviewschema werd hieruit bruikbaar materiaal 

verzameld. 

In wat volgt willen we vooreerst de concrete operationalisering van het interviewschema 

verder toelichten. Hierbij vinden we het belangrijk de oorspronkelijke vraagstellingen te 

herhalen, vermits zij het startpunt vormen van verdere operationaliseringen. 

- Hoe verhouden de professionele buurtgerichte actoren zich ten aanzien van elkaar ? 

- Welke oorzaken liggen aan de basis van deze verhoudingen ? 

- Welke invloed oefenen deze verhoudingen uit op de veiligheidsproblematiek in de buurt ? 
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We startten het ontwerp van het interviewschema met het aanleggen van een lijst van 

vragenclusters die verder uitgewerkt moesten worden. Hierbij lieten we ons nog niet tezeer 

leiden door het referentiekader. Haar belang zou sterker doorwegen bij de concrete 

formulering van vragen. 

Zowel de volgorde van de vragenclusters als de volgorde van de vragen dienden bewust 

gekozen te worden. Wat betreft de vragenclusters werd eerst een algemene beschrijving 

bevraagd, vervolgens de algemene verhouding tussen actoren om tenslotte te eindigen met 

een bevraging rond de meer specifieke verhoudingen in de vorm van systematische 

contactmomenten. Binnen deze drie vragenclusters werden de beschrijvende vragen steeds 

voor de evaluerende vragen geplaatst. Ondanks het feit dat het interviewschema tijdens het 

interview flexibel gehanteerd zou worden, was het toch de bedoeling deze logica te 

respecteren. 

Een volgende aandachtspunt bij het opstellen van het interviewschema, was het beschikken 

over een maximaal aantal contextgegevens (Wester, F., 1991, 34). Het is niet voldoende een 

nauwkeurige beschrijving te krijgen van de wijze waarop de respondent zijn verhouding met 

andere actoren waarneemt en evalueert, maar ook moet op zoek gegaan worden naar 

elementen die duidelijk maken vanuit welke hoek hij/zij deze beschrijving opstelt. Hierin 

kunnen elementen schuilen die later van belang blijken te zijn bij de zoektocht naar oorzaken 

en gevolgen van de beschreven verhoudingen. Zo zou later bijvoorbeeld uit de verwerking 

van de interviews kunnen blijken dat de grootte van de organisatie of vroegere ervaringen 

van de respondent een invloed hebben op de aard van zijn/haar contacten met andere 

organisaties. Om die reden ontwikkelden we de volgende drie vragenclusters rond 

contextgegevens, waarin het beschikken over objectieve informatie de voornaamste 

doelstelling is: 

(1) gegevens over de dienst waar de respondent werkt; 

(2) gegevens over de respondent zelf, en 

(3) gegevens over de buurt, waaronder de veiligheids- en achlerstellingsproblematiek in de 

buurt. 

Vanzelfsprekend moesten we naast deze contextinformatie ook beschikken over objectieve 

gegevens die directer aansloten bij het onderzoeksthema. Vermits de verhouding met 

andere buurtgerichte actoren als centraal thema weerhouden werd, moesten we beschikken 

over: 

(4) gegevens rond andere professionele actoren die in de buurt aanwezig zijn, en 

(5) gegevens rond de eventuele contacten die met deze actoren worden gelegd. 
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Vervolgens ontwikkelden we een deel waarin de verhouding met andere buurtgerichte 

actoren verder bevraagd werd, maar dan op subjectief niveau. Met het oog op verdere 

afbakening werd hierbij eerst volgende vragencluster opgesteld: 

(6) In welke mate zijn de vermelde actoren en contacten functioneel in het kader van een 

preventieve buurtgerichte aanpak van veiligheidsproblemen ? 

Op basis van deze informatie kon een inventaris opgesteld worden van relevante actoren en 

contacten. Deze inventaris maakte het mogelijk om het thema van de onderlinge 

verhoudingen verder uit te werken aan de hand van volgende vragenclusters, waarbij we een 

beschrijvend en evaluerend gedeelte onderscheidden: 

(7) Welke is de kijk van de respondent op de weerhouden actoren ? 

(7 .1.) Hoe beschrijft de respondent de inbreng van andere actoren in het kader van een 

buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(7 .2.) Hoe evalueert de respondent de inbreng van andere actoren in het kader van een 

buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(8) Welke is de kijk van de respondent op de weerhouden contacten met actoren ? 

(8.1.) Hoe beschrijft de respondent zijn contacten met andere actoren in het kader van 

een buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

(8.2.) Hoe evalueert de respondent zijn contacten met andere actoren in het kader van 

een buurtgerichte preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? 

Uit deze vragenclusters blijkt dat in het interviewschema een belangrijke tweedeling werd 

opgenomen, met name een objectief en een subjectief gedeelte. Voor de verdere uitvoering 

van het onderzoek was deze tweedeling niet onbelangrijk. Gezien de duur die voor het 

interview voorzien werd, werd bij het opstellen van het interviewschema al duidelijk dat alle 

clusters onmogelijk tijdens het interview aan bod konden komen. Om die reden werd beslist 

de objectieve informatie in de mate van het mogelijke vooraf te verzamelen aan de hand van 

dossieranalyse Uaarverslagen) en/of korte telefonische bevraging (cf. infra). Op deze manier 

kon in het eigenlijke interview het accent gelegd worden op de bevraging van het subjectieve 

gedeelte. 

Toegepast op de beschreven clusters krijgen we dan de volgende tweedeling: objectieve 

gedeelte aan de hand van dossieranalyse (clusters 1 /2/4/5) en subjectieve gedeelte aan de 

hand van interviewing (clusters 3/6/7/8). De volledige opsomming van concrete vragen is 

opgenomen in bijlage 3.2. Zoals reeds vermeld, beïnvloedde het referentiekader de 

formulering van de vragen. Vanuit dit perspectief geven we hieronder een beperkte 

toelichting. 
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A. OBJECTIEVE GEDEELTE {CLUSTER 1/2/4/5) 

De gegevens die hier verzameld worden, kunnen in belangrijke mate aangewend worden om 

de bevraagde actoren voldoende te contextualiseren ( cf. infra: hoofdstuk 3). Bovendien blijkt 

uit de literatuurstudie dat kenmerken van de dienst, waaronder haar interne structuur en 

grootte, haar financieringskanalen, en kenmerken van de respondent, waaronder zijn functie 

en plaats binnen de dienst... een invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de 

verhoudingen ten aanzien van andere actoren beschreven en geëvalueerd worden. 

Dergelijke causale verbanden zijn vooral relevant in het kader van de tweede vraagstelling 

( cf. supra); gezien het exploratieve karakter van het onderzoek moeten dergelijke verbanden 

door de respondent zelf aangebracht worden. 

De inventaris van actoren en contacten die aan de hand van deze cluster wordt aangelegd, 

is vooral functioneel in het kader van het verdere interview. Zij verschaft ons namelijk 

elementaire gegevens die in het verdere interview uitgewerkt kunnen worden. 

B. SUBJECTIEVE GEDEELTE {CLUSTER 3/6/7/8) 

In het subjectieve gedeelte werden drie elementen bevraagd: 

(1) de kijk van de respondent op de buurt en haar problemen, 

(2) de kijk van de respondent op buurtgerichte actoren en 

(3) de kijk van de respondent op systematische contacten met buurtgerichte actoren. 

In wat volgt presenteren we een meer gedetailleerde bespreking van deze drie 

vragenclusters die in het face-to-face interview centraal staan. 

{1) De kijk van de respondent op de buurt en haar problemen 

Door expliciet te vragen naar bepaalde evoluties in de buurt, kunnen ervaringen aangebracht 

worden die verder in het interview geduid kunnen worden als mogelijke gevolgen van 

evoluties in de wijze waarop actoren zich ten aanzien van elkaar verhouden. In dit 

vraaggedeelte komen dan ook elementen aan bod die relevant zijn met het oog op de derde 

onderzoeksvraag. Vanzelfsprekend zal dit door de respondent ook zo uitgesproken moeten 

worden in het verdere verloop van het gesprek. 
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Oorspronkelijk werd dit vraaggedeelte opgenomen onder het objectieve gedeelte ( cf. supra, 

cluster 3)~ De keuze om het over te brengen op het subjectieve niveau (en dus te vertalen in 

termen van: "Op welke manier kijkt u naar de buurt waarin u werkt ?"), werd gemaakt op 

basis van de noodzaak van een goede beginvraag bij het interview. De aanwezigheid van 

een dergelijke beginvraag heeft verschillende functies. 

(1) Aan de hand van deze vraag kan de algemene context van het onderzoek aangeduid 

worden. 

(2) Op basis van deze vraag beschikken we reeds over heel wat informatie die verder 

bruikbaar kan zijn. We krijgen een algemene kijk op de buurt, haar problemen en 

eventuele evoluties. In dit verband kunnen elementen aangereikt worden die ons in 

staat stellen om de bevraagde actoren te contextualiseren ( cf. infra: hoofdstuk 3). 

(3) Aan de hand van deze vraag kan de deskundigheid ten volle bij de respondent 

gelegd worden. In tegenstelling tot de onderzoeker, is hij een bevoorrechte getuige in 

de buurt en kent haar problemen als geen ander. De creatie van een dergelijke sfeer 

is een belangrijk startpunt voor het verdere verloop van het interview ( cf. supra). 

(2) Kijk op buurtgerichte actoren 

Onder deze vragencluster wordt zowel een beschrijving als evaluatie van buurtgerichte 

actoren opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inventaris die vooraf werd 

aangelegd. Deze inventaris wordt verder beperkt door de respondent te laten aanduiden 

welke van deze actoren volgens hem functioneel zijn in het kader van een buurtgerichte 

preventieve aanpak van veiligheidsproblemen. De afbakening van actoren is dus afhankelijk 

van de wijze waarop de respondent de omschrijving van dit thema interpreteert. De eigenlijke 

beschrijving van de weerhouden actoren kan op verschillende wijze gebeuren. In het kader 

van dit onderzoek prefereerden we een beschrijving vanuit een visuele voorstelling waarbij 

we een continuüm gebruikten dat we zelf ontwikkelden. De bedoeling is dat de beschrijving 

van de actoren vertrekt vanuit een positionering op dit continuüm en een motivering ervan. 

De tweedeling die in dit continuüm werd opgenomen (welzijn/criminaliteit) was geïnspireerd 

op bevindingen in de literatuurstudie. Vanuit deze bevindingen leidden we namelijk af dat de 

gerichtheid op welzijn dan wel op criminaliteit een relevante tweedeling is met het oog op 

een positionering van de weerhouden actoren. Doordat de respondent de verschillende 

relevante actoren dient te positioneren op dit continuüm, is meteen een startpunt gevonden 

om in het verdere interview de respondent te laten evalueren of deze totaliteit aan actoren 

uitmondt in een zinvol geheel dan wel of er een over- of ondervertegenwoordiging van 

bepaalde actoren aanwezig is. Aan de hand van deze vraag wordt de verhouding tussen de 
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verschillende actoren ter sprake gebracht en kunnen ook oorzaken en gevolgen van deze 

situatie door de respondent aangebracht worden. De mate waarin dit laatste gebeurt, is 

afhankelijk van het verloop van het interview, meer bepaald de ervaringen die de respondent 

meedeelt en de wijze waarop de onderzoeker het op dat moment opportuun acht om op 

aspecten van deze ervaringen verder in te gaan. Voor de motivering van deze werkwijze, 

verwijzen we naar de reeds beschreven poging om een evenwicht te zoeken tussen het 

opdringen van een door de onderzoeker ontworpen referentiekader enerzijds en de 

authenticiteit van de door de respondent ervaren gebeurtenissen anderzijds. 

(3) Kijk op systematische contacten met buurtgerichte actoren 

In dit laatste deel wordt de algemene noemer 'verhouding met buurtgerichte actoren', 

geconcretiseerd aan de hand van ervaringen binnen systematische contacten met deze 

actoren. Er werd namelijk verondersteld dat de ervaringen die leven naar aanleiding van 

dergelijke contacten, een belangrijke indicatie en invulling zijn van de wijze waarop actoren 

zich ten aanzien van elkaar weerhouden. 

De structuur van bevraging uit (2) werd hernomen. 

2.3. Voorbereiding interview 

Het interviewschema was nu uitgewerkt, waarbij we reeds een belangrijke tweedeling 

aanbrachten: 

- de objectieve gegevens binnen het interviewschema zouden in de mate van het 

mogelijke verzameld worden aan de hand van een lezing van dossiers (voornamelijk 

jaarverslagen) en een selectie van relevante gegevens (zeer beperkte vorm van 

dossieranalyse ), waardoor 

- in het eigenlijke interview de focus kon gericht worden op de verzameling. van subjectieve 

gegevens. 

Bovendien blijkt uit bovenstaande beschrijving van het interviewschema dat bezwaarlijk 

gesproken kan worden van een zuiver inductief of zuiver explorerend onderzoek. Niet alleen 

werd een relatief uitgebreide lijst van vragen opgesteld, maar is het ook duidelijk dat 

vroegere literatuurstudie en de constructie van een referentiekader hun invloed uitoefenen 

op de inhoud van de geformuleerde vragen. 
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Er werd beslist het ganse gesprek met de taperecorder op te nemen. Daardoor kon de 

onderzoeker zich sterker concentreren op de inhoud van het gesprek. Dit was zowel vanuit 

inhoudelijk als gespreksdynamisch perspectief cruciaal, vermits doorheen het interview de 

gestelde vragen maximaal dienden aan te sluiten bij de door de geïnterviewde verschafte 

informatie. Bovendien kon verwacht worden dat doorheen het interview zoveel informatie 

aangeboden werd dat het voor de onderzoeker onmogelijk zou zijn deze tijdens het interview 

zelf op te tekenen. 

In een volgende stap verstuurden we de geselecteerde respondent een schriftelijke vraag tot 

medewerking (N=17). In dit schrijven werd het onderzoek kort gesitueerd en onze vraag tot 

medewerking concreet geformuleerd (zie bijlage 3.1 ). Deze formulering was afgestemd op 

de hierboven vermelde tweedeling, met name (1) de vraag tot verzamelen en versturen van 

schriftelijke gegevens in functie van het objectieve vraaggedeleelte en (2) de vraag tot 

interviewing met het oog op het verzamelen van de subjectieve gegevens, met vermelding 

van de duur van het interview (maximaal 2u). We voegden een lijst toe van gegevens 

waarover we in het kader van het objectieve vraaggedeelte wilden beschikken. Voor het 

tweede (subjectieve) gedeelte, werd vermeld dat indien medewerking verleend zou worden, 

de respondent de lijst met vragen voor het interview vooraf zou ontvangen (zie bijlage 3.2). 

Deze 'open' manier van werken maakte het voor de respondent niet alleen mogelijk het 

interview voor te bereiden, maar creëerde ook een maximaal vertrouwen. De andere kant 

van de medaille is dat door de mogelijkheid tot voorbereiding, de antwoorden minder 

spontaan zijn en/of de respondent externen betrekt in de formulering van zijn antwoorden. 

Gezien de complexiteit van het onderzoeksthema en het veronderstelde reflexief vermogen 

van de respondent, wogen deze argumenten contra volgens ons niet zwaar genoeg. 

Ongeveer een tiental dagen na dit schrijven werd de geïnterviewde telefonisch 

gecontacteerd met de vraag of daadwerkelijk medewerking geleverd kon worden aan het 

interview. Alle personen reageerden hierop positief (respons = 1 00°/o). De onderzoeker 

kondigde aan dat het gesprek op band zou opgenomen worden met het oog op verdere 

verwerking. Aan de respondent werd gevraagd of hiermee akkoord gegaan kon worden. 

Onder andere gezien het sterke accent op anonimiteit, gaf geen enkele respondent te 

kennen bezwaren te hebben tegen deze manier van werken. Indien de schriftelijke informatie 

nog niet was toegekomen bij de onderzoeker, werd nogmaals gevraagd deze te verzamelen 

en te versturen. Indien dit onmogelijk bleek, werden de informatieve vragen via de telefoon 

geënquêteerd. Het gesprek werd afgesloten met het vastleggen van datum en locatie van 

het interview. Wat betreft locatie werd steeds duidelijk gemaakt dat het een rustige ruimte 

moest zijn, waarin enkel onderzoeker en respondent aanwezig waren. Onmiddellijk na dit 
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telefonisch contact werd het interviewschema dat gehanteerd zou worden, gefaxt of 

verstuurd. Een woordje van dank, alsook een herhaling van datum en plaats werden 

toegevoegd. 

De interviews werden op volgende data gepland en uitgevoerd, verspreid van 2 december 

1998 tot 28 april 1999. 

- case A: 

regisseur: 26 januari 1999, 1 0.30u - 12.15u 

veiligheidsactor (gemeentepolitie): 21 januari 1999, 10.35u -13.05u 

straathoekwerker: 10 maart 1999, 13.30u - 15.45u 

opbouwwerker: 17 december 1998, 14.30u -17.05u 

migrantenwerker: 10 maart 1999, 11 u- 13u 

- case 8: 

regisseur: 18 december 1998, 1 0.15u- 11.30u 

veiligheidsactor (gemeentepolitie): 19 januari 1999, 1 0.15u - 12.15u 

straathoekwerker: 2 maart 1999, 10.30u -12.30u 

opbouwwerker: 17 maart 1999, 8.50u -10.35u 

- case C: 

veiligheidsactor (gemeentepolitie): 16 april 1999, 1 0.15u - 12u 

veiligheidsactor (rijkswacht): 2 december 1998, 11 .20u - 14.20u 

migrantenwerker: 28 april 1999, 14.15u - 15.45u 

opbouwwerker: 1 februari 1999, 1 0.30u- 12.00u 

- case D: 

regisseur: 16 december 1998, 10.10u -12.10u 

veiligheidsactor (gemeentepolitie): 4 februari 1999, 11 u - 12.40u 

jeugdwerker: 11 maart 1999, 1 Ou - 12u 

straathoekwerker: 22 januari 1999, 13.30u - 15.15u 

2.4. Uitvoering interview 

"The interviawee statements are not co/lected - they are co-authored by the interviewer" 

(Kvale, S., 1996, 183) 

Het is essentieel dat ook bij de uitvoering van het interview de onderzoeker zijn positie juist 

weet in te schatten. Hij vormt een elementair onderdeel in het gesprek en zal door zijn 

aanwezigheid en wijze van gespreksvoering een invloed uitoefenen op de inhoud en aard 
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van verzamelde gegevens. Besl issingen rond de wijze waarop het eigen denkkader 

aanwezig is in  het interview en hoe dit gerijmd kan worden met de verzameling van 

authentieke gegevens, is dus ook hier een belangrijke vraagstel l ing . U it verschi l lende punten 

kan afgeleid worden dat hiermee ook tijdens de uitvoering van het interview bewust werd 

omgegaan.  

De onderzoeker voerde zelf a l le interviews uit. De onderzoeksmethode (face-to-face 

onderzoek, met interviewschema als leidraad) veronderstelde een behoorlijke kennis van het 

onderzoeksthema. Het (gedeeltel ijke) uit handen geven van het interview zou dus een 

negatief gevolg kunnen hebben op de kwaliteit (vergelijkbaarheid) van de verzamelde 

gegevens. 

Vanzelfsprekend startte het interview met een persoonl ijke kennismaking,  waarbij de 

onderzoeker zichzelf voorstelde. De voorstel l ing van het onderzoek werd uiterst beperkt 

gehouden, gezien de respondent hierover reeds schriftelijk werd geïnformeerd . Te sterk in 

herhal ing vallen leek ons hier niet gewenst. Bovendien creëerde een al te u itgebreide 

motivering en toelichting bij het onderzoek het risico dat de geïnterviewde in zijn 

antwoordgedrag beïnvloed zou worden (door b ijvoorbeeld enkel informatie te verschaffen d ie 

maximaal aansluit bij de in de voorstel l ing gepresenteerde informatie). 

De onderzoeker herhaalde dat het interview maximaal 2 uur zou duren. Er werd gevraagd of 

de  respondent deze tijd ook ter beschikking had . Op basis van deze informatie kon de 

onderzoeker de tijdsindeling beter plannen en bewaken. Vervolgens werd bevraagd of het 

i nterviewschema was toegekomen. Er werd nogmaals gewezen op het gebruik van de 

recorder, en garanties gegeven tot de anonimiteit van gegevensverwerking.  Indien de 

respondent bevestigde dat het gebruik van de recorder geen bezwaar vormde, werd de 

recorder op dat moment ook aangezet. Geen enkele respondent u itte enig bezwaar. 

Reeds bij de aanvang van het gesprek werd gewezen op het feit dat de respondent ook 

betrokken zou worden in het verdere onderzoek, door bijvoorbeeld gevraagd te worden tot 

deelname aan een rondetafelgesprek waar de resultaten van de verschi l lende interviews 

gepresenteerd zouden worden. Dat de respondent op deze wijze ook op de hoogte gebracht 

zou worden van de (voorlopige) resultaten van het onderzoek, kon zowel de motivatie als de 

betrokkenheid bevorderen. Ook hier werd meegedeeld dat gedurende deze bespreking de 

gepresenteerde bevindingen anoniem gemaakt zouden worden. 

In een volgende stap l ichtte de onderzoeker kort de structuur van het interview toe: vooreerst 

werden de gegevens overlopen d ie de onderzoeker verzamelde rop basis van schriftel ijk 

materiaal (of telefonische enquêtering). I nd ien nodig konden zij aangevuld worden. 

Vervolgens kon de interviewing rond het subjectieve gedeelte gestart worden. De 
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vragenclusters d ie in het kader van d it gedeelte besproken zouden worden , werden kort 

overlopen .  

Doorheen het interview werden de in het schema geformuleerde vragen gehanteerd als 

leidraad , eerder dan ze steeds letterlijk te formuleren .  Zoals reeds gesteld , leek het ons 

priorita ir  om vooral aan te slu iten bij de informatie d ie de respondent verwoordde en de 

vraagstel l ingen hierop ten vol le af te stemmen . Op d ie manier kreeg het interview de vorm 

van een samenhangend verhaal waarvan de structuur ten dele ook bepaald werd door de 

respondent. Authenticiteit, spontaneïteit en continuïteit waren essentiële eigenschappen in 

het gesprek. Door op deze manier van open interviewing de ervaringen van de respondent 

centraal te stel len, kon het best gebeuren dat in het antwoord op een vraag reeds een 

antwoord op een volgende vraag vervat lag. Om toch enige structuur te bewaren ,  werd dit 

n iet-respecteren van het interviewschema aanvaard zolang afwijkingen beperkt b leven 

binnen eenzelfde vragencluster. Concreet betekent d it b ijvoorbeeld dat in de beschrijving  van 

buurtgerichte actoren ook al een beperkte vorm van evaluatie van deze actoren opgenomen 

kon worden. Wat n iet kon is dat de respondent in d it verband ook ervaringen rond 

systematische contacten aanbracht. Gebeurde dit wel ,  dan kwam de interviewer tussen door 

d it deel van het antwoord kort samen te vatten en te wijzen op het feit dat hier verder nog op 

zou teruggekomen worden. Eenzelfde strategie werd gehanteerd indien de onderzoeker het 

gevoel kreeg dat werd afgeweken van het onderzoeksthema. Vanzelfsprekend is d it een 

broos inschatten waarbij de onderzoeker de relevantie van de meegedeelde informatie niet 

te sterk mag afmeten ten aanzien van het eigen referentiekader. 

I nd ien de onderzoeker meende dat binnen één vragencluster voldoende ervaringen aan bod 

gekomen waren,  keerde hij samen met de respondent terug naar het interviewschema. H ij 

overl iep even de vragen d ie binnen deze cluster voorzien waren en toetste of ze in 

voldoende mate aan bod waren gekomen. 

Doorheen het i nterview stelde de onderzoeker zich niet steeds op als neutrale vragenstel ler. 

Ind ien h ij het opportuun achtte, trad hij in d iscussie met de interviewer. Dit gebeurde steeds 

vanuit de overtu iging dat het bijvoorbeeld wat provocerend uiten van een andere stel l i ng of 

eigen mening,  de meegedeelde informatie enkel kon nuanceren of verscherpen. I n  d it 

verband werden ook gegevens uit vorige interviews gebruikt, d ie wezen op andere 

ervaringen of andere opinies. Met het oog op het verzamelen van bruikbare informatie, is 

deze wijze van interviewing slechts verantwoord ind ien de onderzoeker geen invloed 

uitoefent op de authenticiteit van de verwoorde ervaringen. Een andere opinie in vraagvorm 

formuleren kan uiterst functioneel zijn ,  het opdringen van een mening nefast. Ook d it komt in 

concreto neer op een inschatting van verbale en non-verbale interactie tijdens het interview 
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zelf. Ind ien de onderzoeker bijvoorbeeld vaststelt dat het ( in vraagvorm) poneren van een 

andere mening resulteert in een weinig beargumenteerd accepteren van deze men ing , dan 

moet h ij zeer voorzichtig zijn met het verder hanteren van de discussievorm. In d it geval is 

het aangewezen een stap terug te zetten en opnieuw de rol van neutrale vragenstel ler op te 

nemen (cf. infra). Vermits bij de selectie van onderzoekseenheden rekening gehouden werd 

met de specifieke deskundigheid van de respondent, d iende dit scenario slechts zelden 

toegepast te worden. 

Bij het u itvoeren (en het verwerken) van de interviews, werd steeds duidelijker dat het 

interview ook een vormende functie kan hebben . Hiermee wordt dan bedoeld dat naar 

aanleiding van gesprek en discussie niet al leen de inzichten van de onderzoeker, maar ook 

de inzichten van de respondent kunnen evolueren . Dit kan zich bijvoorbeeld u iten in het 

verschaffen van tegenstrijd ige informatie op verschi l lende momenten in het interview of zelfs 

een toenemende reflexief vermogen gedurende het interview. De onderzoeker moet zijn 

bijdrage h ierin voldoende inschatten (hij geeft geen vorming maar moet ervaringen en 

opin ies van de respondent verzamelen) en bewaken dat de authenticiteit van de 

meegedeelde ervaringen hierdoor niet al te zeer verkleurd worden. 

Het interview werd steeds afgerond met boodschap vanwege de onderzoeker dat h ij de 

indruk had dat de belangrijkste elementen verzameld waren. Meteen werd d it gevolgd door 

de vraag of de respondent eenzelfde indruk had . Er werd ru imte geboden voor verdere 

aanvul l ingen bij het interview of vragen rond het onderzoek. Vervolgens werd de recorder 

afgezet. De onderzoeker bedankte de respondent voor de bereidheid tot medewerking. 

Tevens werd aan de geïnterviewde meteen duidelijk gemaakt dat h ij aan de hand van 

verdere medewerking ook op de hoogte gebracht zou worden van de resultaten van deze 

interviewing .  De formule van het rondetafelgesprek werd toegelicht en er werd vermeld dat 

de  respondent op dat moment nog de mogelijkheid had de verwerking van de verzamelde 

informatie verder bij te sturen en/of aan te vullen. Geen enkele respondent maakte van het 

feit dat de recorder afstond gebruik om nog vertrouwel ijke informatie mee te delen .  Dit kan 

een aanduid ing zijn dat doorheen het interview er voldoende openheid en vertrouwen 

opgebouwd werd . 
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2.5.  Analyse en verwerki ng interview 

Bij analyse en verwerking moet de onderzoeker permanent besl issingen nemen om een 

massale hoeveelheid aan gegevens te kunnen omvormen tot een werkbaar en bruikbaar 

product. Ook in deze fase treedt hij dus zeer actief op de voorgrond en moet zich weer eens 

bewust zijn van de mate waarin deze activiteiten de uiteindel ijke resultaten kunnen 

beïnvloeden. Of de wijze van verwerking de opgetekende ervaringen nog in hun volle 

authenticiteit respecteert, is de vraag d ie hier voorl igt. Zoals ook in de fases van 

voorbereid ing en uitvoering van het interview staat d it gel ijk met de vraag in hoeverre de 

onderzoeker zich bewust is van het eigen denkkader en de mate waarin d it de authenticiteit 

van de gegevens beïnvloedt. 

Schematisch beschouwd kan de verwerking van het interview opgedeeld worden in volgende 

drie grote fasen d ie elkaar chronologisch opvolgen (Kvale, S., 1 996, 1 88-209). 
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( 1 ) Meaning Categorisation . De verzamelde ervaringen en meningen worden verbonden 

aan bepaalde categorieën. In d it onderzoek stemt deze methode overeen met het 

opstel len van een topic-lijst: de verzamelde gegevens worden geplaatst onder de 

categorieën van de topic-lijst. 

(2) Meaning Condensation. De veelheid aan ervaringen en meningen worden 

samengedrukt. In dit onderzoek betreft deze methode de reductie van het aantal 

citaten .  Deze reductie werd uitgevoerd aan de hand van volgende criteria. 

- Veelal geven verschi l lende getuigenissen dezelfde standpunten of 

gedachtengang weer. Samendrukking is mogelijk doordat er tussen de 

verschi l lende citaten diverse inhoudelijke herhal ingen of overlappingen aanwezig 

zijn .  

- Een tweede selectiecriterium is de mate waarin de inhoud van de citaten van 

elkaar verschi l len. Reeds eerder werd namelijk verwezen naar het belang om 

'extreme gevallen' met elkaar te vergelijking in functie van het opstel len van 

begrippen en relaties. 

Een combinatie met de vorige methode (meaning categorisation)  mondt uit in het 

plaatsen van de weerhouden citaten onder de weerhouden topics. 

(3) Mean ing lnterpretation. De onderzoeker verruimt de verzamelde ervaringen en 

meningen door er een eigen interpretatie aan te hechten. Bewust is deze methode 

slechts beperkt toegepast bij de totstandkoming van de finale tekst. Citaten staan hier 

namelijk centraal , eerder dan de eigen interpretatie van de onderzoeker. 
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H ieronder wil len we deze wijze van analyse en verwerking meer gedetai l leerd bespreken. 

Al le interviews werden door de onderzoeker zelf vol ledig en letterlijk uitgetypt, zonder 

vermelding van non-verbale expressies of andere contextinformatie (cf. b ij lage 3 .8) .  In  de 

mate van het mogelijke werd elk interview uitgetikt vooraleer een volgend interview werd 

opgestart. Zo konden zowel inhoudelijke als methodische bemerkingen d ie ontstonden naar 

aanleid ing van deze transcriptie , gebruikt worden in verdere interviews. Deze verrijking bleek 

in de praktijk vaak aanwezig , waardoor niet werd afgestapt van deze b ijzonder 

arbeidsintensieve opdracht (bijvoorbeeld door de transscriptie te laten uitvoeren door een 

jobstudent) . De onderzoeker kon namelijk op eigen tempo het gesprek belu isteren. 

Inhoudel ijk kon er langer sti lgestaan worden bij de meegedeelde ervaringen en opinies . Zo 

kon reeds een eerste indruk gevormd worden van de krachtlijnen en detai ls b innen het 

interview. Tijdens het belu isteren en uittikken van het gesprek werden dan ook reeds topics 

geformuleerd d ie gebruikt zouden worden bij verdere verwerking (cf. infra), wat beschouwd 

kan worden als het aanleggen van een eerste classificatiel ijst met het oog op verdere 

codering (Wester, F . ,  1 991 , 1 40). Tevens konden de verzamelde gegevens gebru ikt worden 

bij verdere interviews. Respondenten konden geconfronteerd worden met andere visies of 

ervaringen van andere (i . c. vroegere) respondenten .  Ook vanuit methodisch oogpunt was dit 

proces verrijkend . De onderzoeker werd namel ijk geconfronteerd met de eigen interviewstijl 

en de fouten d ie h ij hierbij maakte (cf. infra: 2 .6 .  Evoluties in de beschreven methodiek) . Op 

basis van een kritische reflectie kon deze stijl dan ook bijgestuurd worden. De transcriptie 

werd beëind igd met het u itprinten van de uitgewerkte tekst en een grondige lezing.  Ook naar 

aanleiding van deze lezing konden verdere inhoudelijke en methodische aanvul l ingen 

aangebracht worden.  

Het is dus du idel ij k  dat het beluisteren, uittikken en nalezen van de interviews een eerste en 

belangrijk verwerkingsmoment was. Bij een volgende verwerkingsmoment werden al le 

interviews samengebracht en nogmaals onderworpen aan een grondige leesbeurt. Dit 

samenbrengen van de interviews confronteerde de onderzoeker met een enorme 

hoeveelheid aan gegevens. Dat d it soort van kwalitatief onderzoek bij verwerking de nod ige 

creativiteit en intensiteit vergt, werd bevestigd.  Tevens zal bl ijken dat bij deze verwerking de 

onderzoeker sterk op de voorgrond treedt door zelf beslissingen te nemen met betrekking tot 

de aard van verwerking. Een gevoeligheid vanwege de onderzoeker voor de gevolgen van 

d it verwerkingsproces op de waarde en authenticiteit van de verzamelde gegevens is dan 

ook cruciaal .  Het formuleren van topics,  het selecteren van citaten en het onderbrengen van 

deze citaten onder de topics, komt enerzijds de overzichtel ijkheid wel ten goede, maar 

verknipt anderzijds de total iteit aan ervaringen. Vermits de onderzoeker zich hierbij zeer 
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actief opstelt, zijn controlemomenten noodzakel ijk om te bekijken of belangrijke ervaringen 

n iet weggeselecteerd worden.  Onder andere het rondetafelgesprek dat later zou volgen , 

wordt naar voor geschoven als s leutelmoment om het resultaat van deze verwerking kritisch 

te bespreken (cf. supra: communicatieve val id iteit) . De waarde van het reflectiemoment 

wordt dus ingeschat aan de hand van nieuwe actie, met name een groepsgesprek met de 

geïnterviewden (cf. infra) .  

De l ijst van weerhouden topics werd aangepast en vervolledigd doorheen het lezen van de 

interviews. N iet al leen het aantal keren waarin gel ijkaard ige bevindingen werden 

geformuleerd ,  was h ierbij richtinggevend, maar ook het belang dat door de respondent aan 

een welbepaald aspect gehecht werd . De topics waren in deze verwerkingsfase bijzonder 

belangrijk vermits zij de veelheid aan informatie zouden inperken en structureren. In d it 

stadium werd dus n iet gekozen voor het structurerend vermogen van het referentiekader 

maar wel voor het structurerend vermogen van de opgestelde topics .  D it leek ons wenselijk 

omdat deze topics ontstaan zijn vanuit de verzamelde ervaringen en er dus ook veel sterker 

b ij aanslu iten .  Uit het methodologische werk van Wester ( 1 991 , 1 45) leiden we trouwens af 

dat een dergel ijke keuze en formulering van topics wensel ijk is. Het gebruik van topics als 

vorm van classificatie moet zo ontworpen zijn dat zij aansluit "bij de structuur van de situatie 

d ie onderzocht wordt". Simpelweg items groeperen die gel ijk van inhoud l ijken te zijn ,  is vaak 

niet voldoende .  Ze moeten b innen een "structuurschema" geïnterpreteerd worden . Ook deze 

auteur stelt dat h ierb ij de empirische gegevens onder geen beding geforceerd ondergehracht 

mogen worden in een vooraf ontworpen (referentie )kader. Om d iezelfde reden werden de 

topics voldoende ruim gehouden en werden nog geen relationele verbanden expl iciet 

opgesteld . Dat we ons hierbij toch (en eerder onbewust) l ieten leiden door een impliciet 

aanwezig denkkader, zal h ieronder nog b l ijken. Met het oog op het onderbrengen en 

structureren van getuigenissen ,  werd de volgende topic-l ijst aangelegd : 
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- (getuigenissen m .b.t. ) identiteit vei l igheidsactor; 

- identiteit welzijnsactor; 

- relatie vei l igheidsactor - welzijnsactor; 

- ervaring rond overleg ; 

- redenen niet-samenwerking ; 

- redenen samenwerking; 

- mate waarin belangen van bewoners/gebruikers vertegenwoord igd worden ; 

- verschuiving van de vei l igheidsproblematiek; 

- belang persoon versus belang structuur; 

- afhankelijkheid d ienst / financieringskanalen; 
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- impact lokaal beleid , en 

- pol itieke context vei l igheidsbeleid .  

De interviews werden opnieuw gelezen en relevante delen ondergebracht onder de gepaste 

topic, wat beschouwd kan worden als een vorm van kwal itatieve codering.  Gezien de aard 

van het interview was de derde topic kwantitatief duidel ijk het sterkst aanwezig .  Meer 

algemeen gebeurde  hier een eerste en belangrijke reductie van het aanwezige materiaal . 

Deze reductie gebeurde door de onderzoeker zelf, met de daaraan verbonden bemerkingen 

d ie h ierboven geformuleerd werden . Deze vorm van verwerking gebeurde aan de hand van 

een tekstverwerker.24 Aan elk weerhouden citaat werd toegevoegd : de naam van de 

geïnterviewde ,  de buurt waarin hij werkt en de actorencluster waartoe hij behoort (regisseur, 

vei l igheidsactor, welzijnsactor). Op basis van deze codering konden later eventueel 

interessante vergel ijkingen gemaakt worden (bijvoorbeeld tussen buurten ,  tussen soorten 

actoren, ."). Deze bundeling werd nogmaals grondig gelezen en er volgde een nieuwe 

reductie: enkel de meest relevante citaten werden verder weerhouden met het oog op de 

totstandkoming van een finale tekst. Geleid door de vergelijking van extreme geval len (cf. 

supra), werd de mate waarin de citaten inhoudelijk van elkaar verschi l len gehanteerd als 

belangrijk selectiecriterium. 

Vermits de onderzoeker zich bewust was van het feit dat hij op een zeer actieve wijze de 

verzamelde informatie bewerkte en reduceerde, werd d it ganse verwerkingsproces 

voorgelegd aan de promotor en twee col lega's van de onderzoeksgroep jeugdcriminologie 

met een uitgebreide expertise rond kwalitatief onderzoek (N icole Vettenburg en Conny 

Vercaigne). B ij wijze van controle, werden zij gevraagd enkele interviews door te nemen en 

te toetsen of de weerhouden topics de rijkdom van het interview konden dekken. 

Na d it controlemoment, kon gewerkt worden aan de totstandkoming van een finale tekst. Om 

deze tekst te kunnen presenteren als een coherent geheel ,  werd een belangrijke besl issing 

genomen: de structuur van deze tekst werd zo opgevat dat eventuele verbanden meer 

expl iciet geformuleerd werden. Dit gebeurde door terug te grijpen naar de drie 

oorspronkel ij ke vraagstel l ingen (cf. supra). Op basis van de gegevens bleek het enkel 

noodzakelijk een apart deel met betrekking tot de afbakening van het terrein en een 

24 Oorspronkelijk werd overwogen om gebruik te maken van specifieke software die ontwikkeld werd voor het 
verwerken van kwalitatieve gegevens (bv. Atlas). Na een eerste kennismaking met dergelijke software, werd 
beslist geen gebruik te maken van een dergelijk programma. Vooreerst vergt een efficiënt gebruik  van een 
dergel ijk programma een lang leerproces. Bovendien -en vooral- leek de omvang van het gegevensbestand ons 
toe te staan het verzamelde materiaal te onderwerpen aan een intensief leesproces en de uit te voeren 
bewerkingen te realiseren aan de hand van een functioneel gebruik van de tekstverwerker. 
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identificering van de actoren toe te voegen. I n  de tekst blijkt deze structurering uit het 

weerhouden van volgende vier hoofdstukken. 

A. Afbaken ing onderzoeksterrein en profi lering actoren 

B. Beschrijving verhoudingen welzijnsactoren - veil igheidsactoren 

C. Oorzaken van deze verhoud ingen 

D. Gevolgen van deze verhoudingen 

Dat in de finale tekst naast een uitgebreide beschrijving van de actoren (A) maar vooral van 

hun  verhoud ingen (8) , toch ook mogelijke relationele verbanden op de voorgrond worden 

geplaatst (C en D), kan verantwoord worden in het l icht van het ganse onderzoeksproces. 

Deze eerste onderzoeksfase moet namelijk uitmonden in de formulering van een kader 

waarin wel iswaar de diversiteit aan beschreven ervaringen een plaats kunnen krijgen ,  maar 

waarin toch ook al enkele relationele verbanden vooropgesteld worden (cf. supra:  n iet 

u itslu itend verkennend, maar ten dele ook verklarend onderzoek). De tekst en het 

daaropvolgende rondetafelgesprek leek ons dan ook het scharniermoment b ij uitstek om 

mogel ijke verbanden voorzichtig te formuleren en ze te toetsen tijdens het rondetafelgesprek 

(cf. supra :  communicatieve geld igheid) .  

Toch past het hier enige toel ichting te verschaffen bij de wijze waarop de weerhouden citaten 

ondergebracht werden onder één van deze vier hoofdstukken . Het bleek namelijk in grote 

l ijnen mogel ij k  om de topics te clusteren volgens de bovenstaande drieledige structuur 

(beschrijving ,  oorzaken, gevolgen). Het feit dat d it mogelijk was, maakte duidel ijk  dat de 

onderzoeker zich bij he� opstel len van de topics eerder onbewust had laten leiden door de 

structuur  van de oorspronkelijk geformuleerde vraagstel l ingen. De theoretische 

veronderstel l ing vanwege de onderzoeker dat naast een beschrijving van de 

verscheidenheid in verhoudingen, er ook oorzaken en gevolgen van deze verscheidenheid 

moeten zijn ,  b leek door te schemeren in zijn selectie en formulering van topics. Ook in de 

methodologische literatuur zijn dergelijke processen beschreven waarin de analyse 

beïnvloed wordt door theoretische veronderstell ingen ; meer nog, de zoektocht naar oorzaken 

en gevolgen van beschreven/ervaren fenomenen bl ijkt een universeel menselijke eigenschap 

(Kvale, S . , 1 996 , 206). Het bl ijft correct te stellen dat bij de formulering van topics nog geen 

expl iciete verbanden werden aangebracht (cf. supra) ,  maar d it kan nu aangevuld worden met 

de stel l ing d at deze verbanden wel impliciet aanwezig waren . Gans deze bewerking bl ijft 

vanzelfsprekend n iet zonder gevolgen en moet gezien de sterke inbreng van de onderzoeker 

met de nodige omzichtigheid beschouwd worden . In zoverre de respondent zelf expl iciet een 

verband legt tussen een beschreven situatie en de oorzaken en gevolgen van deze situatie, 

is er geen probleem. De authenticiteit van de ervaring bl ijft dan gerespecteerd . Toch kan de 
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onderzoeker een bepaalde getuigenis beschouwen als een 'gevolg' , zonder dat dat ook door 

de respondent op die manier aangebracht of bedoeld is. Dit risico is des te sterker aanwezig 

vermits er in het interviewschema niet expl iciet gevraagd werd naar relationele verbanden. 

Het rondetafelgesprek wordt hier naar voor geschoven als een belangrijk toetsingsmoment. 

Dan moet bekeken worden of alle respondenten in de gepresenteerde tekst en de 

vooropgestelde verbanden hun realiteit herkennen . 

Om de eigen inbreng van de onderzoeker te beperken tot de beschreven structu rering van 

getuigen issen, werden in de tekst de citaten centraal gesteld eerder dan de com mentaar van 

de onderzoeker. Op die manier bl ijft er een maximale openheid tot eigen interpretatie door 

de verschil lende deelnemers aan het gesprek. 

Met het oog op het garanderen van anonimiteit, werden b ij rapportering al le mogelijke 

gegevens of uitspraken die tot identificatie zouden kunnen leiden, aangepast. Om een goede 

leesbaarheid te behouden, werd aan specifieke namen of termen een meer algemeen 

karakter te geven (b ijvoorbeeld : 'het Fochplein' wordt 'het plein' of de 'stad Leuven' wordt 

'deze stad') . Het aanbrengen van dergel ijke aanpassingen , bl ijkt ook uit de lay-out van de 

tekst: door de letterzetting te markeren ,  wordt aangegeven dat een letterl ijke weergave 

doorbroken wordt (bijvoorbeeld: 'het Fochplein' wordt 'het plein'). 

Tenslotte vermelden we nog dat vooral b ij de beschrijving van de verhoudingen tussen de 

actoren gebruik gemaakt werd van een reeds vermelde techniek, met name de vergelijking 

van 'extreme geval len' .  Zoals verwacht bij de selectie van cases, bleek uit de getuigenissen 

namelijk  een belangrijke verscheidenheid in  de wijze waarop andere actoren en de contacten 

met deze actoren ervaren worden. Grosso modo zijn ze onder te verdelen in 'goede 

ervaringen' en 'problematische ervaringen' .  In  de tekst wordt deze tweedel ing dan ook 

aangebracht met als doelstel l ingen (1 ) te wijzen op de duidel ijke verschil len in het werkveld ,  

en (2) vanuit deze vergelijking van verschil len de zoektocht te starten naar oorzaken en 

gevolgen van deze verschillen . 

2.6.  Evol uties i n  de beschreven methodiek 

Ook de zoektocht naar een gepaste methodiek is een onderdeel van d it explorerende 

onderzoek. Om die reden werd ook de toegepaste methodiek permanent kritisch beoordeeld 

en waar nodig bijgestuurd .  Dit impl iceert meteen dat n iet al leen wat betreft inhoud , maar ook 
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wat betreft vorm elk interview uniek was. Na elk interview werd het verloop methodisch 

geëvalueerd en werden hierrond aantekeningen gemaakt. Deze werden besproken met de 

promotor van het onderzoek. Dit kon resulteren in een weloverwogen aanpassing aan de 

vorm van het i nterview, vanuit de bekommernis betrouwbare en vergel ijkbare gegevens te 

verzamelen. 

Het eerste interview werd beschouwd als een 'proefafname'. Dit interview werd onderworpen 

aan een u itgebreide bespreking met de promotor en de twee reeds vermelde collega's. Op 

basis van deze bespreking werden aanpassingen aan de method iek aangebracht. 

Bovendien werd besl ist dit interview te beschouwen als bruikbaar onderzoeksmateriaal en 

dus op te nemen in de verwerkingsfase. 

H ieronder geven we een overzicht van aanpassingen of bemerkingen d ie doorheen het 

i nterviewen werden geformuleerd .  De doelstel l ing die we hierbij voor ogen houden is het 

uitwerken van een methodiek die de geformuleerde vraagstel l ingen geldig en betrouwbaar 

kan beantwoorden (cf. supra) .  

- In  het eerste interview werd de voorziene tijdsl imiet ru im overschreden.  Vooraf en tijdens 

het interview zelf gaf de respondent te kennen dat dit geen probleem was.  Zelf 

beschouwden we dit vanuit het oogpunt van vertrouwen (gemaakte afspraken nakomen) 

en betrouwbaarheid (levert 3 uur interviewen nog betrouwbare gegevens op ?) wel als 

een prangend probleem. Het verpl ichtte de onderzoeker om verder na te denken over ( 1 ) 

de gehanteerde onderzoeksstijl en (2) de kern van het onderzoek. We formuleerden dan 

ook volgende aandachtspunten voor verdere interviewing . 

1 78 

( 1 ) Er moest een meer directe en assertieve stijl ingenomen worden. Wanneer de 

respondent afweek van het onderzoeksdomein of in herhal ing viel moest hier op een 

aanvaardbare wijze op gewezen worden en moest het gesprek geheroriënteerd 

worden. Voor elk onderzoeksdeel werd expl iciet een tijdsdel ing opgesteld d ie ook 

bewaakt moest worden. Bovendien zette een doorgedreven lezing en interne 

bespreking van d it eerste interview ons op het spoor van een ander essentieel 

onderdeel van de onderzoeksstij l .  Het bleek namelijk dat de onderzoeker zich zeer 

sterk opstelde als kritische discussant en het eigen denkkader té sterk inbracht 

gedurende dit interview. Dit leverde weliswaar genuanceerde informatie op, maar 

toch werd besl ist de onderzoeksstijl aan te passen . Het sterk discussiërende gehalte 

verlengde n iet al leen de duur van het interview, maar vooral moesten vragen gesteld 

worden bij de invloed van deze onderzoeksstijl op betrouwbaarheid van de 

verzamelde gegevens. Doorheen dit eerste interview had de onderzoeker eerder 

intuïtief aangevoeld dat dit probleem zich hier minder stelde gezien de kenn is en 
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mondigheid van de respondent. Het hanteren van deze stij l bij respondenten die deze 

e igenschappen in mindere mate bezitten ,  zou echter nefast kunnen zijn .  Daarom 

werd besloten bewuster om te springen met de (impl iciete) formulering van het eigen 

denkkader. Dit impl iceerde onder andere dat in eventuele d iscussies sterker moest 

aangesloten worden bij de ervaringen en meningen van de respondent zelf. Dit 

i nschatten van de wijze waarop en de mate waarin de respondent zou 

geconfronteerd worden met andere visies of ervaringen, werd afhankelijk gemaakt 

van de kennis en mondigheid van de respondent. Vanzelfsprekend was dit een 

moei l ijke zoektocht naar een broos evenwicht, waarbij aandacht werd besteed aan 

zowel verbale als non-verbale aspecten binnen de communicatie. Indien naar 

aanleiding van een confrontatie met een andere visie de eigen mening onmiddel l ijk 

en onbeargumenteerd verwerpen werd , moest zeer voorzichtig omgesprongen 

worden met deze interviewstij l .  Echter, de vrees dat het hanteren van diverse 

i nterviewstij len gegevens zou opleveren die niet langer onderl ing vergel ijkbaar zijn ,  

b leek niet gegrond .  Zoals gesteld, bleek het kennisniveau van de verschil lende 

respondenten namelijk vergelijkbaar, waardoor ook eenzelfde interviewstijl 

gehanteerd kon worden . 

(2) De ervaring rond de ru imschoots overschreden tijdslimiet verplichtte ons ook verder 

stil te staan bij de kern van het onderzoeksthema. Elementen die hier (ten dele) 

buiten vielen moesten weggelaten of gereduceerd worden . De kern van het interview 

lag bij de evaluatie van de total iteit aan actoren in de buurt en de evaluatie van 

systematische contactmomenten. Vermits aan deze elementen voldoende aandacht 

besteed moest worden, werd beslist de aandacht voor enkele andere elementen te 

reduceren. 

• De toel ichting bij de vooraf verzamelde objectieve informatie moest uiterst beperkt 

b l ijven .  

• De beginvraag van het subjectieve gedeelte ( 1 . Kijk op de buurt en haar 

problemen) moest beperkt blijven. 

• De motivering van de functionaliteit van de weerhouden actoren in  het kader van 

een buurtgerichte preventieve aanpak van vei l igheidsproblemen moest beperkt 

bl ijven.  

• De motivering van de positionering van de verschi l lende actoren op het continuüm 

moest beperkt b l ijven. 

• I nd ien meerdere relevante systematische contactmomenten aanwezig waren, 

bleef -ondanks haar belang binnen het onderzoek- de bespreking en analyse 

beperkt tot één moment. 
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Ook op basis van ervaringen in volgende interviews werden aanpassingen in de 

methodiek van het interview aangebracht. De volgende besl issingen werden genomen 

naar aanleid ing van een doorgedreven bespreking van deze interviews met de promotor 

en de twee vermelde collega's. 

( 1 ) Zoals gesteld , koos de onderzoeker om een beschrijving van de actoren in sterke 

mate te baseren op hun positionering op een continuüm met aan de ene kant het 

begrip 'welzijn'  en aan de andere kant het begrip 'criminalite it' . Eén respondent 

(tweede interview) gaf aan problemen te hebben met de keuze voor deze d ichotomie. 

De begrippen welzijn en criminal iteit tegenover elkaar plaatsen, impl iceert namel ijk 

een vooronderstel l ing d ie niet noodzakelijk aansluit bij de realiteit: "Waarom zou een 

actor d ie werkt aan het welzijn in de buurt meteen ook niet sleutelen aan het 

criminal iteitsprobleem ?". Vanzelfsprekend raakte deze bemerking de kern van het 

onderzoek, en vroeg dus ook om verdere reflectie en motivatie .  Uit verder 

antwoordgedrag in d it i nterview, leidde de onderzoeker ook af dat de begrippen 

'welzijn '  en 'criminal iteit' vanuit twee invalshoeken ingevuld kunnen worden,  met 

name een inhoudel ijke en een methodische. Zo kon een straathoekwerker die (onder 

andere) met ex-gedetineerden werkte, geplaatst worden onder de term 'criminal iteit' . 

De motivering voor deze positionering werd dan gestaafd op basis van de beoogde 

doelgroep, veeleer dan op basis van de gehanteerde methodiek. Er schortte dus iets 

aan het gebruik van het continuüm en/of de gehanteerde tweedel ing binnen het 

continuüm. Er werden dan ook enkele belangrijke aanpassingen aangebracht. 

- Wat betreft het continuüm op zich: haar gebruik werd om verscheidene redenen 

gehandhaafd . Het continuüm creëerde namelijk de mogelijkheid om n iet al leen de 

eigenheid van de actor, maar ook zijn verhouding ten aanzien van andere actoren 

op een kernachtige manier visueel aan te duiden . Vanzelfsprekend is het 

samenvatten van de werkzaamheden van een dienst in één punt een moei l ijke 

opdracht. Dat is a fortiori zo indien men beoogt om aan de hand van een 

dergel ijke voorstel l ing de real iteit te vatten .  Van een dergelijke doelstel l ing moest 

dus ook afgestapt worden. Veeleer leek het aangewezen om de voorstel l ing op 

het continuüm te hanteren als een 'trigger' om de discussie op gang te brengen 

en/of verder te stofferen . 

- Wat betreft de gehanteerde begrippen binnen het continuüm: i n  plaats van welzijn 

en criminal iteit, werd geopteerd voor de begrippen 'integratie '  en 'controle' .  Met 

deze keuze was het meteen duidelijk dat de respondent zich met het oog op 

positionering van de d ienst moest laten leiden door de wijze waarop de d ienst 

werkt eerder dan het thema of de doelgroep. 
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Zoals reeds gesteld , bevestigde deze opmerking dat we bij de uitwerking van het 

continuüm geïnspireerd en beïnvloed werden door het eigen denk- en 

referentiekader. Tevens wil len we in d it verband al  wijzen op het feit dat deze 

bemerking ten vol le betrekking heeft op de keuze voor de begrippen 'welzijnsactoren' 

en 'vei l igheidsactoren' in een eerdere operationalisering van het onderzoek. Bewust 

werden deze begrippen niet gebruikt in het eigenl ijke interview, maar komen ze wel 

terug in de verwerking van de interviews en meer bepaald in de tekst voor het 

rondetafelgesprek. Een bespreking hiervan is verder opgenomen (cf. infra : 5.2). 

(2) Ook op andere plaatsen in het interview werden we geconfronteerd werden met 

terminologische problemen. Doorheen het interview komen namelijk de begrippen 

veil igheid, preventie ,  criminaliteit, . . .  ter sprake; begrippen d ie 'rekbaar' zijn en vatbaar 

voor verschi l lende i nterpretaties (cf. supra : l iteratuurstudie). Gezien de aard van het 

onderzoek (exploratief) l igt het voor de hand de invul l ing van deze begrippen niet op 

te dringen, maar over te laten aan de eigen interpretatie van de geïnterviewde. Er 

moest echter een toegeving gedaan worden op dit vlak. Deze werkwijze bleek echter 

problematisch bij de vraag: "Duid nu aan welke partners volgens u functioneel zijn in 

het kader van het ontwikkelen van een buurtgerichte preventieve aanpak van 

veil igheidsproblemen». Naar aanleiding van deze vraag werd de rekbaarheid van het 

begrip 'preventieve aanpak' krachtig bevestigd: een respondent beperkte zich tot 

politionele en justitiële actoren ,  terwijl een andere respondent ook de straatvegers 

(hondepoep) ver�eldde. Enerzijds was deze vaststel l ing uiterst interessant, maar 

anderzijds hypothekeerde een al te beperkte invu l l ing de bruikbaarheid van het 

verdere interview. Gezien de door ons weerhouden vraagstell ingen was het namelijk 

cruciaal om een voldoende aantal  actoren d ie vanuit verschil lende perspectieven in 

de buurt actief zijn te kunnen weerhouden voor verdere bespreking en analyse. Om 

die reden gaven we dan ook b ij het stel len van deze vraag verdere toel ichting bij 

onze invul l ing van het begrip 'preventieve aanpak' ( « het ganse gamma van welzijns

en criminal iteitsgerichte activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage 

kunnen leveren tot een preventieve aanpak van het vei l igheidssprobleem in de 

buurt » ). Dan nog kregen we een d iversiteit aan antwoorden (zo bl ijft bijvoorbeeld de 

term 'veil igheidsprobleem' vatbaar voor verschi l lende interpretaties) ,  maar het 

aanbrengen van enige toelichting gaf ons toch meer garanties rond de bru ikbaarheid 

en vergel ijkbaarheid van de gegevens. 

(3) H ierboven werd reeds beschreven hoe een relatief gedetail leerd interviewschema 

werd u itgewerkt. Er werd gewezen op de impact van het referentiekader. Het gebruik 

van een dergelijk u itgebreid schema l igt niet voor de hand , a fortiori gezien het 

explorerende en inductieve karakter van d it onderzoek. De ervaring dat in de 
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eigenl ijke uitvoering van het interview het schema meer en meer op de achtergrond 

aanwezig was ,  is dan ook zeer belangrijk. Het werd gehanteerd als toetssteen om te 

bekijken of de belangrijkste aspecten in het gesprek aan bod gekomen waren,  eerder 

dan als rig ied schema dat dwingend werd opgelegd . 

(4) Doorheen het voorbereiden en uitvoeren van de verschil lende interviews werd naar 

ons aanvoelen ook bevestigd dat het voor d it onderzoek belangrijk was het ganse 

vragenschema aan de respondent te bezorgen. N iet al leen werd h ierdoor de gepaste 

openheid gecreëerd , maar bovendien stelden we de respondent in staat het interview 

gericht voor te bereiden. Dit l ijkt ons cruciaal gezien de complexiteit van het thema en 

het reflectief denkvermogen dat hierbij verondersteld wordt. 

(5) Op basis van de lezing en verwerking van de interviews, kwamen we tot de conclusie 

dat de onderzoeker de vragen soms uitgebreid formu leerde, a fortiori bij 

d iscussiërende momenten in het interview (cf. supra). Dit kan problematisch zijn 

omdat door de verscheidene toelichtingen of nuanceringen b innen één vraag , de 

uiteindel ijke vraag onduidelijker wordt. Ook bestaat het risico op twee- of drieledige 

vraagstel l ingen . Bovendien moet ook hier de onderzoeker voorzichtig zijn om 

doorheen de verschi l lende toelichtingen het eigen denkkader niet te sterk te 

expl iciteren,  laat staan op te dringen .  Ondanks een gevoel igheid voor deze punten ,  

hield de onderzoeker deze stij l toch aan omdat h ij zich verpl icht zag -gezien de 

complexiteit van het thema en bepaalde vraagstel l ingen - de nod ige toel ichtingen of 

nuanceringen te geven. Vanuit het oogpunt van continuïteit moest bovendien soms 

verwezen kunnen worden naar vroegere informatie uit het interview. De 

mogel ijkheden d ie het face-to-face interview hier biedt, werden maximaal benut. 

B ijvoorbeeld : 
"Terugkomend op een vroegere vraag: het Afrikaans platform heeft 
haar doelstel l ingen, zoals ook politie haar doestel l ingen heeft. Binnen 
het netwerk kan pol itie haar doelstel l ingen duidelijk maken aan het 
platform en proberen te betrekken in de realisatie van haar 
doelstel l ingen. Zet dat de samenwerking ook niet op de hel l ing ? Gaat 
het platform zich gerespecteerd bl ijven voelen ?" 

Naar aanleid ing van deze vraag (beter: meervoudige vraagstel l ingen) wordt het 

nogmaals duidel ijk dat in quasi elk onderdeel van het onderzoek het denkkader van 

de onderzoeker impliciet aanwezig is. Zo wordt in het voorbeeld door de onderzoeker 

verwezen naar het begrip 'respect'. Het begrip  wordt echter n iet opgedrongen ; de 

respondent moet zelf uitmaken of hij deze situatie herkent vanuit zijn eigen 

ervaringen . Ook hier kan dus verwezen worden naar een vroegere beschrijving van 

de aard van het onderzoek: voornamelijk explorerende, maar -precies gezien de 
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inherente aanwezigheid van het denkkader- ten dele ook toetsend (relevantie 

begrippen en relaties u it eigen denkkader toetsen) .  
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HOOFDSTU K 3 : 

B EKNOPTE SITU ERI N G  VAN DE BEVRAAGD E  ACTOREN 

Alvorens de eigenl ijke onderzoeksvragen te  beantwoorden, l ijkt het ons noodzakel ijk  de 

bevraagde actoren ('de case') beknopt te situeren. Op deze manier kunnen namelij k  de 

onderzoeksresultaten die in het volgende hoofdstuk uitvoering gepresenteerd worden, beter 

gecontextual iseerd worden. 

H ierbij baseerden we ons op de fiches en schriftelijke documenten die ons ter voorbereiding 

van het interview bezorgd werden en -meer nog- op de beginvraag die i n  elk interview werd 

opgenomen (cf. supra). De gereed pleegde bronnen bl ijven met andere woorden in 

belangrijke mate beperkt tot kwalitatief materiaal . Er werd geen aanvul lend onderzoek 

verricht om de verschafte gegevens uit te breiden en/of verder te detai l leren ,  bijvoorbeeld om 

op basis van uitgebreide kwantitatieve gegevens in functie van de cases , een vergel ij king 

tussen de cases mogelijk te maken.  Deze beperking l ijkt ons verantwoord vermits een 

beknopte voorstel l ing ter contextualisering namelijk de enige en beperkte doelstel l ing van 

d eze bespreking is. 

Op basis van de beschikbare informatie bespreken we telkens volgende d rie aspecten: 

1 .  Voorstel l ing van de bevraagde actoren 

2. Demografische ontwikkel ingen binnen de buurt / Mogel ijkheden en problemen van de 

buurt, met een specificatie naar: 

3 .  Veil igheidsproblematiek in d e  buurt 

3. 1 .  Situering case A 

A. VOORSTELLING ACTOREN 

De migrantenwerker heeft in deze buurt reeds een uitgebreide ervaring rond het werken met 

de groep van allochtonen, meer bepaalde de Turkse en Marokkaanse jongeren. "Ik heb een 

negental jaren gewerkt in een jeugdcentrum waar heel wat Turken en Marokkanen kwamen." 

Ook in zijn huid ige job, opgestart door de stad halfweg 1 998, richt hij zich op de g roep 

a l lochtone jongeren in de buurt, veelal Marokkaanse jongens. 

De regisseur bekleedt recent deze functie, die ook binnen de stedelijke structuur recent 

gecreëerd werd .  Belangrijk is dat ook hij voorheen contacten opbouwde met de 
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jongerengroepen in deze buurt: hij was gedurende enkele jaren coördinator van het 

straathoekwerk. Nu  heeft hij als belangrijkste opdracht de communicatie tussen bewoners en 

de lokale overheid te bevorderen aan de hand van het stimuleren van 

inspraakmogelijkheden. 

De geïnterviewde straathoekwerker was op het moment van de bevraging nog maar een 

jaartje professioneel werkzaam in de buurt. Echter, voor hem is de buurt meteen ook zijn 

natuurl ijk  biotoop vermits hij opgegroeid is in de wijk. Hij is van Marokkaanse afkomst en 

werkt voornamel ijk  met Marokkaanse en Turkse adolescente jongens: "ik ken en werk vooral 

met de problematische groep." Het straathoekwerk is in deze stad geen autonome maar wel 

stedel ijke d ienst. 

De geïnterviewde medewerker van de gemeentepolitie is sinds 1 985 werkzaam bij de politie , 

"waarbij ik meteen vermeld dat ik nog maar 3 jaar in deze buurt werk, en dat is in feite nog 

maar bitter weinig. Ik weet wel een beetje af van de problematiek van deze buurt. Dit heeft te 

maken met het feit dat we als sociale recherche vroeger in één team functioneerde en we 

opereerden in gans de stad in plaats van in specifieke buurten. Ik had dus toen ook wel wat 

contacten met deze buurt." 

De opbouwwerker -werkzaam vanuit een autonome organisatie- tenslotte is een jonge 

kracht die in deze buurt sinds september 1 997 haar eerste werkervaringen opdoet. Zij stelt 

als hoofdopdracht: de bevordering van de participatie van kwetsbare -veelal autochtone

groepen aan de lokale beslu it- en beleidsvorming. 

B. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN I MOGELIJKHEDEN EN PROBLEMEN 

VAN DE BUURT 

Volgens de officiële cijfers telde deze buurt25 in 1 996 een 8000-tal inwoners, waarvan 20% 0-

14  jarigen , 60% 1 5-64 jarigen en 20% 65-plussers .  Een kleine 20% van deze totale 

bewonersgroep heeft de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. 26 1 5% van haar potentiële 

beroepsbevolking is werkloos. Het aantal bijstandsgerechtigden ligt 50% hoger dan het 

gemiddelde voor deze stad . Het betreft een buurt bestaande uit arbeiderswoningen waarvan 

de oorsprong teruggaat tot de industria l isatieperiode in de 1 9de eeuw. 

25 Zoals gesteld wordt 'de buurt' hier opgevat als een samenhangend geheel van statistische sectoren. Deze 
samenhang kan gemotiveerd worden vanuit bijvoorbeeld historische, sociologisch of ruimtelijk-structurele 
argumenten. De selectie van statistische sectoren gebeurde in overleg met de sleutelfiguren die in het begin  van 
het o nderzoek geraadpleegd werden (cf. supra) . 
26 We merken op dat de tot Belg genaturaliseerde Marokkanen of Turken niet in deze cijfers zijn opgenomen. Zo 
verwijst bijvoorbeeld verder een veldwerker naar het feit dat 37% van de bevolking in deze buurt 'migrant' zou 
zijn. 
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Over de demografische samenstel l ing van de buurt zijn al le geïnterviewden het eens: in  deze 

buurt is d iversiteit troef. Belangrijkste bevolkingsgroepen zijn de autochtonen en Turkse en 

Marokkaanse al lochtonen, meer recent aangevuld met een instroom aan d iverse 

nationaliteiten .  Het betreft hier vooral vluchtel ingen , waaronder Albanezen ,  Kosovaren  en 

Tsjechen .  Onder andere deze d iversiteit aan nationaliteiten, gecombineerd met een 

permanente toestroom van vluchtel ingen,  heeft talrijke problematische effecten op de buurt. 

1 86 

De regisseur  beschrijft deze problemen als volgt. 

"Het is een buurt waar je visueel weinig verandering hebt gezien, ondanks het feit dat er toch al 
een aantal jaren veel aandacht gaat naar deze buurt. Persoonlijk heb ik heel veel sympathie voor 
die buurt: het is een echte stadsbuurt, enorm gemengd van bevolking, maar met één groot 
probleem: een enorme grote concentratie van mensen op een verschrikkelijk kleine oppervlakte. 
Dat geldt dan vooral voor het stuk binnen de ring en het water. Dit kleine deel is enorm compact, 
met als gevolg dat je een enorme druk hebt op alles wat er is van open ruimte, plus dat je een 
hoge migrantenconcentratie hebt die veel meer op straat leeft dan dat wij als mentaliteit hebben. 
Dat heeft ook veel met huisvesting te maken: kleine arbeiderswoningen waar wel eens gezinnen 
met veel kinderen wonen. Langs achter kan je niet buiten, dus ga je langs voor buiten. Is het een 
buurt in verval of herstel ? Dat wisselt nogal denk ik naargelang met wie je in die buurt gaat 
spreken. Er is bijvoorbeeld een toestroom van illegalen. Klassiek heb je de Belgen, de Turken en 
de Marokkanen als groepen die er al lang zitten. Nu krijg je er nog eens -omdat er goedkope 
huisjes zijn- de illegalen bij. Dat verhoogt weer eens de druk op de gemeenschap die er is. " 

Ondanks de talrijke pogingen en investeringen tot herwaardering van de buurt, typeert de 

migrantenwerker de buurt als ' in verval' ,  waarbij hij zich vooral baseert op de vaststel l ing 

dat wie het enigszins kan ,  de buurt ontvlucht. 

"( . . . ) wat Belgen betreft, daar trekken de beteren zich weg en wat migranten betreft, geldt dat ook. 
Ook de migranten die het gemaakt hebben, blijven in deze buurt niet wonen. Wie blijft erover ? 
Degene die geen andere keuze hebben. " 

De (Marokkaanse) straathoekwerker wijst vooral op de toenemende kloof tussen 

al lochtonen en autochtonen . 

"Nu zie ik dat die kloof zich vergroot: Belgen sturen hun kinderen naar scholen waar geen 
migranten zijn. Ik heb ook heel wat Belgische vrienden, en zij zien dezelfde dingen gebeuren. 
Uiteindelijk is het omgekeerd bij migranten: zij zullen hun kinderen naar die scholen sturen waar al 
kinderen van familie of vrienden zitten. Ook daar is er dus een sterke groepscultuur. Uiteindelijk is 
het ook zo dat de Belgische bewoners zeer weinig stappen zetten naar de migranten. Als er 
gesproken wordt over integratie, dan stel ik me nog altijd de voorafgaande vraag, namelijk in 
hoeverre wij hier wel aanvaard worden. " 

De opbouwwerker vat enkele van de geschetste problemen samen, en brengt een 

hiërachie aan .  

"Je hebt een aantal belangrijke problemen. Voor deze buurt is dit in belangrijke mate het 
ruimtegebruik: een overbezetting van de wijk met veel kleine arbeiderswoningen vanuit de 1 gde 
eeuw, geen buitenruimten, kwalitatief ook heel slecht, sanitair buiten. Dat zijn zowat de hot-items 
van problemen in deze buurt. Daarnaast natuurlijk heb je het probleem - of toch zo omschreven 
door mensen- van 'samen leven '. Door het feit dat je hier 37% migranten hebt, stelt zich dit 
probleem en ervaren veel mensen dit als een probleem, dat is gewoon zo. Onveiligheid, alhoewel 
dat voor mij op de vierde plaats komt. Mensen signaleren wel, waarbij ik dan enkel spreek over 
subjectieve onveiligheidsgevoelens, want ik spreek maar bij monde van de mensen. Ik kan dan 
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ook niets objectiefs voorleggen, bijvoorbeel hoeveel overvallen hier geweest zijn. Dat er hier 
gedeald wordt, ja dat kan ik ook objectief bevestigen. "  . 

C. ONVEILIGHEIDSPROBLEMATIEK 

De beschrijving van deze onvei l igheidsproblematiek in de buurt wordt door de bevraagden 

op talrijke punten verder genuanceerd . Zo vinden we een eerste nuancering in een 

concentratie van de vei l igheidsproblemen naar territorium en bevolkingsgroepen.  

"( . .  . )  plus dat de jongerengroepen daar een aantal terreinen hebben die ze van hen beschouwen: het 
plein en het parkje zijn daar het typische voorbeeld van. Vele groepen van mensen durven daar niet 
komen omdat die jongeren daar zijn en er gebeuren ook best wat zaken. Toch is het in feite niet meer 
dan die jongeren die daar wat rondhangen. Dan stappen we direct over naar het aspect onveiligheid in 
de buurt. Het zijn vooral die Marokkaanse jongeren die als onveiligheidsprobleem ervaren worden. 
Dat is bizar omdat dat dus niet het geval is voor de Turken, hoewel ze misschien zelfs talrijker zijn in 
de buurt. ( . . . ) De Marokkanen zijn dus meer prominent aanwezig in het dagelijkse straatbeeld. " 
(regisseur) 

Dit laatste wordt bevestigd door de migrantenwerker. 

"De onveiligheidsproblematiek richt zich vaak zeer specifiek op Marokkaanse jongerengroepen. " 

Bij een tweede onderscheid wordt verwezen naar de tweedel ing objectieve en subjectieve 

onveil igheid . 

"Neen, echte aanduidingen dat er ook objectief een zwaar criminaliteitsprobleem zou zijn, heb ik 
via die weg niet. Subjectief wel ( . . .  ). " (opbouwwerker) 
"Onveiligheid is een zeer subjectieve ervaring: ik heb me nog nooit onveilig gevoeld in deze buurt. 
Alleen komen er een hoop klachten -waarover politie u meer kan vertellen- over bijvoorbeeld het 
opstappen op de bus aan het pleintje. Dat is wat geroep over en weer, gefluit naar meisjes die via 
de buitenwijken naar school gaan, iemand die zijn handen niet kan thuishouden. Dan is het geen 
Marokkaan, maar dan zijn het de Marokkanen die het gedaan hebben. Voor een Belg zou dat heel 
anders liggen. Er zitten wel wat problematische gasten in die wijk, in de zin dat er zijn die echt wel 
op de dool zijn. ( . . . ) Er zijn een hoop gasten die voornamelijk kleinere criminaliteit plegen.( . .  .) Wat 
één van de zaken is die in de buurt zwaar weegt, is dat er in het verleden een aantal zaken 
gebeurd zijn door gasten van de buurt in de buurt waarbij de politie optreedt, maar ze dezelfde 
dag ook weer vrij laat komen. Dat werkt enorm zwaar op zo'n buurt. Iemand die weet dat een gast 
bij hem heeft ingebroken, maar 4 uur later ziet hij die gast terug in de straat, . . .  " (regisseur). 
''Als je naar het parkje of het plein kijkt, dan willen de omwonenden gewoon niet dat die gasten 
daar rondhangen. Ze gaan dan brieven schrijven aan preventieambtenaar en de burgemeester en 
vertellen verhalen over overlast en criminaliteit. Ik zal niet zeggen dat daar niets gebeurt, maar er 
zijn ook heel veel zaken die niet gebeuren en ook positieve zaken die niet in de media komen. 
Een ander probleem is inderdaad dat die buurtbewoners die jongeren niet kennen. Zelf vind ik dan 
dat die gasten gemaakt zijn door de buurtbewoners. Als die gasten daar aan het voetballen zijn, 
dan komen gegarandeerd mensen buiten en tonen vanuit een duidelijk haatgevoel dat ze hun 
gedrag niet accepteren. Nochtans doen die jongeren daar op dat moment niets verkeerd. Op die 
manier ontsporen de zaken natuurlijk, vanuit permanente misverstanden. " (straathoekwerker) 
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3.2. S itueri n g  case B 

A. VOORSTELLING ACTOREN 

De regisseur omschrijft zijn functie als volgt: "het is de bedoeling dat de regisseur actief de 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties opspoort en samenwerking 

organiseert en ondersteunt." Deze functie wordt uitgevoerd vanuit een stedel ijke structuur. 

De regisseur is vanaf apri l 1 995 werkzaam in de buurt. 

De medewerker van de gemeentepolitie is werkzaam op een ondersteuningsdienst met ··· 

betrekking tot preventie. Daar is hij de in itiatiefnemer van het ontwikkelen en opvolgen van 

bewonersvergaderingen in de buurt. Voordien was hij lange tijd ingeschakeld bij de 

interventiepol itie .  

De  opbouwwerker i s  sinds 1 993 werkzaam bij het opbouwwerk in deze buurt. Recent werd 

hij coörd inator voor het opbouwwerkgebied waarbinnen deze buurt valt. Voord ien was hij een 

medewerker b innen de ontwikkelingshulp. Ook in deze stad is het opbouwwerk een 

autonome organisatie. 

De straathoekwerker startte na zijn studies maatschappelijk werk in 1 995 als loketbediende 

bij een sociale d ienst. Daar leerde hij de problematiek kennen van ''mensen die hun 

bindingen met bepaalde instanties verloren hebben" en stapte in 1 997 over naar het 

straathoekwerk in deze buurt. Het straathoekwerk is hier een stedelijke d ienst. 

B. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN I MOGELIJKHEDEN EN PROBLEMEN 

BUURT 

Deze buurt vormt een onderdeel van de 1 9de eeuwse dichtbevolkte gordel van een 

weerhouden Vlaamse grote stad. Zij vervult een gediversifieerde huisvestings-, commerciële 

en recreatieve functie, onder andere in belangrijke mate geconcentreerd rond een plein met 

beruchte status .  Deze buurt telde in 1 994 een 8000-tal inwoners , waarbij vreemdelingen iets 

meer dan één vierde van deze totale wijkbevolking voor hun rekening nemen. Binnen de 

groep vreemdelingen zijn Marokkanen (8%) en Turken (7%) de twee grootste 

bevolkingsgroepen . Het aandeel van de buitenlanders in de wijk l igt bedu ide.nd boven het 

stadsgemiddelde. Hetzelfde scenario geldt voor het aandeel van jongeren (-25 jarigen) in de 

bevolking: een groter aandeel dan in de gehele stad, met een belangrijke aanwezigheid van 

al lochtone jongeren.  Wat betreft bevolkingssamenstel l ing wordt vooral het toenemend aantal 
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éénoudergezinnen als probleem gesignaleerd . Het onderstaande citaat kenmerkt deze buurt 

zeer kernachtig : aanwezigheid van talrijke national iteiten waaronder vluchtel ingen, het plein 

dat niet a l leen dynamiek uitstraalt maar ook tal van uiteenlopende problemen genereert, een 

concentratie van opvang- en hulpverleningscentra en een belangrijke positieve impuls door 

de heraanleg van pleinen , straten en gebouwen. 

"( . . .  ) je zit op dat plein met een stuk gedegenereerde horeca waar je altijd een crimineel aspect bij 
hebt, maar dat is al jaren zo. In tweede instantie zit je daar met een aantal actoren die een specifieke 
doelgroep hebben, bijvoorbeeld verscheidene drugopvangcentra waar je zou van kunnen vermoeden 
dat ze samenkomen op dat plein: druggebruikers die naar een opvangcentrum komen hebben zich 
maar om te draaien en zitten terug in het drugsmilieu. Dat is een probleem. Anderzijds zit je rond een 
bepaalde straat met heel de discussie en problematiek rond prostitutie waar toch een actieve stap 
vanuit het beleid gezet is in de zin van: prostitutie moet daar weg. Hoe gaat die daar momenteel weg 
? Doordat de stad een aantal initiatieven neemt door een aantal panden aan te kopen, anderzijds ook 
door zeer sterk opgedreven politiecontroles. ( . . .  ) Je hebt verschillende integratiebewegingen. In de 
jaren '60, '70 de beweging van de Turken en de Marokkanen, gevolgd door integratiebeweging van 
Oostblokmensen. Wat zie je nu ? Op en rond het plein krijg je nu sinds een aantal jaren de groep van 
de Afrikanen, maar dan de zwart Afrikanen. ( . . . ) Wat merk je ? Daar groeit rond die groep een stuk 
onveiligheidsgevoel, voornamelijk geïnspireerd vanuit de vaststelling dat dat een totaal andere cultuur 
is; die mensen hebben totaal andere gewoonten: geweldpleging wordt daar ook helemaal anders 
ervaren. " (regisseur) 

Dit beeld wordt ook bevestigd door de andere actoren. Zo wijst de medewerker van de 

gemeentepolitie nog krachtiger op de diversiteit en tegenstel l ingen in de buurt. 

"Dus we bevinden ons wel degelijk in een kansarm gebied ? 
Ja, maar bewoners horen dat niet graag. We moeten dat ook nuanceren. Wat betreft de jeugd is de 
wijk inderdaad kansarm, maar wat betreft de oudere bewoners ligt dat anders. Dat zijn vaak mensen 
die gesettled zijn, maar die niet veralgemeend willen worden tot kansarme buurt. Dat horen we iedere 
keer: het stedelijk beleid spreekt steeds over kansarme buurt, marginalen, . . .  Als je dan op die 
bewonersvergaderingen komt, dan hoor je klachten over het feit dat het beleid weer bezig geweest is 
over kansarmen en marginalen. In de wijk zitten mensen van allerlei allooi: ook universitairen, 
parlementsleden, . . .  " 

C. ONVEILIGHEIDSPROBLEMATIEK 

Net als in  d e  vorige buurt, wordt ook hier wordt een dubbele nuancering gemaakt: enerzijds 

rond de objectieve en subjectieve component van de onveil igheidsproblematiek, en 

anderzijds rond de territoriale differentiatie van deze problemen binnen de wijk. 

"Ook zitten we met het probleem dat elke wijk zijn specifieke criminaliteit heeft. Wijk-Noord en Zuid 
zijn meer algemene samenlevingsproblemen, het p lein is voorname/ijk drugdealing, druggebruik en 
prostitutie, in de omgeving van die straat voornamelijk samenlevingsproblemen en ook wel het 
drugprobleem dat in feite overal aanwezig is. Dat probleem stelt zich nu ook voorname/ijk rond het 
drugopvangcentrum. We ervaren nu dat de drugdealing daar verhoogd is. De wijkteamwerking gaat 
hier nu op dit druggebruik en drugdealing werken. 
( . . .  ) 
Ja, maar natuurlijk, volgens mij is die onveiligheidsproblematiek ook iets zeer subjectiefs. Wanneer je 
naar bewoners gaat en vraagt waarom men zich onveilig voelt, dan krijg je antwoorden in de orde van 
'hondepoep ', 'het is donker in de straat'," .  Het heeft zelden iets met criminaliteit te maken. Dat wordt 
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ook bevestigd in de veiligheidsmonitor. Wat ik buiten die criminaliteitsproblematiek nog zie aan 
belangrijke evoluties is de verloedering van het straatbeeld. Je moet maar eens door heel wat straten 
wandelen en je zal vaststellen dat meer en meer winkels gesloten zijn. Het is daar verkrot, vuil, . . .  Daar 
zijn de winkelmanagers voor aangesteld die proberen deze lokale economie te doen heropflakkeren. 
Een groot probleem momenteel is het sluikstorten, waarop we momenteel ook aan het werken zijn 
samen met de stadsreinigingsdiensten. (" .) Wat ook een onveiligheidsgevoel geeft is de il/egaliteit, de 
diversiteit van de populatie en vooral de communicatie tussen de verschillende groepen. Ik ondervind 
bijvoorbeeld bij die vergaderingen dat men bijvoorbeeld met Bosniërs geen communicatie heeft. Als 
men bijvoorbeeld sluikstorten vaststelt, dan kan men met deze mensen niet praten. Wij stellen dan 
voor om sociale tolken af te vaardigen die voor de communicatie tussen de beide partijen zorgen. " 
(medewerker gemeentepolitie) 

De regisseur legt in haar beschrijving vooral het accent op de subjectieve component, d ie 

daarbij meteen gerelativeerd wordt. 

"Het onveiligheidsgevoel is hier heel sterk opgeblazen. Ik ben daar vrijwel zeker van. Onveiligheid is 
zeer dikwijls gekoppeld aan het uitzicht van het straatbeeld: vanaf het moment dat het donker is, 
voelen mensen zich onveilig. Vanaf het moment dat een straatlicht kapot is, voelen mensen zich 
onveilig. Mensen voelen zich niet noodzakelijk onvei�ig omdat ze een aantal mensen vreemd zien 
kijken. Meestal komt dat door omgevingsfactoren, en vanaf dat je hier voor een stuk abstractie van 
kan maken, dan merk je dat er eigenlijk niet echt een onveiligheidsproblematiek is. Ik voel me hier niet 
onveiliger dan op de plaats waar ik woon. (" .) maar misschien is dat heel paradoxaal omdat je hier 
gewoon met heel veel mensen op een heel kleine oppervlakte leeft. Ik kan dat niet anders verklaren 
dan door een stuk fysieke nabijheid: de buren wonen gewoon dichter bij elkaar en worden gedwongen 
om met elkaar contact te hebben. Als je ze dan niet kent, dan is uw onveiligheidsgevoel nog groter: ze 
staan dichter bij u dan in een andere gemeente. Ik denk dat dat voor een stuk de verklaring is. Maar ik 
loop hier 's avonds geregeld -2 à 3 keer per week- door verschil lende straten naar het station. Dat is 
niet één keer gebeurd dat ik één of andere vorm van straatgeweld heb gezien, zelfs nog niet 
aangesproken ben geweest. In die zin kan ik niet zeggen dat ik mij onveilig voel in deze buurt. " 
(regisseur) 

3.3. Situering case C 

A. VOORSTELLIN G  ACTOREN 

De migrantenwerker is niet al leen professioneel actief in  de buurt, maar woont sinds 1 995 

ook in de buurt. Zij deed haar eerste werkervaringen op in 1 992, in een integratiecentrum 

waar ze halftijds nog steeds tewerkgesteld is. I n  1 997, na rel len in de buurt, was ze één van 

de in itiatiefnemers om een zelforganisatie op te starten. 

De medewerker van de gemeentepol itie was vroeger ingeschakeld b innen de sociale 

recherche. In feite doet zij op d it moment nog steeds d it werk, zij het binnen een dienst d ie 

gespecial iseerd is rond jongerenproblematieken. 

De opbouwwerker -ook in deze wijk werkzaam vanuit een autonome d ienst- heeft een rijke 

ervaring binnen deze sector en was daarin lange tijd actief binnen een andere buurt. Sinds 

1 90 deel I l :  eerste empirisch onderzoeksluik 



-

1 1 

- - - - - - ---- � - - -- - -� - - -

1 995 is hij werkzaam in deze buurt. "Wat wij doen is werken met bewoners rond hun 

problemen in de wijk; dat gaat dan vooral rond leefbaarheid en dus minder specifiek naar 

veiligheid toe� " 

Ook de medewerker van de rijkswacht is geen 'groentje'. Hij is namelijk 1 8  jaar werkzaam bij 

de rijkswacht, waarvan de laatste 1 2  jaar in de sector waarbinnen de weerhouden buurt valt. 

H ij d ient vooral collega's te ondersteunen d ie opdrachten uitvoeren rond deze buurt. I n  

functie hiervan volgt hij overleg op rond de buurt of initieert zelf samenwerking met mogelijke 

partners in de buurt. 

B. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN I MOGELIJKHEDEN EN 

BEPERKINGEN VAN DE BUURT 

De actuele toestand en het ontwikkel ingsproces van deze wijk wordt in belangrijke mate 

bepaald door haar grootstedelijke structuur en cultuur, waaronder de aanwezigheid van een 

internationaal treinstation. Het betreft een d ichte bebouwing in een 1 9de eeuwse gordel d ie 

erg wein ig plaats overlaat voor groen. Deze wijk vormt met andere woorden slechts een 

onderdeel van een veel ruimer kansarm gebied , dat gekneld zit tussen enerzijds een 

admin istratieve kern die steeds uitbreiding neemt en anderzijds meer luxueuze residentiële 

buitenwijken.  De wijk telde volgens de officiële cijfers in 1 996 4200 inwoners , waarvan meer 

dan 70% een vreemde nationaliteit heeft. Zo heeft een kwart van haar bewoners de 

Marokkaanse national iteit, naast een aanzienl ijk aandeel aan Ital ianen, Turken en Grieken. 

Het betreft een zeer jonge wijk: 45% van haar totale bevolking is tussen de 0 en de 25 jaar 

oud . Bijna 30% van haar beroepsbevolking is werkloos. De gemeente waarbinnen deze wijk 

valt, kent enorm veel scholen, in totaal een zestigtal .  Vele van deze scholen hebben maar 

één cultuur: de al lochtone. Ook het aanbod aan andere sociale verenigingen en activiteiten 

is in deze wijk zeer groot. 

"Van in het begin dat ik daar woon heeft me dat enorm geïntegreerd: hoe kan dat nu dat een buurt die 
op het eerste zicht een enorm troosteloze indruk laat, dat die toch zo rijk kan zijn en tegelijk vol 
problemen ? Die tegenstelling heeft me van in het begin enorm aangetrokken". (migrantenwerker) 

I nderdaad , deze buurt wordt geconfronteerd met vele en d iepgewortelde problemen. Het 

gevolg is dat wie er woont, er ook graag weg wil .  

"Kansarmen blijven dus achter, met als gevolg bevestiging of toename van stigma op buurt. " 
(medewerker rijkswacht). 

Een groot probleem is de werkloze jongerengroepen die ook bijzonder wein ig kans maken 

om op termijn op een zinvolle manier in  de arbeidsmarkt ingeschakeld te worden . Het hoeft 
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dus geen betoog dat de geïnterviewden kiezen voor het beeld van een 'buurt in verval' .  Toch 

worden ook enkele positieve evoluties onderkend . 

"Het is duidelijk een buurt die al heel lang in de steek wordt gelaten en in dat opzicht zou ik dus 
zeggen: "nog steeds in verval". Langs de andere kant zie je toch heel wat veranderingen. Sinds dat ik 
er woon, merk ik evoluties al zijn die soms heel timide en voorzichtig. Dat betreft dan zeker niet de 
houding van de politiek naar de bewoners van die buurten. Zij tellen nog steeds niet mee en dat is nog 
altijd het moeilijke, gevoeligste punt binnen heel dat gebeuren: het feit dat een heleboel mensen nog 
altijd voelen dat ze niet meetellen, dat zij niet au sérieux genomen worden en ook niet betrokken 
worden. Als ik het dan over evoluties heb, dan is de grootste evolutie dat heel wat mensen daarmee 
nu bewust mee bezig zijn en een aantal dingen bewust zien ook al kunnen ze die dingen niet altijd 
goed kaderen. " (migrantenwerker) 

C.  ONVEILIGHEIDSPROBLEMATIEK 

In deze buurt bl ijkt -naast subjectieve onveil igheid- ook objectieve criminaliteit een reëel 

probleem. 

"Het blijft een wijk met veel criminaliteit: je hoort ook uit verhalen van mensen dat dat zo is. Ikzelf heb 
me nooit onveilig gevoeld, maar anderen dus wel. Ik geloof ook echt wel dat dat terecht is. Als ik naar 
de verhalen van de jongeren luister, dan moet ik gewoon vaststel/en dat bijvoorbeeld car-jacking hier 
dagelijkse kost is en dat kan eigenlijk ook niet anders met dat soort publiek. We zitten met heel veel 
jonge gasten die al heel vroeg op school zijn afgehaakt en enkel het voorbeeld van op straat hebben. 
Dat wordt dan nog eens versterkt door de consumptiemaatschappij, films op TV, een auto willen 
hebben" . Ze zijn al mislukt in de school en geloven er allemaal niet meer in. Je zit dus met een enorm 
potentieel rond zulke problemen en dat kan ook niet anders. " (migrantenwerker) 

De medewerker van de rijkswacht stelt dat de criminal iteit in de ganse gemeente stijgt. I n  

een naburige gemeente zou het nog erger gesteld zijn .  

"In deze gemeente durven politie en rijkswacht nog steeds overal komen, maar dit ligt veel moeilijker 
in een andere gemeente. " 

Toch moet d it criminaliteitsfenomeen voldoende gerelativeerd en gecontextual iseerd worden , 

a ldus deze respondent. 

"Wat criminaliteit betreft, scoort deze buurt uiteindelijk niet spectaculair hoog. In het shoppingcentrum 
bijvoorbeeld, worden veel meer feiten gepleegd. Toch is het aanvoelen van dit fenomeen en haar 
consequenties op het onveiligheidsgevoel heel anders. In het shoppingcentrum komen de mensen 
van elders en hebben ze geen contact met de dader. Als er wat teveel jongeren rondhangen, worden 
ze door private bewakingsfirma 's weggestuurd. In deze buurt is dat heel anders: slachtoffers zien 
'bendekes' rondhangen en weten dat het potentiële daders van hun slachtofferschap zijn. Als bewoner 
moet je verder in de buurt waar daders en slachtoffers zijn. Bewoners van deze buurt zijn het eerste 
slachtoffer, hoewel de verdeling van slachtofferschap zowat evenredig verdeeld is: helft bewoners, 
helft niet-bewoners, bijvoorbeeld mensen die in de buurt passeren en waarvan de handtas of 
autoradio gestolen wordt. Het onveiligheidsgevoel is in deze buurt dus vooral veel groter omdat er 
contact is en omdat feiten zelf vaak zeer zichtbaar zijn. Mensen die hier wonen hebben naar 
aanleiding van dergelijke gebeurtenissen een heel ander gevoel. Verhalen worden dikwijls ook 
doorverteld en opgeblazen. Op die manier wordt door één direct slachtofferschap meteen een groep 
van bijvoorbeeld twintig indirecte slachtoffer gecreëerd. De aanwezigheid van jongeren werkt in deze 
context zeer bedreigend: hun aanwezigheid houdt iets in van een mogelijke delinquentie. (" .) Steeds 
weer gaat het slechts over een fractie (1110) van deze jongeren die echt problematisch is. Ook voor 
deze 'harde kernen' kan nog niet gesproken worden over bendes: het zijn wisselende groepen 
waarvan de samenstelling afhangt van het moment. In deze groepen is geen structuur aanwezig. 
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Daarom ook weinig geweld tussen groepen. Toch maakt deze groep van 300 jongeren het beeld in de 
pers van de delinquente migrant. Dit komt zeker niet overeen met de realiteit". 

3 .4.  Situeri ng case D 

A. VOORSTELLING ACTOREN 

De bevraagde actor binnen de gemeentepolitie is 2 jaar wijkagent in de buurt geweest, en is 

in 1 996 gepromoveerd tot coördinator van de wijkagenten in deze buurt. "Daarvoor heb ik er 

b ijna 4 jaar gewerkt als opsporingsagent." 

De straathoekwerker opereert vanuit een vzw die een belangrijk deel van haar middelen 

kreeg toegewezen vanuit de gemeente. Ook hij heeft reeds een uitgebreide bagage aan 

ervaring : "Mijn straathoekwerkcarrière begint in 1984, in een andere gemeente. Daar heb ik 

7 jaar straathoekwerk gedaan met groep van illegale drugverslaafden. Daarna ben ik er 2 
jaar tussenuit geweest en heb ik voor de provincie gewerkt rond jongerenprojecten in gans 

deze provincie. De afgelopen 5 jaar werk ik nu in deze gemeente. " Zijn belangrijkste 

doelgroep is "die gasten die in de knoei geraken met onderwijs, justitie, terwerkstelling, thuis, 

relaties, . "  ': 

De ervaringen van de jeugdwerker zijn beperkter. H ij werkt sinds 1 997 in deze buurt, als 

coördinator van een vzw die zich voornamelijk richt op "de Marokkaanse groep, minder de 

Turkse en nog minder de Italiaanse. " Voordien was hij acht maanden straathoekwerker in 

een andere stad . 

De regisseur bekleedt op het moment van de bevraging 3 jaar deze functie i n  de wijk. 

Voordien was hij tewerkgesteld in de toxicomanenzorg; de kinderpsychiatrie, de sociale 

� ienst van het OCMW en het buurtopbouwwerk/jeugdwerk. Zelf omschrijft hij zijn huidige 

functie als volgt. "Het is de taak van de regisseur om samen met het buurt.opbouwwerk het 

proces van wijkontwikkeling te organiseren, te coördineren en uit te werken zowel op niveau 

van de wijk als op niveau van de gemeente. De regisseur legt waar nodig de linken tussen 

projecten/projectonderdelen uit wijkontwikkeling en projecten of acties van andere 

part.nerslorganisaties. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de wijk. " Het team van de 

regisseur is ondergebracht binnen de afdeling sociale zaken van de gemeente. 
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B.  DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN I MOGELIJKHEDEN EN PROBLEMEN 

BUURT 

De buurt telt i n  1 996 ongeveer 3000 inwoners ,  verspreid over zowat 800 woningen.  De buurt 

wordt voor de helft bewoond door Belgen , voor de andere helft door niet-Belgen . Deze 

laatste groep betreft vooral I tal ianen, Turken en Marokkanen . De buurt bekleedt voornamelijk 

een woonfunctie, die in  belangrijke mate wordt aangeboden in de vorm van sociale 

huurwoningen ·(zowat 50%). Een belangrijk deel van dit woonbestand bestaat u it kleinere 

huisjes binnen 'tuinwijken' ,  opgebouwd in de jaren '20 om de instroom aan arbeiders 

(mijnindustrie) te huisvesten .  Het betreft een 'jonge' buurt: de gemiddelde leeftijd van haar 

bewoners is 34 jaar. De cijfers maken duidel ijk dat ook voor deze wijk de werkloosheid van 

haar jonge inwoners een belangrijk probleem is: 24 % van de 1 8  tot 35 jarigen zijn  volgens 

de gegevens van de VDAB u itkeringsgerechtigd vol ledig werkloos . In vergelijking met de rest 

van de gemeente en de provincie is d it een zeer hoog percentage. 

Gevraagd naar hun algemene indruk over de buurt, geven al le geïnterviewden een positieve 

evolutie aan .  

"Vergeleken met vroeger is de buurt echt in opzwang gekomen, vooral mede door de wijkontwikkeling 
die er gekomen is. Dat heeft vooral te maken met structurele dingen die uitgevoerd zijn: wegen die 
aangelegd zijn of vernieuwd, stoepen worden proper gemaakt, er is meer gefocust op de zuiverheid 
op de buurt, wat allemaal met zich meebrengt dat het idee dat men met de buurt bezig is toch wel 
sterk aanwezig is. Dat is de laatste tijd veel beter. Wat je wel niet mag vergeten is dat we aan het 
praten zijn over sociale huurwoningen waar er een heel snelle wisseling is van mensen: je kan iemand 
hebben die er 1 jaar woont en dan komt er al iemand anders. Dat betekent ook dat je dus constant de 
vinger aan de pols moet houden en daarop moet inspelen. " (medewerker gemeentepolitie) 

De straathoekwerker en de jeugdwerker voegen daar respectievelijk nog aan toe: 

"Wat het samenleven betreft, hebben de meeste mensen op dit moment toch wel het gevoel dat het in 
deze gemeente iets rustiger is geworden dan een 5 à 10 jaar geleden" en "in vergelijking met vijf jaar 
geleden, het hier nu gewoon veel beter gaat en veel beter wonen is". 

I n  tegenstel l ing tot de andere weerhouden buurten ,  wordt deze buurt minder ontvlucht door 

haar bewoners :  

"Naast deze verbondenheid heb je binnen de wijk ook een vorm van hiërarchie: mensen hebben 
gevoel dat de ene wijk boven de andere ligt ( . . .  ) . Ze beseffen dat er heel wat problemen zijn, maar 
willen toch niet weg in hun wijk. Bovendien is er het multicultureel gegeven: ondanks de verschillende 
culturen, lijkt het goed te lukken. Er zijn veel contacten tussen Turkse, Marokkaanse en Italiaanse 
groepen. " (wijkregisseur) 

C.  ONVEILI G HEIDSPROBLEMATIEK 

Ook op d i t  vlak wordt een gel ijklopende verbetering waargenomen. 
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"Qua criminaliteit moet ik zeggen dat een vijftal jaren geleden daar geen politie-combi kon staan of 
daar waren de ruiten uitgegooid, de banden stuk gestoken. Dat kan je nu totaal uitsluiten, dat gebeurt 
niet meer. Het was zo dat daar een bepaalde kliek was die zich aan het vormen was en die eigenlijk 
de politie daar buiten wilde. Ze traden zo hard op ten aanzien van bepaalde zaken, dat de politie hier 
er soms van terugschrikte om in te grijpen. Nu hebben we daar dus tamelijk hard opgetreden en juist 
die groep aangepakt. Ik moet zeggen dat dat een goed resultaat had omdat we er juist die mensen 
hebben kunnen uithalen, terwijl de randgroep die er rond zat stilaan is beginnen afbrokkelen met het 
gevolg dat je nu nog wel eens kleine criminaliteit hebt -bijvoorbeeld een bushokje dat vernield wordt
maar echte zware zaken heb je daar niet meer. " (medewerker gemeentepolitie) 

Dit neemt echter niet weg dat er nog wrevel, gevoelens van onrust en onveil igheid in de 

buurt bl ijven leven .  

"Het minste wat er  nu gebeurt en dat zijn dikwijls maar prullen, wordt al direct overroepen: "Zie je, het 
is weer aan de gang. Ze zijn weeral bezig. " Dat heb je natuulijk ook wel. Dikwijls is het dan genoeg dat 
je als politie even ter plaatse gaat en dat mensen zich eens kunnen ontladen en kunnen vertellen wat 
er geweest is. We zeggen dan dat we ermee bezig zijn en dat we dat zo of zo gaan oplossen. Dan is 
dat genoeg. Het is uiteindelijk niet zo erg, maar die mensen zien dat wel zo. " (medewerker 
gemeentepolitie) 

Vooral het samentroepen van jongeren op bepaalde plaatsen in de wijk, bl ijkt hierbij een 

doorn in het oog van verschil lende bewoners te zijn .  

"Dat heeft te maken met een zeker onveiligheidsgevoel. Dat onveiligheidsgevoel heeft in grote mate te 
maken met de overlast die men van jongeren ervaart en niet direct van feiten waarmee men zelf 
geconfronteerd is geworden. Het is niet zo dat mensen in deze buurt schrik moeten hebben om om de 
haverklap beroofd te worden van hun handtas of 27 alarmen moet hebben omdat in hun huis wordt 
ingebroken. Dat is niet zo; het onveiligheidsgevoel wordt veeleer gecreëerd door het samenkomen 
van een twingtigtal jongeren aan het plein, aan het café en aan een ander plein. Waar jongeren 
samenkomen, heb je lawaai. 's Nachts kan dit zeer storend en bedreigend zijn. Naast dat lawaai heb 
je ook overlast door troep die op straat en op het plein ligt. " (straathoekwerker) 

Objectieve criminal iteit bl ijkt in deze buurt dus geen al te groot probleem, maar 

onvei l igheidsgevoelens blijven in belangrijke mate aan de kaak gesteld worden . 

"Het onveiligheidsgevoel onder bewoners blijft één van de negatieve elementen binnen deze wijk. 
Nochtans, als we het objectief bekijken is dit heel wat verminderd. Deze buurt is zeker voor politie 
geen prioritaire gevaarbuurt meer. " (regisseur) 

Ook hier wordt het samenleven van een groot aantal mensen op een klein oppervlakte 

aangehaald a ls een katalyserende factor voor de ontwikkeling van deze 

onvei l igheidsgevoelens. 

"Alleen is de concentratie binnen een zeer klein gebied zo groot, dat je dus alles onder een 
vergrootglas krijgt. Je hebt enorm veel jongeren tussen de O en 25 op een gebied dat een vierkante 
kilometer groot is. Dat is dus enorm wat er met elkaar met opgroeien op zo'n gebied. ( . . .  ) Je krijgt dus 
alles onder een enorm vergrootglas en dat vertaalt zich natuurlijk exponentieel. De vraag of er dus 
proportioneel meer problemen zijn in deze wijk dan in een andere wijk, wordt vanuit dit perspectief dan 
wel heel interessant. Ik denk dat als je de cijfers gaat nemen en omrekenen, dat het allemaal nog niet 
zo erg is voor deze wijk, . . . misschien zelfs minder erg. Als je de naakte cijfers bekijkt, dan lijkt het 
erger en voor de bewoners zelf is elke scheet die op dit moment gelaten wordt een scheet teveel. Hoe 
dramatisch is het echter als jongeren een buskotje vernielen ? Dat is een serieus feit, ok. Maar langs 
de andere kant is er ook weer geen moord gebeurd. Maar het gaat over het zoveelste buskotje of de 
zoveelste telefooncel en dat maakt dat het voor de mensen zelf een drama wordt. Voor die mensen is 
het als de arte keer, terwijl het voor die jongere slechts de eerste keer is dat hij zoiets doet. Ik begrijp 
de emotionele reactie van die mensen dan wel, maar ja, jongeren halen nu eenmaal stomme toeren 
uit. " (straathoekwerker) 
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HOOFD STU K 4 : 

DE KIJ K VAN SLEUTELFIGU REN IN  DE BU U RT O P  HU N  

VERHO U DING M ET ANDERE ACTOREN 

Na deze situering en contextual isering,  kan de focus meer gericht afgestemd worden op de 

gestelde onderzoeksvragen. De onderzoeksresultaten worden beschreven vanuit volgende 

vier thema's .27 

1 .  Afbakening van het onderzoeksterrein en profilering van actoren. 

2. Beschrijving van de verhoud ingen tussen professionele buurtgerichte actoren in het 

kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van vei l igheidsproblemen. 

3.  Oorzaken van deze verhoudingen . 

4. Gevolgen van deze verhoudingen. 

Voor een goed begrip van de gepresenteerde onderzoeksresultaten ,  herhalen we enkele 

belangrijke beslissingen die haar reikwijdte begrenzen . Er werd namelijk  geopteerd om in 

deze eerste (extensieve) onderzoeksfase: 

- de bevraging te beperken tot relevante professionele actoren die in de buurt actief zijn,  

en 

- in deze bevraging vooral aandacht te besteden aan de wijze waarop deze actoren hun 

verhouding met andere actoren percipiëren en evalueren. 

4. 1 .  Op welke wijze wordt het onderzoeksterre in  afgebake n d  en 

worden de verschi l lende relevante actoren geprofi leerd ? 

A. EEN MOEIZAME POGING TOT AFBAKENING VAN HET 

ONDERZOEKSTERREIN 

Het onderzoekterrein wordt omschreven a ls  'de buurtgerichte preventieve aanpak van de 

27 De tekst d ie  verder opgenomen wordt, i s  een samenvatting van het document dat in functie van het 
rondetafelgesprek werd opgesteld (zie bijlage 3 .6). In tegenstelling tot deze tekst, worden hier om redenen van 
beknoptheid, overzichtelijkheid en leesbaarheid, de geselecteerde citaten veel minder centraal gesteld . Hierdoor 
wordt de rijkdom aan il lustratief materiaal ten dele ingeperkt. 
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criminal iteits- en onveil igheidsproblematiek in de achtergestelde woonbuu rt' . U it de 

l iteratuurstud ie bleek reeds dat dit terrein moeil ijk eenduidig beschreven kan worden.  Een 

mogelijke indicator vormt het aantal actoren d ie relevant worden geacht met betrekking tot d it 

thema. Een ruime opvatting wordt gehanteerd vermits heel wat actoren opgesomd worden.  

"7]a, ieder is op zijn terrein belangrijk voor een preventieve aanpak van de veiligheidsproblemen in 
deze buurt. Bewonersgroepen vanuit hun aanwezigheid in de wijk. -Stedelijk wijkoverleg brengt ook 
verschillende bewoners bij elkaar die samen proberen iets tot stand te brengen. De buurttoezichters 
die ook aanwezig zijn. Wijkwerking net hetzelfde. Ik denk dat ze allemaal gelijk zijn wat betreft het 
preventiebeleid. leder heeft zijn taak. " (gemeentepolitie, case B) 

"Het zijn die actoren die het samen gaan moeten doen. Je hebt het dan inderdaad over het buurtwerk, 
het opbouwwerk, de regisseur, de wijkpolitie. Je kan het dan ook hebben over het integratiecentrum. 
Naargelang de invalshoek kan je het ook hebben over het jeugdwerk. Dat zijn zaken die heel pertinent 
in de buurt gaan aanwezig zijn en die het samen zullen moeten gaan waarmaken. "  (regisseur, case 
A) 

Een belangrijke vaststel l ing is dat het aantal opgesomde actoren verschilt van buurt tot buurt. 

Naast een striktere afbakening van het onderzoeksterrein, zijn ook andere verklaringen 

mogelijk. Zo kan het actorennetwerk in de ene buurt minder uitgewerkt zijn dan in de andere 

buurt, of is de kennis rond aanwezige actoren in de ene buurt beperkter dan in de andere .  

Bovendien bl ijkt het aantal opgesomde relevante actoren ook te verschi llen binnen de buurt. 

Zo bl ijkt uit het verzamelde empirische materiaal dat binnen eenzelfde case de 

vei l igheidsactor de opsomming zeer beperkt houdt, terwijl het l ijstje van de welzijnsactoren 

heel wat omvangrijker is. I n  de andere buurten zijn deze verschi l len minder u itgesproken ,  

wat ons voorzichtig doet zijn rond het vooropstellen van enige systematiek b innen deze 

verschi l len.  

Naast het criterium van het aantal actoren, bl ijkt ook het criterium 'verscheidenheid' tussen 

actoren belangrijk te zijn .  De vei l igheidsproblematiek in de buurt is een complex en veelzijd ig 

fenomeen en vraagt dus ook vanwege de actoren een gediversifieerde aanpak, aldus de 

respondenten. Verschi l lende doelgroepen moeten bereikt worden , verschi l lende 

methodieken moeten aangesproken worden . De meeste respondenten geven expl iciet aan 

deze verscheidenheid prioritair te vinden bij een succesvol le aanpak van het 

vei l igheidsprobleem in de buurt. 

"Ik denk wel dat alle opgesomde actoren ergens functioneel zijn in het ontwikkelen van een 
preventiebeleid met betrekking tot veiligheid, maar ze bekijken hun inbreng wel anders dan politie. Als 
je preventiebeleid bekijkt in termen van een samenlevingsproblematiek, dan moet er niet noodzakelijk 
veel bij politie terecht komen. Ik geloof er dan wel in dat instanties zoals het opbouwwerk, het 
jeugdwerk, het buurtwerk, het straathoekwerk of het migrantenwerk kunnen optreden. Dat moet ook 
zo want politie kan niet alles. Het is maar goed dat er andere diensten zijn die het anders bekijken. 
Niet onbelangrijk is dat de politie misschien daar te weinig van af weet. Het zou interessanter zijn dat 
gezegd kan worden: "Ja, zo zien we het samen zitten". Dat is er te weinig en dat vind ik jammer. 
Iedereen blijft dan zowat bij zijn eigen visie, wat volgens mij dus niet kan. 
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Dat is juist de vraag: moet je iemand met een andere visie altijd overtuigen of is het niet eerder 
samenwerken aan eenzelfde probleem. maar vanuit een andere visie ? 
Inderdaad, allemaal dezelfde invalshoek hoeft ook niet. Samen kan je ook iets nuttigs bekomen met 
verschillende perspectieven. "  (gemeentepolitie, case A) 

Het bl ijkt in de praktijk niet steeds evident te zijn deze d iversiteit ten vol le te benutten .  De 

vraag hoe de aanwezigheid van verschil lende perspectieven kan u itmonden in ' iets nuttigs', 

bl ijft op d it moment nog onbeantwoord . Toch kan uit het citaat afgeleid worden dat een 

goede kennis van actoren en hun perspectief een essentiële voorwaarde zal zijn .  Hieronder 

pogen we vanuit het empirische materiaal enkele zeer algemene krijtl ijnen aan te brengen 

om vervolgens in een volgende deel d it thema verder in te vul len aan de hand van een 

karakterisering van actoren. 

I nd ien de respondenten n iet al leen het aantal actoren maar vooral de d iversiteit tussen 

actoren belangrijk achten,  dan stelt zich de vraag of ze ook criteria formuleren d ie aanduiden 

welke actoren al dan niet d ienen opgenomen te worden. In d it verband vermeldt een 

vei l igheidsactor dat hij vooral kijkt naar de actoren d ie n iet alleen een gemeenschappelijk 

doelpubl iek en werkterrein hebben, maar ook zichtbaar op dit terrein werken .  Dit criterium 

van zichtbaarheid bl ijkt vrij essentieel vermits actoren die niet zichtbaar aanwezig zijn door 

hem ook niet als mogelijke partners weerhouden worden. Meteen wordt vermeld dat het 

voornamelijk actoren betreft d ie individueel werk leveren. Verder in het gesprek tracht de 

respondent deze afbakening te verfijnen door te wijzen op het onderscheid 'algemeen 

welzijn' versus ' individueel welzijn' .  Het werken aan de veil igheidsproblematiek in de buurt 

wordt dan beschouwd als een vorm van sleutelen aan het algemene welzijn  i n  de buurt. 

Vermits vooral 'sociale organisaties' werkzaam zijn rond het ' ind ividuele welzijn ' ,  kunnen zij 

moei l ijker als partners in d it veld opgenomen worden, aldus deze respondent. N iet alleen de 

bevraagde 'sociale organisaties' (wij spreken over 'welzijnsactoren'), maar ook 

vei l igheidactoren uit andere buurten slu iten zich niet vol ledig aan bij deze afbakening . 

Vooreerst nuanceren zij de stel l ing dat sociale organisaties enkel werkzaam zouden zijn rond 

het ' individuele welzijn' van hun cl iënt. I ntegendeel ,  heel wat van deze organisaties werken 

met een gebruikers- of bewonersgroep uit de buurt en zijn hierb ij niet bl ind voor het 

'algemene welzijn van de buurt' . Bovendien verwerpen ze ook de veronderstel l ing dat enkel 

zichtbare acties een invloed zouden kunnen uitoefenen op de leefbaarheids- en 

vei l igheidsproblematiek in de buurt. Vanuit hun getuigenissen kan vooral afgeleid worden dat 

onder de term 'sociale organisaties' een waaier aan diensten kan verstaan worden, waarvan 

minstens een deel uiterst functioneel kan zijn bij de aanpak van het vei l igheidsprobleem in 

de buurt. Hierb ij wil len deze d iensten wel bevestigen dat hun col lega's d ie louter individueel 

werk leveren,  inderdaad veel moeil ijker kunnen opgenomen worden in de afbaken ing van het 

thema. En dan nog.  Zelfs hier stelt een respondent dat ook deze d iensten relevant kunnen 

1 98 deel I l :  eerste empirisch onderzoeksluik 



- - ---�----- ---- - - - ------- - � - -��=��� 

zijn bij de aanpak van het veil igheidsprobleem in de buurt. Hij plaatst meteen het nut van 

afbakening in vraag door te stel len dat zowat alle actoren een plaats kunnen krijgen in dit 

domein .  Indien bepaalde actoren niet weerhouden worden (bv. de sociale organisaties die 

louter individueel werk leveren), dan gebeurt dit eerder om praktische redenen (bv. door de 

hoeveelheid partners is het op te stel len samenwerkingsverband n iet werkbaar meer). 

We kunnen dan ook beslu iten dat er rond de afbakening van het onderzoeksdomein en de 

' inzetbaarheid ' van actoren op d it terrein verschil lende meningen leven. Men is het er wel 

over eens dat het onderzoeksterrein geen monopolie van politie is en een rijke d iversiteit aan 

actoren moet ' ingezet' worden, maar meer concrete afbakeningen lopen u iteen.  

B. PROFILERING ACTOREN 

Het bl ijkt dus duidelijk dat de meeste respondenten eigen criteria ontwikkelen om n iet al le 

actoren zondermeer in het onderzoeksdomein op te nemen, maar toch afbakeningen te 

maken . Zoals reeds gesteld werd er om redenen van tijdsplanning in het interview relatief 

wein ig aandacht besteed aan d it thema. Wel werd er meer aandacht besteed aan de 

beschrijving en vooral karakterisering van de weerhouden actoren.  Als d uidel ijk is dat een 

actor kan opgenomen worden in het onderzoeksdomein, dan stelt zich de vraag op welke 

wijze zijn activiteiten in d it domein gekenmerkt kunnen worden . Zo stelt bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een straathoekwerker op het onderzoeksterrein, meteen de vraag hoe hij 

op d it onderzoeksterrein denkt actief te zijn en hoe de andere actoren d it percipiëren. Deze 

karakterisering van actoren is in het kader van d it onderzoek uiterst belangrijk. H ierboven 

werd namelijk reeds aangehaald dat de d iversiteit tussen actoren (bijvoorbeeld beoogde 

doelgroepen, gehanteerde methodieken) essentieel is met het oog op een preventieve 

buurtgerichte aanpak van de vei l igheidsproblematiek. Tevens werd reeds gesuggereerd dat 

hierbij vooreerst de eigenheid van elke actor goed omschreven moet worden.  Deze eerste 

stap zetten we dan ook hieronder. Later zal dan bl ijken op welke manier deze wijze van 

karakterisering een invloed uitoefent op de verhoudingen d ie de verschil lende actoren 

innemen ten aanzien van elkaar. 

Om de karakterisering van de relevante actoren op een systematische manier te kunnen 

uitwerken, ontwikkelden we het volgende -reeds beschreven- continuüm. 
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integ ratie controle 

Aan de respondenten werd gevraagd de weerhouden actoren op d it continuüm te plaatsen 

en deze positionering te verantwoorden.  Ondanks een verscheidenheid in positioneringen -

d ie verder besproken zal worden- kan toch een belangrijke krijtl ijn aangebracht worden : 

enerzijds een clustering van verscheidene actoren aan de l inkerkant van het schema en 

anderzijds pol itie en/of rijkswacht aan de rechterkant van het schema. Deze tweedeling 

maakt inderdaad du idelijk dat al le geïnterviewden ervaren dat er verschi lpunten zijn in  de 

manier waarop de actoren optreden in de buurt. De empirische gegevens l ij ken dan ook te 

bevestigen dat een clustering van de actoren in termen van 'welzijnsactoren' en 

'vei l igheidsactoren'  relevant kan zijn .  In de volgende bespreking willen we deze tweedeling 

dan ook hanteren,  hoewel meteen gewezen zal worden op enkele belangrijke nuanceringen. 

( 1 ) De vei l igheidsactoren 

Alle bevraagden plaatsen de vei l igheidsactoren (politie en rijkswacht) aan de rechterkant van 

het schema. Hun activiteiten hebben een controlerend karakter, eerder dan een integrerend . 

Toch is het belangrijk hier te wijzen op bepaalde nuances en evoluties . 

1 .  Vooreerst is het belangrijk te wijzen op verschi l len tussen buurten. I n  case A plaatsen 

al le respondenten (inclusief de veil igheidsactoren zelf) de veil igheidsactoren voornamelijk 

gematigd rechts, terwijl in case 8 de vei l igheidsactoren voornamelijk extreem rechts 

geplaatst worden . De wijze waarop het optreden van pol itie en rijkswacht gepercipieerd 

wordt ( inclusief de wijze waarop zij hun eigen optreden percipiëren) b l ijkt dus te 

verschi l len van buurt tot buurt. Vanzelfsprekend is d it verschil belangrijk wanneer actoren 

met elkaar in i nteractie treden (cf. infra: verhouding welzijnsactoren - vei l igheidsactoren) . 

2. Een tweede nuancering trekt de aandacht op de evoluties waaraan de vei l igheidsactoren 

onderhevig zijn .  Gezien actuele beleidsontwikkel ingen, moeten zij hun werking sterker 

afstemmen op vormen van basispolitiezorg (pro-actief optreden, probleemoplossend 

werken) , wat gevolgen kan hebben voor hun posit ionering in het schema, en meteen ook 

hun positionering ten aanzien van andere actoren (cf. infra: verhouding welzijnsactoren -

vei l igheidsactoren) . Op basis van de eerste bemerking zou dan kunnen afgeleid worden 

dat om de een of andere reden deze evoluties niet in  elke buurt even sterk aanwezig zijn .  
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"Ik denk in de nieuwe lijn van de politiefilosofie dat politie niet meer die repressieve ploeg is van 
vroeger en dat wij allemaal mensen zijn die allemaal werken aan hetzelfde doel, samen met de 
sociale sector en met de repressieve aanpak die ook noodzakelijk is. ( . . .) Ik denk dat dat een trend 
is om preventief te werken en te denken. De oude garde heeft het nog veel over repressie, maar 
toch komen ook veel jonge mensen terecht bij politie. Zij denken heel anders en zitten met een 
stelling dat preventief werken ook hun nut kan hebben. Zo zou ik hen situeren tussen 6 en 7, 
hoewel er nog wel wat veranderd moet worden. Ik vind dus dat er bij politie wel een hele evolutie 
is. " (gemeentepolitie, case A) 

Het bl ijkt dan dat -onder andere- door deze evolutie ook de politionele actoren in  een 

zeer ruim preventieveld terechtkomen. Het risico dat ze hier zelf signaleren is dat ze op 

zowat al les moeten gaan inpikken en dat hun taken niet langer afgebakend kunnen 

worden. Dit zou wel eens kunnen impliceren dat ze veel sterker het terrein van de 

welzijnsactoren zullen betreden . Toch wordt hierbij meteen gewezen op een belangrijk 

verschilpunt, dat voor het verdere verloop van dit onderzoek belangrijk is .  

"Natuurlijk, dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen het feit dat straathoekwerkers met 
één bepaalde groep werken, terwijl politie werkt met de ganse gemeenschap. Politie werkt niet 
alleen met de gebruikersgroep, maar ook met de omwonenden. De overlast die de gebruikers 
veroorzaakt naar andere mensen toe, moet men afwegen ten aanzien van de wensen van 
bewoners. Daar zit ergens het grote verschil, het is de doelgroep die verschillend is. Bij ons is die 
algemeen, terwijl bijvoorbeeld straathoekwerkers een meer afgelijnde doelgroep hebben. Dat is 
een belangrijk onderscheid. " (gemeentepolitie, case B) 

3.  Een derde bemerking betreft het feit dat er voor elke buurt en zowel binnen de 

gemeentepolitie als de rijkswacht een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 

interventie-eenheden en de wijkbrigades. De eerste staan extreem aan de rechterkant, 

de tweede worden -afhankelijk van de buurt (cf. supra)- vaak minder extreem aan de 

rechterkant geplaatst, tot zelfs in het midden van het continuüm. 

(2) De welzijnsactoren 

"We willen werken vanuit welzijnsoptiek en als criminaliteit daardoor vermindert, dan is dat mooi 
meegenomen, maar we zijn geen criminaliteitsbestrijders. Binnen mijn functie moet ik het opnemen 
voor mijn groep van meest achtergestelde jongeren, zonder daarbij steeds te focussen op problemen 
van overlast en criminaliteit. Wij willen dus niet de champetter gaan spelen op die pleinen en we willen 
ook dat het beleid dat erkent. " (straathoekwerker, case B) 

Daarnet werd reeds beschreven dat heel wat actoren ( i .c. de welzijnsactoren) functioneel 

kun nen zijn in de buurtgerichte preventieve aanpak van vei l igheidsproblemen. Nu wordt 

d uidel ijk dat ze daarbij n iet rechtstreeks gelinkt willen worden aan het vei ligheidsthema. Hun 

b ijdrage bestaat erin  dat ze vanuit een eigen invalshoek activiteiten ondernemen die mogelijk 
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een invloed kunnen uitoefenen op de vei l igheidsproblematiek in de buurt. Dit e igen 

perspectief en haar relatie tot de vei l igheidsproblematiek wordt in het volgende citaat zeer 

treffend verwoord . 

"Ja, de rol die ik mezelf daarin zie spelen is dat ik constant op zoek ben naar de kwaliteiten van 
jongeren en die kwaliteiten ook probeer te bevorderen. Ik ben dan vooral bezig met het creëren van 
kansen waarin zij hun kwaliteiten kunnen gebruiken (" .) ik ben niet geïnteresseerd in problemen, ik 
ben geïnteresseerd in kwaliteiten die mensen hebben en hoe ze die tot uitdrukking kunnen brengen. 
Vooral bekijk ik dan welke voorwaarden andere diensten moeten vervullen, en zo bekijk ik dan mijn 
partners in deze buurt en houd ik ze de situatie ook voor: welke voorwaarden moet jouw dienst 
vervullen zodoende dat de kwaliteiten van de jongeren optimaal tot uiting gebracht kunnen worden ? 
Dat is natuurlijk iets heel anders dan probleemdenken. " (straathoekwerker, case D) 

I n  vergel ijk ing met de veil igheidsactoren, nemen de welzijnsactoren het in  sterke mate op 

voor een bepaalde (veelal kwetsbare/achtergestelde) doelgroep, terwijl de vei l igheidsactoren 

met veel  meer groepen rekening moeten houden . Bovendien werken de welzijnsactoren 

hierbij al leszins veel sterker vanuit de integratiegedachte, en dan meer bepaald vanuit de 

kwaliteiten d ie  in deze doelgroep aanwezig zijn .  Dit impl iceert dan ook dat hun werk niet 

vertrekt vanu it een probleemdenken rond criminal iteit, onvei l igheid , overlast, " .  Meteen 

vertaalt deze respondent dat al in zijn verwachtingen ten aanzien van andere actoren .  De 

kernvraag d ie zich hier stelt en die verder nog uitgebreid behandeld zal worden , is of de 

vei l igheidsactoren d it standpunt delen . Vermits zij andere perspectieven en verwachtingen 

voorop stel len (cf. supra), is dit niet vanzelfsprekend. Een zinvol omgaan met deze 

verschil len is hier de u itdag ing, maar l igt niet voor de hand . Concreet uit dit zich in de wijze 

waarop de verschil lende actoren elkaar percipiëren en evalueren. Deze diversiteit aan 

verhoud ingen wordt hieronder besproken. 

4.2. Wel ke verhoudingen doen zich voor tussen de welzijnsactoren 

en de vei l ig heidsactoren ? 

De bespreking van de verhoudingen tussen relevante actoren spl itsen we op in twee delen. 

- Vooreerst wordt de wijze waarop de actoren elkaar percipiëren en evalueren beschreven 

vanuit zeer algemene ervaringen . 

- Vervolgens bekijken we deze verhoud ingen meer concreet door ook de ervaringen te 

beschrijven die ontstaan binnen overlegstructuren. 

In beide delen opteren we voor een 'vergelijking van extreme geval len' :  we zetten de 'good 

practices' af tegen de 'problematic practices' .  I n  de 'good practices' vinden we een neerslag 

van citaten van respondenten die doorheen hun werksituatie positieve ervaringen hebben 
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met betrekking tot de verhouding met andere actoren; het deel rond 'problematic practices' 

betreft de neerslag van problematische ervaringen . Enerzijds is een dergel ijke manier van 

werken zeer verhelderend, maar anderzijds moet ze met de nodige omzichtigheid benaderd 

worden. De citaten die deze verscheidenheid het meest krachtig u itdrukken, werden namelijk 

weerhouden voor verdere bespreking. Toch zijn er in het aanwezig gegevensmateriaal ook 

minder extreme getuigenissen aanwezig , d ie h ier minder aandacht krijgen. 

A. VERHOUDING WELZIJNSACTOREN 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

VEILIGHEIDSACTOREN : EEN 

Laten we in functie van de bespreking van onderl inge verhoudingen starten bij de unaniem 

gedragen maar tevens zeer algemene gedachte dat de verschi l lende actoren elkaar nodig 

hebben (cf. supra: belang aan d iversiteit in  perspectieven) .  Enerzijds hebben de 

welzijnsactoren de vei l igheidsactoren nod ig om op hun werkterreinen grenzen duidel ijk te 

kunnen maken en te laten bewaken . 

"Het is belangrijk dat ook politie haar werk doet. Als er iemand steelt, moet hij opgepakt worden. Als 
zo'n reactie er niet komt, geeft dat ook heel veel onduidelijkheid voor de andere gasten. Zo'n reactie 
van politie is ook nodig en goed voor mij als straathoekwerker, omdat ook ik met bepaalde 
zekerheden moet kunnen werken. Ik moet aan gasten die eventueel een slechte stap zouden zetten, 
voorbeelden kunnen geven van wat met anderen is gebeurd. Nu gaat dat niet, nu zijn er dealers die 
opgepakt worden en binnen de kortste keren terug buiten staan. " (straathoekwerker, case A) 

Vanuit een andere negatieve ervaring (cf. infra) wordt deze afhankel ijkheid als volgt 

geformuleerd :  

"De welzijnsactoren, zoals het opbouwwerk, hebben gelijk als ze zeggen dat de afwezige en sterk 
repressieve aanwezigheid van de politie ook gevolgen heeft voor hun werk. Inderdaad, zij hebben een 
goed politieoptreden nodig om · de marges te verruimen en om vanuit hun invalshoek verder 
activiteiten te ondernemen. Dat is hier dus vaak niet of toch veel te weinig aanwezig. " 
(gemeentepolitie, case C) 

Anderzijds hebben de vei l igheidsactoren de welzijnsactoren nodig om tot een 

oorzaakgerichte aanpak van problemen te kunnen komen. H ierbij valt het wel op dat de 

welzijnsactoren deze verhouding concreet kunnen inkleuren aan de hand van enkele 

ervaringen.  De vei l igheidsactoren slagen er duidelijk minder goed in om hun afhankel ijkheid 

ook in concreto uit te drukken. 

I ndien we deze zeer algemene stel l ing dat men elkaar nodig heeft verlaten en de concrete 

ervaringen die i n  de praktijk leven onder de loep nemen, dan komen we tot een heel ander 

beeld . De actoren beseffen wel dat ze elkaar nodig hebben , maar in de praktijk b l ijken er 

enorm veel hindernissen aanwezig te zijn om d it ook in concreto te realiseren.  We werken dit 
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verder u it aan de hand van een vergelijkende beschrijving van 'good practices' en 

'problematic practices' . 

(1 ) Een positieve kijk ( 'good practica') 

Verschi l lende getuigenissen duiden aan dat de bovenstaande algemene stel l ing ook in de 

praktijk omgezet kan worden; voor sommige actoren lukt het om in het dagdagelijkse werk 

op een zinvolle manier met elkaar te werken. We vetrekken vanuit een getuigenis, d ie ons op 

het spoor zet van enkele belangrijke elementen in een succesvolle verhouding. 

"Maar dan nog blijft binnen deze algemene doe/stelling in dit overleg uw subdoe/stelling: de 
criminaliteit in de wijk doen dalen. Dit kan resulteren in het opvoeren van controles die uiteindelijk voor 
bepaalde groepen de leefbaarheid niet verbetert. 
Ja, maar dan is het precies aan de partners om samen met mij te zoeken hoe we dit zinvol kunnen 
doen. Bewoners bijvoorbeeld gaan meer controles vragen. Jongeren zeker niet. Dus conflicten doen 
zich zeker niet alleen voor op niveau van organisaties, maar ook op niveau van bewoners zelf. 
Ja. en dat is de vraag: wat komt hier uiteinde/ijk uit ? 
Wel iets heel globaal, maar langs andere kant ga je toch samenwerken want je spreekt in dergelijke 
gevallen niet over individuele probleemgevallen maar over een algemene kijk op de buurt. Door 
samen te zitten krijg je kijk op het aanbod van de verschillende organisaties en kan je initiatieven 
nemen zonder elkaar voor de voeten te lopen. Door dit op te volgen en elkaar verder te zien, kan je 
hiermee ook iets doen. 
Het werken aan een leefbare buurt valt uiteen in verschillende dingen die mogelijk toch tegengesteld 
zijn aan elkaar ? 
Tegengesteld, maar vooral toch ook elkaar mogelijk aanvullen. Uiteraard zit je dan ook op elkaars 
werkterrein, maar als je voldoende communiceert met elkaar krijg je dit ook afgestemd. Als 
bijvoorbeeld alle partners vragen om de patrouilles op te drijven -wat trouwens al eens gebeurd is
dan doen we dat ook. 
(" .) 
Wat met rondhangende jongeren die voor overlast zorgen. In hoofde van de jongeren is er geen 
probleem. maar volgens andere bewonersgroepen wel. Hoe wordt dit in overleg aangepakt ? 
Mochten wij alleen werken, dan zouden ze weggejaagd kunnen worden. Samenwerken maakt dit 
onmogelijk. Er wordt dan nagedacht over hoe andere partners zinvol kunnen ingezet worden. Dan 
weer is algemeen welzijn het uitgangspunt en niet bijvoorbeeld individueel welzijn. Niet alleen de 
jongere moet van een interventie beter worden, er moet ook rekening gehouden worden met de 
omgeving. Hier moet een evenwicht gevonden worden. Er moet gewerkt worden aan algemeen 
welzijn, ieder op zijn manier en we zullen zoeken naar aanvullingen. In deze situatie kunnen er geen 
problemen zijn. Mocht dan blijken dat het allemaal nog niet de verwachte resultaten afwerpt, dan nog 
kan gesteld worden: we zullen de rijkswacht of de politie maar inzetten en ze de boel laten opkuisen. 
In een goed overleg is dit echter zo simpel niet: er kan vooraf afgesproken worden dat dergelijke 
acties niet mogelijk zijn. Er is zelfs nog meer. Dit is in het algemeen situatie in deze gemeente, waar 
overleg meestal op deze manier zinvol werkt. Natuurlijk loopt het nu en dan ook wel eens anders. 
(" .) 
Maar inderdaad, je ziet ook situaties waarin bijvoorbeeld straathoekwerkers worden aangesproken om 
op een plein controle uit te oefenen op jongeren. Deze situatie kan omdat ze vaak werken binnen de 
context van de veiligheidscontracten. Anderzijds heb je ook straathoekwerkers die beklemtonen dat ze 
aan het individueel welzijn van cliënten werken. Zij staan vaak meer wantrouwig tegenover deze 
vormen van overleg. Ze zien dan ook enkel het belang van hun individuele cliënt en houden geen 
rekening met andere bevolkingsgroepen. Hier wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat 
men niet alleen leeft op de wereld. Algemeen welzijn als uitgangspunt nemen, zal duidelijk maken dat 
ook zij hier hun rol in kunnen spelen en dat rijkswacht en politie ook een heel klein deeltje van het spel 
meespelen. Problemen zijn dan niet mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat aanvaard wordt dat politie 
niet alleen repressief werkt, maar regulerend binnen het kader van het algemeen welzijn. Daarom 

204 deel I l :  eerste empirisch onderzoeksluik 



moeten politiediensten zich ook onderscheiden als ze rond de tafel zitten en duidelijk maken wie, 
wanneer en onder welke voorwaarden zuiver repressief optreedt. Dergelijke vormen van overleg zijn 
gebaseerd op vertrouwen, en dat groeit niet van vandaag op morgen. Dit komt langzaamaan. 
Toch: werken aan algemeen welzijn blijft algemeen. Binnen dit thema kunnen verschil/ende diensten 
nog altijd werken aan doelstellingen die niet met elkaar in overeenstemming zijn. Bijvoorbeeld: 
straathoekwerker die aan het algemeen we/zijn van zijn cliënt werkt. terwijl politie of rijkswacht plots 
en zonder al te veel aanleidingen jongere oppakt. Hier vullen actoren elkaar niet aan. ze werken 
elkaar tegen. 
Neen, je mag het niet zo extreem zien. Ook binnen aanbod van straathoekwerker is het van belang te 
laten blijken aan de jongere dat een diefstal niet kan. Straathoekwerker heeft ook nood aan partner 
die dit signaal geeft om met zijn jongere verder te kunnen werken. Men moet hier vanuit de realiteit 
vertrekken en rekening houden met alle partijen: inderdaad, jongere, maar ook bijvoorbeeld slachtoffer 
en ganse omgeving. De straathoekwerker kan hier geen afstand van doen. " (rijkswacht, case C) 

Gezien het versch i l  in perspectieven zijn conflicten tussen actoren inderdaad mogelijk, zelfs 

te verwachten. Toch is een positieve verhoud ing tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren mogelijk omdat ze erin slagen deze conflicten te overstijgen . Een 

sleutelmechanisme hierin bl ijkt de bereidheid om samen te vertrekken vanuit het begrip 

'algemeen welzijn van de buurt' en hierbij ru im.te te laten voor de inbreng van verscheidene 

perspectieven. De e igen acties moeten dan ingepast en afgemeten worden ten aanzien van 

d it begrip .  Hierbij is het dan wel noodzakel ijk dat enerzijds de welzijnsactoren loskomen van 

de u its lu itende focus op de belangen van hun doelgroep en anderzijds de veil igheidsactoren 

een aanvaardbaar regulerend optreden realiseren. Op d ie wijze wordt de integratie van 

verschi l lende perspectieven in het adagium 'algemeen welzijn van de buurt' , meer haalbaar. 

Hoe d it al les in  de  praktijk moet gebeuren en -vooral- wat daarbij precies verstaan moet 

worden onder het begrip 'algemeen welzijn  van de buurt' , wordt overgelaten aan de invul l ing 

van de betrokken actoren. Om toch tot een kritische benadering van deze positieve ervaring 

te kunnen komen , wil len we wijzen op een cruciaal probleem dat hier verscholen l igt. De 

vraag of ook alle relevante actoren op een gel ijke wijze invloed kunnen u itoefenen op de 

invul l ing van dit begrip, bl ijft namelijk onbesproken. Vooral de negatieve getuigenissen 

bevestigen inzichten uit de l iteratuurstud ie: hier zijn machtsverhoudingen in het spel d ie 

zelden evenwichtig verdeeld zijn .  In het bovenstaande citaat ondersteunt de respondent 

duidel ijk het standpunt dat deze machtsverschi l len overwonnen kunnen worden. Het feit dat 

in d it verband verwezen wordt naar het belang van voortdurende communicatie en 

vertrouwen ten aanzien van elkaar, zal in de verdere zoektocht naar oorzaken van de 

d iversiteit in verhoudingen uiterst relevant bl ijken (cf. infra). 

(2) Een problematiserende kijk  {' problematic practices') 

Toch is het geen applaus op al le banken en kunnen ook problematiserende getuigenissen 

opgetekend worden.  In deze getuigenissen wordt uitgedrukt dat men zich wel bewust is van 
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het belang van communicatie, vertrouwen,  respect, goede beeldvorming ,  . . .  maar dat i n  de 

concrete praktijk deze elementen n iet of onvoldoende ontwikkeld kunnen worden. 

"Een straathoekwerker kan ook een verlengde zijn van politie en heel sterk controlerend optreden: 
informatie die ze hebben doorgeven aan politie. enz. 
Ja, maar dat probleem stelt zich hier niet eens: de bruggen zijn hier zo groot waardoor er niet eens 
een contact is tussen de politie en het straathoekwerk. (. ") Mijn ervaring is dat politie teveel afwezig is, 
hoewel sommige jongeren zeggen dat ze teveel aanwezig zijn. 
Kan je dan spreken van een evenwichtige toestand ? 
Op dit moment dus niet, nee. 
Omdat er geen communicatie is ? 
Ja, en ook omdat het waarom van bepaalde dingen en acties zowel voor andere organisaties als 
bewoners niet duidelijk is. Bovendien moeten we vaststellen dat op de momenten dat ze er moeten 
zijn, ze er niet zijn. 
Wat is uiteindelijk het resultaat van deze afwezigheid van politie op het imago van de buurt ? 
Het creëert of bevestigt het beeld van de buurt als een verwaarloosde buurt en dat wordt zo ook door 
mensen gesteld. Bewoners voelen dit aan als dat men hen hier in de steek laat. 11 (opbouwwerker, case 
C) 

Hoewel extreem, is de getuigenis van deze actor zeer duidel ijk. De relatie tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren is in deze buurt bl ijkbaar uiterst problematisch, in d ie 

zin dat er n iet eens kan gesproken worden van een relatie wegens het gebrek aan een 

constructieve aanwezigheid van pol itie in de buurt. Andere getuigenissen wijzen niet zozeer 

op een problematisch relatie wegens het gebrek aan een constructieve aanwezigheid , maar 

vooral vanwege de dominante houd ing die de politie in  haar relatie met andere actoren aan 

de dag legt. 

Je stelt die straathoekwerker ook de vraag -als ik het goed begrijp- of hij op zijn manier de jongere 
niet kan helpen. Je gaat hem blijkbaar niet vragen om in opdracht van u informatie in te winnen ? 
Neen, er zijn binnen de politie wel mensen die het straathoekwerk daarvoor graag zouden willen 
gebruiken, maar dat vind ik niet juist. Je moet eenieder zijn rol respecteren: ik heb een rol en zij 
hebben een rol. Het is niet omdat we een zeer verschillende rol hebben dat we niet zouden kunnen 
samenwerken, alleen- moet je elkaars rol dan kunnen blijven respecteren. ( . . .  ) Zo ga ik vanuit een 
politionele structuur mensen wel willen helpen door bijvoorbeeld door te verwijzen of niet alles op 
papier te zetten, maar uiteinde/ijk moet je de rollen ook niet gaan vermengen. leder zijn rol, ieder zijn 
respect. Dat vind ik echt heel belangrijk. Daarom ook dat die samenwerking vanuit politie met de 
sociale sector moeilijk is: politie heeft een bepaald beeld en verwachtingen rond de samenwerking en 
kan deze heel moeilijk bijsturen. 11 (gemeentepolitie, case C) 

"Is dan de bijbedoeling van de rijkswacht dat jullie als straathoekwerkers alles kunnen hebben. zolang 
het maar rustig is op de straat ? 
Mocht het die bijbedoeling zijn, dan is dat voor mij ook goed. Ik zoek er ook nog wat anders achter. Ze 
willen gewoon een beter zicht hebben op de jongeren. In functie van de rellen heb ik contact gehad 
met een rijkswachter die zich heel sociaal opstelt. Toch zegt hij dat hij uiteindelijk opgeroepen kan 
worden en het dan zijn taak is om die jongeren op te pakken. Dat kan heel remmend werkend naar 
ons toe. Wij worden dan namelijk betrokken om onze gasten mee op te pakken. Op dat moment 
hebben de gasten geen vertrouwen meer in ons, en stopt ook ons werk. Op die manier kan politie of 
rijkswacht het ons heel moeilijk maken. 
Als je stelt dat je grenzen hebt. heb je dan meteen ook de indruk dat die grenzen gerespecteerd 
worden door politie en rijkswacht ? 
Ik denk het niet. (. ") Vanaf het moment dat er iets misgaat, worden wij direct geviseerd. 
Je werkt in een buurt waarin je kan werken vanuit verschillende invalshoeken. Jullie werken dus met 
restgroepen en met de bedoeling voor die jongeren meer mogelijkheden te creëren. Krijg je van 
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andere actoren mogelijkheden om op die manier te werken of voel je eerder de vraag of dwang van 
andere actoren om bijvoorbeeld sterker controlerend op te treden ? 
Dat is zeker zo, dat is heel duidelijk. Ik ben een identificatiefiguur binnen de buurt. Als er iets gebeurt, 
komt politie ter plaatse. Op die momenten wordt ook ik als een misdadiger bekeken. Ik denk dan bij 
mezelf: dit kan niet, want op lange termijn moeten wij de schakel tussen politie en buurtbewoners 
worden. Wij moeten allemaal samen aan het welzijn van de buurt gaan werken. ( . . .  ) Als we .nu al als 
vertegenwoordiger van de groep en als personen die signalen kunnen geven, mee opgepakt worden, 
ja dan staan we wel zeer ver. De ruimte is er nog helemaal niet om als bijvoorbeeld een gast iets 
mispeuterd heeft en politie dit weet, met politie in overleg te gaan en voor te stellen om dit samen op 
een zinvolle manier aan te pakken. Die ruimte is er helemaal nog niet. Wij worden ook als criminelen 
bekeken. " (straathoekwerker, case A) 

Dergelijke situaties monden uit in een gespannen relatie waarin vormen van samenwerking 

zeer moeil ijk worden. 

"Je ziet hier dus dat organisaties niet lang mee willen stappen in een relatie waarin politie haar werk 
oplegt. Ze hebben trouwens gelijk. Ik zeg dat cru, maar ik meen dat dus. We leven niet in een 
dictatuur maar in een democratie, wat wil zeggen dat iedereen inspraak heeft en dat men samen tot 
een oplossing komt. Als die houding niet bij alle partners aanwezig is, dan zal samenwerking heel 
moeilijk worden, en dat is dus ook wat wij hier ervaren. " (gemeentepolitie, case C) . 

Voorlopig komen we dan ook tot de conclusie dat de verhouding tussen de 

veil igheidsactoren en de welzijnsactoren verschil lende vormen kan aannemen, met aan de 

ene kant positieve ervaringen en aan de andere kant negatieve. Verwijzend naar de 

inzichten u it de literatuurstud ie, zijn deze vaststell ingen u iterst belangrijk. De verhoudingen 

tussen de beschreven actoren, blijken inderdaad n iet deterministisch bepaald : nu eens 

worden positieve ervaringen beschreven,  dan weer problematische.  Dit impl iceert meteen 

dat contextuele voorwaardenscheppende factoren aanwezig zijn d ie een bepalende invloed 

hebben op de verhoudingen of beter: de perceptie en evaluatie van deze verhoudingen door 

de respondenten .  In het verdere empirische onderzoek zullen deze aangeduid worden. 

Tot nogtoe werden de verhoudingen tussen welzij nsactoren en veil igheidsactoren in zeer 

algemene termen beschreven. Zoals beschreven in het methodisch deel ,  werd het interview 

zo opgevat om deze ervaringen verder te concretiseren door te kijken naar de wijze waarop 

de respondenten systematische overlegmomenten evalueren . 

B. OVERLEG ALS ONTMOETINGSMOMENT: NOODZAKELIJK MAAR IN D E  

PRAKTIJK NIET EVIDENT 

In het kader van d it onderzoek is aandacht voor het 'systematische overlegmoment' cruciaal : 

als bl ijkt dat vei l igheidsactoren en welzijnsactoren samen betrokken moeten worden op de 
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aanpak van het vei l igheidsprobleem in de buurt, dan is 'het overleg' het middel bij u itstek om 

d it te realiseren. Vooraleer te wijzen op de diversiteit aan ervaringen binnen systematische 

overlegmomenten , wil len dan ook in dit deel starten met een gedachte die door iedereen 

gedragen wordt. 

"Toch kan het niet wegnemen dat het meest belangrijk is dat de diensten beter op elkaar raken 
afgestemd en er precies om die reden vormen van overleg en netwerkvorming komen. " 
(straathoekwerker, case A) 

En er is meer. Zo vinden we ook algemene instemming over het feit dat overleg het middel 

bij uitstek is om de eigenschappen op te bouwen die van essentieel belang bl ijken b ij de 

ontwikkel ing van een goede verhouding (onder andere: respect, vertrouwen ,  . . .  cf. intra) .  

"Dat verwoordt precies de stelling dat elke buurt een samenspel is van onder andere conflicten. De 
uitdaging is om op een zinvolle manier met deze conflicten om te gaan. 
Dat klopt en precies het gebrek aan samenwerking en het exclusief werken vanuit de eigen opdracht 
stimuleert een eenzijdige benadering. Zo kunnen wij dan bijvoorbeeld perfect, via statistiekjes, tonen 
dat we meer delinquenten hebben opgepakt en dat ons werk hiermee is afgerond. Dat is het gevolg 
van een dienst als politie of rijkswacht die louter kijkt naar repressie of veiligheid. Bedoeling moet toch 
zijn om allemaal samen ruimer te kunnen kijken. Door eigen verhaal te brengen verruim je ook kijk van 
andere organisaties. Dat is wat op een overleg moet gebeuren. " (medewerker rijkswacht, case C) 

Toch valt het ook hier op dat - ondanks de unanieme bevestig ing van het belang van overleg 

en netwerkvorming - de concrete ervaringen h ierrond in twee kampen verdeeld kunnen 

worden: de 'goed experiences' en de 'problematic experiences' .  De wijze waarop het overleg 

door de respondenten geëvalueerd wordt, valt dan ook samen met de wijze waarop ze in  het 

algemeen hun verhouding ten aanzien van elkaar beschrijven (cf. supra): loopt het overleg 

mank, dan ook de ganse verhouding ten aanzien van elkaar (en vice versa). 

(1 ) 'Good practices' 

"Wat echter voor deze wijk een enorm voordeel is, is dat de partners die ik heb opgesomd enorm 
goed samenwerken. Het belang hiervan is echt zeer groot. Ik heb in al die jaren dat ik werk al heel wat 
dingen gezien, en besef maar al te goed dat we hier in een wijk werken waar de mensen de neuzen in 
dezelfde richting hebben staan. " (straathoekwerker, case D) 

"Het feit dat het nu in deze gemeente beter gaat. heeft dus ook te maken met de geweldige 
investering die men in die buurt gedaan heeft ? 
Dat is ook zo, als je kijkt hoeveel hulpverleners en anderen daar rondlopen, . . .  Elders lopen er 
misschien ook zoveel rond, maar het is niet zo gecoördineerd. In deze gemeente wordt er gewerkt en 
gecoördineerd, en dat heeft zijn resultaat. " (gemeentepolitie, case D) 

Deze citaten bevestigen niet al leen het feit dat overleg of coörd inatie goed kan lopen, maar 

wijzen tevens op het enorme belang van een dergel ijk overleg . De volgende geïnterviewde 

heeft duidelij k  dezelfde ervaringen, maar gaat in zijn analyse toch nog iets verder. 
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"Ik vind dat ook belangrijk: niet meer alleen kijken vanuit uw werking, maar vanuit een meer algemeen 
concept naar de ganse wijk. Wat natuurlijk wel blijft is de kloof tussen jongeren en ouderen. Je hebt 
gewoon heel veel mensen die hier wonen, niet alleen van verschillende nationaliteiten, maar ook van 
verschil/ende leeftijdscategorieën, en dat geeft wel eens spanningen. Er wordt hier wel aan gewerkt, 
maar dat blijft -als het ware van nature- wel een probleem. Als je aan zo 'n problemen wil gaan werken 
-en dan vooral binnen het kader van wijkontwikkeling- dan is het belangrijk dat alle partners daar aan 
meewerken en dat alle partijen hun stem gehoord kan worden. Dat moet bijvoorbeeld blijken uit het 
overleg. Als ik dan kijk naar dat overleg en de wijze van samenwerking die men hier ontwikkelt, dan 
evalueer ik dat positief en zie ik dergelijke dingen wel gebeuren. Toch is er vanuit dat overleg al 
redelijk veel aandacht gegaan naar jongeren, en moeten we dus bewaken dat ook de volwassenen 
wel gehoord blijven. (" .) Ik hoor bijvoorbeeld toch dat de verschilpunten tussen de werkingen in die 
andere buurt veel groter zijn. Dat zou ook hier kunnen, als wij als jeugdwelzijnswerking enkel kijken 
naar onze doelgroepen en onze activiteiten uitsluitend afstemmen op deze groep en onze ogen sluiten 
voor andere organisaties of met de andere groepen niets te maken willen hebben. Dat resulteert dan 
in activiteiten of projecten waar enkel de jongeren baat bij hebben. Dat is dan ook een keuze, maar 
wel een keuze die een heel andere manier van samenwerking toont. " Oeugdwerker, case D) 

Vermits de betrokken actoren het opnemen voor verschi l lende doelgroepen , zul len zij ook 

verschi l lende belangen willen verdedigen in het overleg. Toch wijst deze respondent op het 

feit dat -zoals eerder reeds gesteld- er in een goed overleg de bereidwi l ligheid moet bestaan 

om te vertrekken vanuit het algemene belang van de ganse buurt en de individuele belangen 

van de verschi l lende doelgroepen in  d it kader te plaatsen en af te wegen. 

Er bl ijven ook na deze getuigenissen nog enkele kernvragen onbeantwoord : 'Wat moeten we 

precies verstaan onder het 'algemene belang voor de buurt' ? Wie omschrijft u iteindelijk dat 

belang ? Heeft elke actor eenzelfde inbreng in deze omschrijving ?' Vanuit deze vragen 

wil len we verder trouwens meer gedetail leerd bekijken of een dergel ijke houd ing ten aanzien 

van overleg ook voldoende garanties biedt voor een afdoende vertegenwoordiging van de 

belangen van de meest kwetsbare groepen . 

(2) 'Problematic practices' 

Enkele actoren getuigen dus dat een goed overleg ook in de praktijk mogelijk is .  Toch zij n  er 

ook heel andere getuigenissen. Zo bl ijkt uit het gegevensmateriaal vooreerst dat een overleg 

tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren n iet in elke buurt aanwezig is. D it contrasteert 

vanzelfsprekend sterk met het belang dat al le respondenten aan een dergel ijk overleg 

hechten (cf. supra). Bovendien blijkt ook dat indien men er toch in slaagt rond de tafel te 

zitten , er heel wat negatieve ervaringen leven. 

"Zo hebben we het plein, een heel gevoelig onderwerp, waarrond al twee jaar overleg is, maar 
iedereen toch zeer sterk binnen zijn job blijft denken. (" .) Ik ken mijn eigen houding van toen ik 
straathoekwerk deed. Ik zat ook in zo'n overleg als straathoekwerker, ik zat daar ook voor mijn gasten 
te praten. "  (regisseur, case A) 
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"Heb je in die groep de indruk gehad dat een bepaald perspectief werd opgedrongen ? 
Ja, het was wel een vrij moeilijke groep omdat men daar echt zit vanuit verschil/ende invalshoeken en 
vanuit verschillende diensten en departementen van de stad: politie, jeugdwerkingen, . . .  ( . . . ) Er waren 
allerlei discussies en het was duidelijk dat iedereen vanuit zijn eigen werking sprak en dat ook wilde 
doordrukken. Dat maakt het moeilijk als je met 10-12 mensen rond de tafel zit en tot een éénduidige 
oplossing moet komen voor een probleem. " (straathoekwerker, case B) 

Een belangrijk element in deze beschrijving van negatieve ervaringen is het feit dat de 

betrokken actoren te sterk de eigen belangen verdedigen. Het overleg stopt b ij de 

vaststel l ing van conflicterende belangen en slaagt er niet in deze te overstijgen . I ntegendeel ,  

vanuit concrete ervaringen kan vastgesteld worden dat bepaalde actoren er in het overleg 

u iteindel ijk is s lagen hun belang door te drukken ten koste van andere. Het is duidel ij k  dat 

ook hier een spel van machtsverhoudingen gespeeld wordt waarbij niet al le betrokkenen 

goede ervaringen hebben. Vooral valt het op dat dezelfde elementen uit de positieve 

ervaringen terugkomen, maar dan negatief geformuleerd .  De vraag welke factoren aan de 

basis liggen van deze verschi l len, zal verder uitgebreid aan bod komen. Toch wil len we h ier 

reeds verwijzen naar het belang van respect voor het anderszijn van mogel ijke partners :  

"Het blijft zo dat deze vormen van samenwerking en overleg een meerwaarde bieden. Los van elkaar 
werken creëert veel meer beperkingen en moeilijkheden. Het kan inderdaad maar werken indien je het 
anderszijn van de partner aanvaardt, anders zijn dergelijke contacten of samenwerkingen 
problematisch. Als dit respect niet aanwezig is, dan is het logisch dat men partners niet of moeilijk 
rond de tafel krijgt. " (rijkswacht, case C) 

C. FOCUS OP EVOLUTIES IN DE VERHOUDING TUSSEN BEIDE ACTOREN 

Hierboven beschreven we de wijze waarop de vei l igheidsactoren en welzijnsactoren zich 

verhouden ten aanzien van elkaar. We deden dit niet al leen in algemene termen ,  maar 

concretiseerden d it ook aan de hand van ervaringen binnen overlegstructuren. Deze 

beschrijvingen kunnen de indruk wekken dat deze verhoudingen een eerder statisch 

gegeven zijn .  Verschi l lende interviews tonen echter aan dat dit zeker niet het geval .  

Centraal in d it deel rond verschuivingen staat de vaststel l ing dat er een 'centripetale' 

beweging is: actoren schuiven op naar het centrum van het continuüm en weten op die 

manier elkaar ook makkelijker te vinden . Dergelijke ontwikkelingen hebben dus belangrijke 

gevolgen voor de verhoudingen tussen actoren . 

''Als ik dat vrij wit-zwart benader, dan had je vroeger de flikken en je had het sociaal werk, de 
geitenwol/en sokken. Dat waren de twee polen. Ik zie de twee polen naar elkaar toegroeien. Vanuit 
politie komen er dan een aantal sociale initiatieven, het socio-preventieve komt sterker op bij politie. 
Politie schuift dus op naar dat middenveld, of beter: delen van politie schuiven op naar dat 
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middenveld. Ook vanuit het welzijnswerk krijg je die beweging, in de zin van: je hebt een aantal 
onderdelen die echt opschuiven ook naar dat midden toe, je hebt er een aantal die toch vrij sterk 
verankerd blijven. Zo was het straathoekwerk van oudsher een vorm die zich heel sterk extreem links 
op het continuüm positioneerde. " (regisseur, case A) 

Algemeen genomen wordt deze evolutie positief geëvalueerd .  Men durft zich stilaan op 

gemeenschappelijke terreinen begeven, wat de zoektocht naar een gemeenschappelijk 

belang al leszins makkel ijker maakt. 

"Vroeger was dat onbestaande dat welzijnswerkers op het domein van criminaliteit en onveiligheid 
actief gingen zijn. Ik denk dat men nooit gedacht had dat dit zou gebeuren, terwijl het nu een 
algemene tendens is. 
Is dat een tendens ten goede ? 
Ik vind van wel. " (gemeentepolitie, case B) 

H ier stelt zich echter de  vraag in welke mate op basis van deze evoluties de eigenheid van 

de verschi l lende actoren afbrokkelt en of d it eventuele identiteitsverl ies voor elke partner 

even sterk is. De volgende respondent toont duidelijk een gevoeligheid voor d it probleem, 

maar komt tot een positieve evaluatie omdat het identiteitsverl ies niet te sterk is. 

"Is dit relatief evenwichtige veld er altijd geweest. of zijn hier evoluties ? 
Ja, hierin zijn absoluut evoluties. Waar we ons vroeger meer aan de extremen bevonden, groeien we 
nu meer naar elkaar toe, via overleg. Het evolueert naar een versmelting richting centrum, maar toch 
behoudt men zijn specificiteiten. Dat is ook logisch: wij zullen geen maatschappelijk assistenten 
worden. Toch heeft iedereen toegegeven dat ze niet exclusief rond een thema werken. Zo is erkend 
dat veiligheid niet exclusief iets is van politiediensten. " (gemeentepolitie, case C) 

Een volgende respondent is al iets kritischer. Hij vreest inderdaad dat iedereen rond 

hetzelfde thema zal werken , niet toeval l ig het vei l igheidsthema. H ij ziet echter geen 

onoverkomelijke problemen omdat hij verwacht dat elke partner binnen d it thema zijn eigen 

inbreng voldoende kan doen. 

"( . . . ), waarbij we natuurlijk rekening moeten houden met een hele evolutie. Wij komen uit een sociale 
sector waar het slecht klonk om iets van politie of preventie aan te spreken. Ik denk dat het een goede 
intentie was dat die twee elkaar de laatste jaren wat hebben leren kennen, wat meer open staan voor 
elkaar. Alleen dreigen we nu in het andere uiterste te vallen: iedereen zit in veiligheidstermen te 
denken. Maar, laat dat maar gebeuren: het gaan gesprekspartners moeten worden: iedereen vanuit 
zijn eigenheid en zijn eigen opdracht, maar het gaat op dat soort overleg moeten gebeuren. " 
(regisseur, case A) 

Het volgende citaat maakt duidelijk dat deze evolutie toch duidel ijk haar g renzen kent en dus 

ook te ver kan gaan,  waarbij vooral de ' imperial istische' houding van de veil igheidsactoren 

geviseerd wordt. 

"Die vergaande sociale opstelling van politie in de buurt maakt hun taak alleen maar onduidelijker. 
Vroeger hadden we een politie in de buurt met een sociale taak. Voor politie is dat goed, want ze 
komen dan veel te weten. Voor bepaalde groepen kan dat echter slecht uitkomen. Als ik kijk naar die 
man van de rijkswacht, dan zegt ook hij dat hij -ondanks zijn sociale benadering- uiteindelijk 
verantwoording moet afleggen aan zijn baas. Dat is dus allemaal dubbelzinnig en dat maakt het ook 
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moeilijker voor mij, voor de buurt en voor politie. Ik heb liever dat alles duidelijk is: politie straft, Ok. 
Zolang we als burger niets verkeerd doen, moet ik politie niet zien. Die duidelijkheid is dus ook 
belangrijk naar andere mensen in de buurt toe. Het is een belangrijk signaal dat als er iets gebeurt, 
politie ook optreedt en sanctioneert. " (straathoekwerker, case A) 

Ç)ok het volgende en laatste citaat verd ient voldoende aandacht en doet ons enkele 

kanttekeningen plaatsen bij de beschreven evoluties . Ook hier is een welzijnsactor aan het 

woord . 

"Dus pleit je toch een beetje om de eigen opdracht genoeg afgebakend te onderscheiden van elkaar ? 
Ja, ik vind dat politie nu echt wel niet verder moet komen. Ze zijn sterk naar de wijk gekomen, ze 
kennen de wijk een beetje, mensen vinden hen beter aanspreekbaar. Maar als je dan ziet dat 
politiemensen met bewoners rond de tafel gaan zitten rond de problematiek van het plein, en als je 
dan bekijkt hoe ze dat doen, dan vind ik dat ze te ver gaan. ( . . .  ) Dan denk ik: nu ga je te ver, dat is niet 
jullie taak. Je moet ook geen bewoners gaan organiseren rond klachten op het plein; er zijn andere 
organisaties die dat beter kunnen. Je kan er wel bij zijn en dingen mee bespreken. "  (opbouwwerker, 
case A) 

I nderdaad: als al le actoren naar elkaar toeschuiven, waar l igt dan nog de eigenheid van elke 

actor ? I n  verschil lende citaten wordt wel gesteld dat het binnen deze evolutie belangrijk is 

dat elke actor zijn eigenheid bewaart. Dat d it echter verre van evident is werd overtuigend 

aangeduid door de 'problematic experiences' . Deze getuigen issen sluiten aan bij de 

inzichten uit de l iteratuurstud ie dat de aanwezigheid van machtsverschi l len hierbij een 

belangrijk gegeven zijn .  Vanuit de citaten kan dan ook de vraag gesteld worden of vooral de 

welzijnsactoren zich wel voldoende bewust zijn van dit probleem:  zul len de verschuivingen 

naar een centrum u iteindel ijk n iet resulteren in een makkel ijker meestappen in het 

perspectief van de vei l igheidsactoren ? Zo kan dan wel het beeld ontstaan van een goede 

verhoud ing tussen de verschi l lende actoren,  maar bl ijft voor ons de vraag of ook de meest 

kwetsbare groepen met deze evolutie ged iend zijn .  Bl ijven de actoren d ie met deze groepen 

werken voldoende ruimte hebben om hun belang in te brengen ? Deze vraag zal op basis 

van het beschikbare empirische materiaal verder in d it deel besproken worden (cf. infra, 

4 .4 . ) .  

4.3. Op zoek naar oorzaken 

Al lange tijd dringt de vraag zich op welke elementen aan de basis kunnen l iggen van de 

verschi l lende wijze waarop veil igheidsactoren en welzijnsactoren zich ten aanzien van elkaar 

kunnen verhouden . H ierboven werden nu en dan reeds factoren gesuggereerd , maar in wat 

volgt wi l len we op deze vraag u itgebreider ingaan . We zullen verschi l lende mogelijke 
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factoren opsommen, waarbij we meteen wil len opmerken dat zij in sterke mate met e lkaar 

kunnen samenhangen . 

A. RESPECT VOOR DE EIGENHEID VAN DE ANDERE ACTOR 

Respect voor de eigen manier van werken bl ijkt een cruciale invloed te hebben op de 

verhouding tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren .  Contacten en eventuele 

samenwerking zijn slechts mogelijk indien er respect en vertrouwen heerst, in concreto een 

wederzijds respect voor de specifieke mogelijkheden én beperkingen van de partner. Dat l ijkt 

makkel ijk  gezegd,  maar inmiddels bl ijkt uit de verschi l lende ervaringen voldoende dat het 

vaak bijzonder moeil ijk is om ook in de praktijk d it respect voor en vertrouwen ten aanzien 

van elkaar te uiten .  De volgende citaten maken duidel ijk dat het probleem zich in belangrijke 

mate s itueert aan de kant van de vei l igheidsactoren. Vooral zij hebben het moei l ijk om de 

eigenheid van de welzijnsactoren te accepteren. Een veil igheidsactor verwoordt het zelf als 

volgt. 

"Daarom ook dat die samenwerking vanuit politie met de sociale sector moeilijk is: politie heeft een 
bepaald beeld en verwachtingen rond de samenwerking en kan deze heel moeilijk bijsturen. Dat is 
gewoon vaak zo. Zij hebben een bepaald idee en dat moet op die manier gaan en niet anders. Zij zijn 
gewoon dat andere voor hen werken. Een agent werkt in opdracht van een officier en die kijkt dan 
weer naar de richtlijnen van het parket. Dat is de manier van werken: er wordt u niet gevraagd om na 
te denken over een andere manier van werken. "  (gemeentepolitie, case C) 

Concreet kan d it gebrek aan respect zich u iten in het feit dat men het eigen perspectief 

oplegt aan een andere actor. Dit perspectief kan ingedeeld worden in ( 1 ) een inhoudel ijk 

aspect en (2) een methodisch aspect. 

( 1 ) Respondenten getuigen dat in overleg en/of samenwerking de veil igheidsactoren 

zondermeer de aanpak van het vei l igheidsprobleem in de buurt als startpunt nemen. 

Hoger bleek reeds voldoende dat d it startpunt niet noodzakelijk gedeeld wordt. 

(2) Er wordt verwacht dat er snel en zichtbaar opgetreden wordt. Het gebrek aan respect 

bestaat er dan juist in dat er onvoldoende ruimte is om rond deze punten andere 

perspectieven in te brengen . 

Er bestaan echter ook goede ervaringen, die dan inderdaad vertrekken vanuit een 

aanwezigheid van respect en vertrouwen ten aanzien van elkaar. D it wordt door de actoren 

zelf voorgesteld als een groeiproces waarin men elkaar moet leren kennen. 

"Kan je daar niet soms op situaties stuiten die moeilijk zijn ? Laat het ons concreet houden: een gast 
waarmee de straathoekwerker werkt heeft iets mispeuterd. Jij bent van oordeel dat dat niet door de 
beugel kan en politie moet optreden en grenzen moet stellen. De straathoekwerker zegt dat hij met die 
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gast het hulpverleningsproces niet wil doorbreken en wil dus niet dat die gast wordt opgepakt. Ik weet 
niet of zo 'n situaties zich voordoen. maar hoe los je zoiets op ? 
In zo'n situaties zijn een aantal zaken bespreekbaar, er zijn marges. De straathoekwerker kent die 
ook. In het begin dachten we wel dat we naast elkaar heen zaten te werken. Maar hoe beter je elkaar 
leert kennen, hoe sterker je merkt dat je op dezelfde lijn zit. Hij heeft ook zijn lijn waarvan hij zegt dat 
het kan of niet kan. Ik kan begrijpen dat voor een aantal zaken waarmee hij werkt een verstoring in het 
proces zal optreden. Maar, dan laat ik hem daar in werken in zoverre dat het geen zware uitgroeien 
zijn. In dat geval treden we hoedanook op, omdat we dat ook verplicht zijn. " (gemeentepolitie, case D) 

B. J U ISTE KENNIS E N  BEELDVORMING TEN AANZIEN VAN ELKAAR 

Vooraleer gesproken kan worden over respect ten aanzien van de eigenheid van mogelijke 

partners , moet er vooreerst een goede kennis zijn rond deze eigenheid .  Het inzicht u it de 

l iteratuurstud ie dat hier langs beide kanten vaak heel wat vooroordelen en scheefgetrokken 

beeldvormingen bestaan, wordt vanuit het eigen empirisch materiaal bevestigd (cf. 

l iteratuurstud ie: ( 1 .3) stereotype beeldvorming). Extreem gesteld: "De vei l igheidsactoren 

doen niets anders dan onschuld ige jongeren van de straat plukken en de welzijnsactoren 

doen niets , tenzij vergaderen ."  

"Op dit moment denk ik niet dat politie en rijkswacht weten wat straathoekwerk eigenlijk is. Daar begint 
natuurlijk een slechte samenwerking en veel onbegrip: bij het gebrek aan kennis van organisaties. Als 
we nog enkel maar met een goed afgelijnde groep werken, zullen we ook meer kansen hebben om 
onze manier van werken te verdedigen en te laten respecteren, ook door politie. Op die manier zullen 
ze niet enkel het straathoekwerk beter leren kennen, maar ook onze doelgroep. Dat geldt trouwens 
ook voor de situatie zoals ze nu is. Dat valt op bij patrouilles: sommige rijkswachters of politieagenten 
gaan hier heel intensief patrouilleren, anderen echter niet, omdat ze ons en onze gasten kennen. Ik 
denk dat hieraan iets gedaan moet worden: ze moeten weten wie wij zijn, wat wij doen en welke 
regels wij hebben. Zij moeten beseffen dat ook wij moeten kunnen terugvallen op bepaalde principes 
om onze job goed te kunnen doen. Ook al heb je dan een groep van 1 O of 20 zware gasten, dat gaat 
de visie van rijkswacht of politie dan niet veranderen, zeker niet als de principes duidelijk 
gerespecteerd worden. (. . . ) Wat politie betreft, is het enige Wat ik hen vraag respect voor ons werk. De 
essentie is dat zij ons ons werk laten doen. " (straathoekwerker, case A) 

Net als het opbouwen van respect en vertrouwen, is het corrigeren van vooronderstel l ingen 

of foute beeldvormingen een proces dat groeit doorheen al lerlei contacten in het dagelijkse 

werkveld .  Contacten zijn dus een noodzakel ijke maar niet voldoende voorwaarde voor een 

juiste beeldvorming. U it de analyse d ie we hier presenteren leiden we af dat er verschi l lende 

factoren in het spel zij n .  Zo bl ijken er zich namelijk problemen te stellen in contexten waar 

het actorennetwerk bijzonder uitgebreid is, waar er wein ig stabi l iteit in de netwerken is en 

wein ig persoon l ijke kennis heerst (cf. infra). Ook al  zijn er hier contacten ,  zij leiden niet 

noodzakel ijk  tot een ju iste beeldvorming . 
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C. PROBLEMEN VERBONDEN AAN WELZIJNSACTOREN 

I n  de l iteratuurstudie werd gesteld dat indien men in i nteractie met anderen zijn eigenheid wil 

tonen en vervolgens bewaren en bewaken,  deze eigenheid vooreerst duidelijk getoond moet 

worden en coherent naar voor moet komen (cf. supra: ( 1 .5) intra-organisationele 

verklaringsfactoren). Op basis van het empirisch materiaal kan dit inzicht bevestigd en verder 

genuanceerd worden. 

"Dat geldt ook voor de andere diensten. Vanaf het moment dat men deze diensten kent, en weet wat 
zij doen, wordt de situatie heel anders. Het straathoekwerk was vroeger iets zeer anoniems; niemand 
wist wat ze deden. Nu worden de mensen ingelicht en zijn ook wij op de hoogte. Vroeger was dat 
allemaal te abstract. Vanaf het ogenblik dat iedereen weet wat zijn plaats is, kan er optimaal worden 
samengewerkt. Natuurlijk zal dat moeilijk verwezenlijkt kunnen worden, maar dat lijkt me het optimale 
model. " (gemeentepolitie, case 8) 

Dat d it i nderdaad moei l ijk verwezenl ijkt kan worden, b l ijkt uit tal van andere getuigenissen.  

Problemen rond duidelijke profi lering bl ijken zich vooral te stellen aan de kant van de 

welzijnsactoren ,  en al leszins veel sterker dan bij de vei l igheidsactoren. Zij l ijken er veel meer 

moeite mee te hebben om de eigen werkvorm te defin iëren en af te bakenen . Uiteindel ijk 

riskeert d it uit te monden in een chaotisch werkveld dat ook l ijdt onder een gebrek aan 

coörd inatie. 

"Dat is ook zo, zeker met de ganse reorganisatie van politie en een hoofdcommissaris die duidelijke 
uitspraken doet en een sociale sector die nog veel te veel . . .  Het is niet: politie en sociale sector, neen 
het is politie en een hoop die samen de sociale sector volgen. De sociale sector heeft veel minder een 
eenduidigheid dan politie. Als je nu aan de hoofdcommissaris zou vragen wat hij met zijn politie wil, 
wel hij zou het u dadelijk en duidelijk kunnen zeggen. Er is niemand die die positie heeft in de sociale 
sector om dat te kunnen zeggen, met als verschil dat je ene partner krijgt en dat je daarnaast een 
verspreide slagorde krijgt die hoedanook zwakker staat en die ook heel vaak op domeinen zitten die 
veel minder zichtbaar zijn: als een maatschappelijk assistent ergens 30 zaken schitterend heeft 
opgelost voor een individu, dan gaat al dat werk verloren in dat soort discussies. Het is al gebeurd dat 
de sociale sector in die vergaderingen eigenlijk eerder zwak uit de hoek komt. " (regisseur, case A) 

Dit gebrek aan profi lering en coörd inatie wordt nog eens versterkt door enkele andere interne 

problemen .  De kern van de welzijnsactoren, met name het langetermijndenken en het 

gegeven van wel aanwezige maar vaak minder zichtbare resultaten (cf. l iteratuurstudie), 

kunnen negatieve effecten hebben op de motivatie van het personeel . Gecombineerd met 

een vaak gebrekkige (projectmatige) financiering en werkzekerheid is het creëren van enige 

stabi l iteit in  de personeelsequipe uiterst moei l ijk. 

Een gedeeltel ijke oplossing voor dit probleem is de aanwezigheid van een krachtige 

ondersteuning en visieontwikkeling op niveau van de organisatie. De missie en het algemene 

kader waarbinnen gewerkt wordt, moet doorheen permanente discussie en overleg steeds 

scherper gesteld worden. Zo kan het gedragen en doorleefd worden door de ganse 
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organisatie. Het spreekt voor zich dat deze bewustwording van de eigenheid cruciaal is 

wanneer men in  interactie treedt met andere actoren .  Getuigenissen maken duidel ijk dat dit 

proces van ondersteuning en visieontwikkeling aan de kant van de welzij nsactoren moei l ijker 

verloopt dan aan de kant van de veil igheidsactoren. De volgende respondent verbindt 

daaraan meteen de vaststel l i ng dat om die reden de vei l igheidsactoren steeds dominant 

aanwezig zul len zijn .  

"Ja, de inbreng in het overleg ligt aan politionele kant. Die mensen kunnen met verhalen komen, 
cijfers presenteren, tegen volgende week hebben zij hun acties opgevoerd en kunnen hierrond 
evalueren. Natuurlijk ligt de dominantie bij hen. Wij daarentegen worden geconfronteerd met een veel 
complexere problematiek die een minder zichtbare aanpak vergt en in het beste geval slechts 
resultaten kan boeken op lange termijn. " (migrantenwerker, case A) 

D.  PROBLEMEN VERBONDEN AAN VEILIGH EIDSACTOREN 

N iet al leen kenmerken van of problemen binnen de welzijnsactoren zelf hebben een invloed 

op de verhoud ing tussen beide actoren, maar ook enkele kenmerken van de 

vei l igheidsactoren . Vei l igheidsactoren die een louter repressieve i nstel l ing i nnemen, zul len 

zeer moei l ijk tot een positieve verhouding met andere actoren kunnen komen. I nmiddels 

bleek wel uit het gedeelte over evoluties in de verhoudingen, dat vei l igheidsactoren nog 

zelden uits lu itend deze extreme positie innemen. Meer bepaald maakte de ganse evolutie 

rond basispol itiezorg enkele intern-organisatorische verschuivingen duidel ijk. Toch maken 

deze verschuivingen de verhoudingen met andere actoren n iet noodzakel ijk makkel ijker. Ook 

d it heeft ten dele te maken met het belang van een duidelijke profi lering. Zo kan men in het 

veld of in overleg enerzijds b ijvoorbeeld wel wijkagenten ontmoeten d ie inmiddels afgestapt 

zijn  van het repressieve denken, maar anderzijds bevindt zich centraal nog steeds een 

interventie-eenheid waarvan repressie nog altijd één van de hoofdkenmerken is. Ruwweg 

gesteld , val len de vei l igheidsactoren nu uiteen in een 'sociale' pool en een 'repressieve' pool . 

Een goede inschatting van deze verhouding tussen deze sociale en repressieve pool is dan 

ook essentieel om de verhouding tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren te kunnen 

begrijpen. Met het oog op een goede verhouding met de welzijnsactoren, hebben de 

vei l igheidsactoren er dan ook alle belang bij deze d ifferentiaties duidel ijk te maken en 

b ijvoorbeeld te wijzen op de onderl inge relaties tussen beide polen. 

Een andere en  essentiële eigenschap van de vei l igheidsactoren is dat zij beschikken over 

een machtsmonopolie dat hen toelaat dwingend in te grijpen in een situatie (cf. 

l iteratuurstud ie :  (2.3) geweldsmonopolie in  handen van politie). Op basis hiervan leeft er bij 

de welzijnsactoren het besef dat als puntje b ij paaltje komt, zij hoedanook i n  een 
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ondergeschikte positie terecht kunnen komen en hierbij afhankel ijk  kunnen zijn van de  

marges d ie hen door de  vei l igheidsactoren aangeboden worden . De  machtsverhoudingen 

d ie zich tussen de verschil lende actoren afspelen , l ijken dus in belangrijke mate bepaald op 

basis van deze eigenschap van het machtsmonopolie. D'e beschreven evoluties binnen de  

vei l igheidsactoren zelf (basispolitiezorg) veranderen aan d it gegeven niets. 

"Hoe merk je dat spanningsveld ? Staan de actoren tegenover elkaar of is er toch een zekere 
toenadering te merken ? 
Er is een evolutie van toenadering, maar de wet blijft de wet en er kan tijdelijk misschien gedoogd 
worden en er kan geïnvesteerd worden in ondersteunende maatregelen voor regularisering, maar als 
politie de opdracht krijgt om die straat prostitutievrij te maken, dan gebeurt dat ook. Die agenda 
kunnen wij niet bepalen of beïnvloeden. "  (opbouwwerker, case B) 

Hoewel de beschreven reorganisaties in de richting van basispol itiezorg zeker heel wat 

positieve mogelijkheden inhouden met betrekking tot hun verhoud ing met andere actoren ,  

moet ook nog op een ander vlak de  medai l le omgekeerd worden . Deze evolutie riskeert 

namelijk het relatief goed afgebakende werkterrein van de veil igheidsactoren te doorbreken .  

Of d it u iteindelijk uitmondt i n  d e  problemen d ie zich bij welzijnsactoren stel len (wi ldgroei ,  

chaotisch werkveld) bl ijft nog de vraag , hoewel het volgende citaat daarover wein ig 

onduidel ijkheid laat: 

''Alhoewel dat ik meer en meer moeite krijg met de veelheid aan politionele diensten: de mensen zien 
dan door het bos de bomen niet meer. " (opbouwwerker, case A) 

Het probleem is dan dat niet al leen de bewoners door het bos de bomen niet meer zien ,  

maar ook mogelijke partners. Vooral de vrees dat vei l igheidsactoren sterker op  hun  domein 

aanwezig zullen zijn ,  zou een functionele verhouding wel eens kunnen hypothekeren .  

Vei l igheidsactoren krijgen dan het verwijt op  een terrein actief te zij n  dat ze niet kennen en 

zich kennis en vaardigheden toe te meten d ie ze niet hebben. 

Tenslotte, waar zich bij de welzijnsactoren belangrijke problemen stel len rond coördinatie en 

afstemming om a ls  een coherent geheel naar voor te kunnen treden ,  doet de tegengestelde 

situatie zich voor b ij de vei ligheidsactoren. Daar heerst er een zeer strakke interne hiërarchie 

d ie een eenduidige coördinatie mogel ijk maakt. De aanwezigheid van deze h iërarchische 

structuur  riskeert echter een sfeer of houding te creëren die in negatieve zin kan drukken op 

hun relatie met de welzijnsactoren. Een veil igheidsactor verwoordt het zelf a ls volgt: 

"Daarom ook dat die samenwerking vanuit politie met de sociale sector moeilijk is: politie heeft een 
bepaald beeld en verwachtingen rond de samenwerking en kan deze heel moeilijk bijsturen. Dat is 
gewoon vaak zo. Zij hebben een bepaald idee en dat moet op die manier gaan en niet anders. Zij zijn 
gewoon dat andere voor hen werken. Een agent werkt in opdracht van een officier en die kijkt dan 
weer naar de richtlijnen van het parket. Dat is de manier van werken: er wordt u niet gevraagd om na 
te denken over een andere manier van werken. " (gemeentepolitie, case C) 
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Vaak wordt hier aan toegevoegd dat de opleiding d ie vei l igheidsactoren genieten ,  een 

belangrijke rol speelt. Hoewel zich ook op d it vlak belangrijke ontwikkelingen afspelen ,  zou 

de 'cap-cultuur' nog steeds sterk aanwezig zijn .  De opleid ing zou dan vorm en inhoud krijgen 

vanu it het beeld van de 'crime fighter' met vooroordelen ten aanzien van de mogelijke 

functiona l iteit van welzijnsactoren tot gevolg. 

E.  IMPACT LOKALE OVERHEID 

Hoewel het gegevensmateriaal niet gepresenteerd werd per case, noch per actorencluster, 

kan u it d e  auteurs van de citaten afgeleid worden dat de  'goed practices' en de 'problematic 

practices' n iet wi l lekeurig verspreid zijn .  Enerzijds valt op dat voornamelijk de welzijnsactoren 

meer krit ische en problematiserende reflecties geven. H ier wil len we even bl ijven sti lstaan bij 

de vaststel l ing dat er ook systematische verschi l len zij n  tussen de cases. Zo is het duidelijk 

dat vooral in één case de ervaringen overwegend positief zijn ,  terwijl in één andere case de 

getuigen issen een zeer problematisch beeld tonen.  Deze zeer ruwe vorm van 

schematisering kunnen we vervolledigen door te stel len dat de twee resterende cases zich 

ergens in het midden bevinden: nu eens positieve, dan weer problematische ervaringen. 

Verder zal deze summiere voorstel l ing meer genuanceerd uitgewerkt worden (cf. infra , deel 

1 1 1 :  ( 1 .2) Selectie cases aan de hand van inschal ing bestudeerde cases) .  Voorlopig kan 

vanu it deze algemene voorstel l ing afgeleid worden dat ook de ganse lokale context en het 

lokale beleid dat gevoerd wordt, een belangrijke invloed uitoefent op de verhouding tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren .  Een 'stimulerend'  en samenhangend lokaal beleid zou 

een belangrijke en noodzakel ijke voorwaarde kunnen zijn voor een functionele verhouding 

tussen beide actoren . Vooral de getuigenissen wijzen op d it verband .  

"Heeft dat te maken met de kijk van een algemeen beleid op hoe zo 'n dingen georganiseerd moeten 
worden ? 
Dat denk ik wel ja. Wat je over deze gemeente ook zegt, ze hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om 
de welzijnsfactor in de mate van het mogelijke uit te bouwen. Ze zijn als SIF-gemeente één van de 
voorbeeldgemeentes voor gans België. Dat is natuurlijk ook een goede zaak voor het straathoekwerk: 
je zit met een voedingsbodem die een aantal dingen mogelijk maakt. 
( . . .  ) 
Dus dat algemene beleid is ook belangrijk als voorwaardenscheppend kader ? 
Voilà, daar zijn we er: als voorwaardenscheppend kader, maar de uitvoering moet door de mensen 
gebeuren. Natuurlijk als je voorwaardenscheppend kader niet klopt, dan ga je zonder geweren de 
loopgrachten in. "  (straathoekwerker, case D) 

, 

Diametraal  hiertegenover staat de vaststel l ing dat de lokale overheid deze rol n iet steeds kan 

of zelfs wi l  opnemen. I nderdaad , d it heeft niet alleen te maken met een gebrek aan kenn is, 

maar ook met een gebrek aan i nteresse voor de problematiek van deze buurten .  
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"Tussen de regels hoor ik u lokale bèleidsvoering als belangrijke oorzaak noemen. Is dat zo ? 
Ik denk dat wel. ( . . .  ) Soms heb ik de indruk dat men deze wijk het liefst zou willen platwalsen. Men 
kan dan kantoren bouwen, vlakbij het treinstation, en dan van al die 'rommel' van af. Die dingen hoor 
je gewoon in de manier waarop je ontvangen wordt, in de manier waarop je aangesproken wordt. Het 
verhaal dat wij verkondigen, is niet belangrijk. " (migrantenwerker, case C) 

"Dat is een grote kritiek die ik op deze gemeente heb: de middelen komen langs verschillende kanalen 
toe en er is geen overleg om daar een geheel van te maken. Ook naar veiligheid toe denk ik dat dat 
geldt; de preventieprojecten en -gelden staan helemaal apart en hebben niets te maken met de 
welzijnsprojecten. Mensen bekijken dit zeer negatief; 
Heeft dat dan weerom met dat gemeentelijke beleid te maken ? 
Ja, maar niet alleen: ook het gewestelijke en het federale beleid. Er is niemand die op dit moment kan 
zeggen hoeveel geld er naar deze buurt gaat. 
Inderdaad, je hebt het federale en het gewestelijke niveau, maar toch is de gemeente vaak de 
verdeler van de gelden. 
Ja, waar de gemeente een actieve rol kan spelen, kunnen ook dingen op elkaar afgestemd worden. 
Als je een beetje motor wil zijn, dan lukt dat wel, zeker met die middelenstroom naar deze buurt die er 
nu is. " (opbouwwerker, case C) 

Terecht wordt er gewezen op het feit dat niet al leen de lokale overheid , maar ook de 

overheden die het lokale niveau overstijgen , moeten opgenomen worden in het 

voorwaardenscheppend kader. De vraag stelt zich dan in welke mate de sturingskracht van 

de lokale overheid beïnvloed en/of beperkt wordt door bèleidsprocessen die haar n iveau 

overstijgen. 

Of een lokaal beleid al dan n iet een visie kan of wil ontwikkelen t.a.v. deze problematiek, 

bl ijkt ook afhankelijk te zijn van de lokale (partij)pol itieke context. We bevinden ons namel ijk 

op een terrein waarin elke lokale verantwoordelijke zich zichtbaar wil opstellen . Meer 

algemeen wi l len we hieronder duidel ijk  maken dat het ganse onderzoeksthema zich afspeelt 

op een dergel ijk pol itiek domein .  De toenemende druk op lokale beleidsvoerders om 

(bepaalde) klachten en ergernissen van (bepaalde) burgers onmiddel l ijk en zichtbaar te 

beantwoorden , werd reeds beschreven in de literatuurstud ie. Het verzamelde empirische 

materiaal maakt deze ontwikkeling en haar gevolgen voor de verhoudingen tussen actoren 

nu meer concreet. 

F. POLITIEKE CONTEXT 

Dat het ganse werkveld waarin welzijnsactoren en veil igheidsactoren actief zijn ,  meteen ook 

een veld is waarin politieke belangen en bekommernissen sterk spelen, wordt krachtig 

du idel ij k  gemaakt door de volgende respondent. 
. 

" Wie voelt zich trouwens onveilig ? Terecht voelen een aantal Belgische mensen zich onveilig. Nu 
denk ik ook dat een aantal politiekers zich onveilig beginnen te voelen, want anders hadden die 
vergaderingen rond de problemen op het plein niet doorgegaan, natuurlijk. Het zijn de politiekers die 
zich onveilig voelen, omdat ze bang zijn om niet verkozen of herkozen te worden. Dat is vaak de 
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motor achter dergelijke vergaderingen. In welke mate dat de Arabische papa zich onveilig voelt, 
interesseert hen niet, want ze willen de gasten van het pleintje weg. Dat is heel mijn probleem in die 
discussie rond onveiligheid. 
Voor een stuk is dat wat je daarstraks zei: de kortzichtigheid die in de politieke wereld heerst. 
Ja, het gaat meer over de onveiligheid van de politieker. Dat is uiteinde/ijk de motor die heel het 
systeem van de veiligheidscontracten op gang heeft gebracht, gewoon omdat men zich niet meer 
veilig vond naar de volgende verkiezingen toe. 
(" .) 
Zie je ook dat men in het overleg rond het plein zichtbaar wil scoren met snelle resultaten en 
probeert alle mogelijke partners daarin mee in te schakelen ? 
Ja, men wil scoren, men wil de problemen weg hebben, het zijn binnenkort verkiezingen, de 
klachtenbrieven bij de burgemeester moeten weg. Die klachtenbrieven komen nu trouwens niet meer 
bij de burgemeester maar komen terecht bij de preventieambtenaar. 11 (we/zijnsactor, buurt A) 

Deze situering van de vei l igheidsproblematiek in een pol itieke context heeft heel wat 

consequenties - onder andere - met betrekking tot de verhoud ing tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren.  Laten we starten bij de vaststel l ing dat deze context waarin electoraal 

gescoord moet worden tot gevolg bl ijkt te hebben dat ook de aanpak van het 

vei l igheidsprobleem snel en zichtbaar resultaten moet kunnen boeken. Het feit dat de 

burgemeester -als pol itiek verkozene- h ierin een sleutelfiguur kan zijn ,  is duidel ijk. 

"Een burgemeester krijgt dus die brieven van een potentieel kiespubliek. en moet die brieven dus ook 
beantwoorden. Wat moet er gebeuren ? Die jongeren moeten verdwijnen. want ze creëren overlast. 
Dat perspectief is dominant. en niet dat van de jongeren ? 
Neen, en zo is het meestal. Meestal is het zeer reactief: dat is het probleem, en zo moet dat weg. Hoe 
krijgen we dat weg ? Door jongeren te verwijderen. Dan is het opgelost. Dat is gewoon zo. 11 

(gemeentepolitie, case C) 

"Dat is ook mijn ervaring binnen de buurt en mijn kijk naar het plein: het is altijd het doel van 
politiekers omdat de politiekers die het plein opkuisen succes zullen hebben in deze buurt. 11 

(migrantenwerker, case A) 

Rekening houdend met wat we vroeger reeds beschreven, impl iceert dit meteen dat de 

eigenheid van de welzijnsactoren in de verdrukking dreigt te komen :  hun optreden is vaak 

m inder zichtbaar en de effecten situeren zich eerder op lange termijn .  Een algemene 

conclusie zou dan ook kunnen zijn :  "Hoe sterker een kortzichtig pol itieke agenda aanwezig is 

op d it werkterrein, hoe sterker de dominantie van de vei l igheidsactoren zal zijn" .  Toch zal 

verder overwogen moeten worden om deze algemene stell ing verder te nuanceren (cf. intra, 

hoofdstuk 6 :  stand van zaken). U it hoopvolle getuigenissen kan namelijk afgeleid worden dat 

lokale beleidsvoerders er toch in kunnen slagen om deze problemen te overwinnen en de 

gevolgen van een politisering van het veil igheidsthema te beperken. De vraag stelt zich dan 

welke factoren hierbij belangrijk zijn .  Hoe belangrijk is bijvoorbeeld het feit dat eenzelfde 

pol itieke formatie het lokale beleid gedurende een langere periode kan ontwikkelen ? Hoe 

belangrijk is de bestaffing van cruciale lokale beleidssectoren om een beleidsontwikkel ing te 

genereren die n iet zozeer vorm en inhoud krijgt op basis van electorale argumenten ,  maar 

eerder vanuit een degelijke visie op problematieken ? 
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G.  BELANG PERSOON VERSUS BELANG STRUCTUUR 

U it deze ganse tekst b l ijkt voldoende dat n iet al le actoren hun verhouding met e lkaar op 

eenzelfde manier beschrijven of op eenzelfde wijze gaan zoeken naar de oorzaken en 

gevolgen van deze verhoud ing . Wel bestaat er zowel bij de welzijnsactoren als bij de 

yei l igheidsactoren unanimiteit over het feit dat een goede verhouding tussen beide actoren 

pas mogelijk wordt ind ien men de juiste persoon ontmoet heeft. 'De juiste persoon op de 

ju iste plaats' lijkt wel de magische oplossing voor alle problemen die zich in d it veld stel len. 

"Voor mijzelf blijft het belangrijkste aspect dat van de autonomie binnen overleg of samenwerking. De 
bedoeling is om dit in het verdere onderzoek uit te klaren. 
Ja, dat is terecht een belangrijk probleem, maar hier hangt heel veel af van de personen. Als iemand 
niet wil samenwerken of op een slechte manier samenwerkt, dan zal het heel moeilijk zijn hierin 
verandering te brengen. "  (medewerker rijkswacht, case C) 

Bovendien voegen sommige respondenten daar nog een element aan toe. Zij stel len vast dat 

contacten en overleg aan de basis makkelijker verlopen dan op coörd inerend n iveau. I n  het 

veld wordt men dagelijks geconfronteerd met de problemen en de beperkingen van de eigen 

aanpak. Dit stimuleert de  zoektocht naar partners d ie mogelijk aanvul lend kunnen werken. 

Op coördinerend niveau staat men veel verder van de buurt en mist men deze d irecte 

ervaringen.  Het stemt tot nadenken dat een respondent in d it verband vermeldt ervan 

overtuigd te zijn dat zijn coörd inatoren weinig of geen zicht hebben op de concrete invul l ing 

van het veldwerk. 

I nd ien gesteld wordt dat men veel belang hecht aan personen , dan concretiseren de 

respondenten dit in termen van 'personen die aan de basis (in de buurt zelf) aan het werk 

zijn' .  Problemen worden vooral aangekaart op coördinatieniveau . Reeds eerder werd gesteld 

welk impact het gebrek aan coördinatie en ondersteuning kan hebben op het veldwerk. 

Een opvallende vaststel l ing is dan ook hoe weinig belang gehecht wordt aan de structuur 

waarin personen werken .  Nochtans wijst een respondent zelf op een risico dat verbonden is 

aan d it gebrek aan aandacht voor het belang van de structuur. 

"De juiste mensen moeten op de juiste plaats komen, zonder daarmee de ganse huidige situatie te 
willen bekritiseren. Wat ook belangrijk is, is de visie van de organisatie en van de medewerker. Het 
gebeurt wel eens dat we een goed contact hebben met een medewerker, maar die dan uiteindelijk 
moet stellen dat hij of zij niet meer kan doen omdat dan de opdracht van de dienst in het gedrang 
komt. " (straathoekwerker, case A} 

I nderdaad,  ook het belang van de kwaliteit van een structuur waarin een persoon werkt mag 

niet onderschat worden. Hoewel het misschien logisch is dat men doorheen concrete 

praktijkervaringen vooral focust op de ervaringen met personen , kan d it resulteren in zeer 

deel 1 1 :  eerste empirisch onderzoeksluik 221 

,. _-_ -



kwetsbare situaties. Zo kan het succes van een overleg afhangen van enkele concrete 

personen d ie aan het overl�g deelnemen of kunnen in  eenzelfde overleg afspraken gemaakt 

worden d ie dan later herroepen moeten worden omdat ze niet gesteund worden door de 

ganse structuur waarin de pe�soon werkt. Om die reden is het dus ook essentieel te 

i nvesteren in de kwal iteit van structuren en ervoor te zorgen dat de visie d ie op n iveau van 

de organisatie leeft, ook afstraalt op alle medewerkers. Uit vroegere delen van de tekst bleek 

reeds dat vooral aan de kant van sommige welzijnsactoren nog een hele weg moet afgelegd 

worden in deze investering in visieontwikkel ing,  structurele omkadering en profilering .  Ook bij 

de vei l igheidsactoren wezen we binnen de ontwikkel ingen rond basispol itiezorg op mogelijke 

problemen .  I ndien d it gereal iseerd kan worden, dan zijn er meteen ook meer garanties dat 

een goed overleg of een constructieve verhouding tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren geïnstal leerd én gecontinueerd kan worden. 

H. FINANCIERING 

Om te kunnen werken, d ienen de  actoren te beschikken over financieringskanalen. 

Tegenover het verkrijgen van financiële m iddelen staat meteen ook het real iseren van 

bepaalde doelstel l ingen vanuit een referentiekader dat eigen is aan het financieringskanaal. 

De getuigenissen tonen op verschi l lende wijzen aan dat de aard van het financieringskanaal 

van invloed kan zijn op de onderl inge verhouding tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren . 

"Is er hier verschil in werk en optreden tussen bijvoorbeeld straathoekwerker die vanuit 
veiligheidscontracten wordt betaald dan wel straathoekwerker die vanuit een vzw wordt ingeschakeld 
z 
Volgens mij persoonlijk wel ja. ( . . . ) Een straathoekwerker die werkt vanuit een VZW zal anders 
werken. Hoe precies weet ik niet, maar ik merk wel in contacten met hen dat ze andere doelstellingen 
en methodieken formuleren. ( . . .  ) Dat is inderdaad een belangrijk probleem. Je hebt heel wat mensen 
die bij de term veiligheidscontracten passen voor samenwerking. " (medewerker rijkswacht, case C) 

Het gefinancierd worden vanuit vei l igheidscontracten bl ijkt niet overal stimulerend te werken 

met het oog op samenwerking. Niet al leen het feit dat deze diensten dienen te vertrekken 

vanuit een veil igheidskader, maar ook het feit dat zij actief zijn als gemeentel ijke diensten , 

schrikt mogelijke partners af. Vaak wordt gesteld dat i n  vergelijking met autonome d iensten 

(b ijvoorbeeld vzw's) gemeentel ijke d iensten minder onafhankel ijk en kritisch kunnen 

functioneren.  De invloed van de gemeentel ijke en politieke context (cf. supra) weegt sterker 

door op hun functioneren.  

"Merk je inderdaad bij andere organisaties dat ze bijvoorbeeld doordat ze door de gemeente 
gefinancierd worden! hun aanbod ook op maat van de gemeente is ? 
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Natuurlijk, dat is de grote teden waarom zoveel diensten zo slecht werken. Ze zijn veel meer bezig 
met dingen die éénmalig zijn, maar die heel zichtbaar en heel weinig inhoudelijk zijn. Deze diensten 
moeten veel sterker meestappen in het agenda van de gemeente, zonder daarbij een onafhankelijke 
positie te kunnen innemen ten aanzien van een problematiek. Natuurlijk wordt overleg tussen 
gemeentelijke diensten dan makkelijker, want mogelijke tegenstellingen zijn op die manier al vervlakt. " 
(migrantenwerker, case C) 

Hoewel dergel ijke getuigenissen ook door andere respondenten bevestigd worden , kunnen 

ze niet a priori veralgemeend worden . Zo geeft een respondent te kennen dat het lokale 

beleid zelf zich bewust is van d it probleem en om d ie reden vanu it strategische 

overwegingen onafhankelijke organisaties inschakelt. 

"Er is inderdaad wel eens een spanningsverhouding omdat je geen bewonersgroepen kan 
ondersteunen in functie van participatie aan beleidsvorming als je zelf een stedelijke dienst bent. Je 
kan moeilijk kritiek uiten tegen eigen baas. Dat is onze sterke poot. Deze stad geeft ons daarom ook 
bewust een plaats in iedere vorm van participatie. " (opbouwwerker, case A) 

Andere respondenten getuigen over de creativiteit die men soms aan de dag legt om 

verschi l lende financieringskanalen samen te brengen . Hierbij wordt dan bl ijkbaar n iet al te 

veel rekening gehouden met het ganse doelstel l ingenkader dat aan die onderscheiden 

kanalen verbonden is. 

"Wij worden betaald vanuit het SIF en de veiligheidscontracten. Wie door welke geldpot betaald wordt, 
is louter een opportunistische keuze. De opdracht van een regisseur die betaald wordt vanuit het SIF 
is identiek aan deze van een regisseur die betaald wordt door het veiligheidscontract. " (regisseur, 
case D) 

Toch kent een dergelijk scenario ook risico's . 

"Maar als je naar het veld kijkt, is uw werkterrein en de marges die je daarin hebt dezelfde dan uw 
collega's die binnen een ander subsidiekader werken ? Je wordt niet opgevolgd of geëvalueerd vanuit 
andere criteria ? 
Neen. Op zich is dat dus allemaal goed te doen omdat we een zekere vrijheid krijgen. Het is niet zo 
dat het veiligheidscontract ons strikt bindt. Wij hebben ook de vrijheid om zelf na te gaan wat nodig is 
en welke doelgroepen we moeten bereiken. Het is eigenlijk niet duidelijk afgelijnd en dat geeft dan 
weer als nadeel dat het soms ook heel moeilijk is om erin te werken. Als men niet duidelijk zegt van zo 
of zo, ga je op een bepaalde manier werken en dan kan men achteraf zeggen dat het toch niet dat 
was wat men bedoelde. Zo kan je dan zeer sterk welzijnsgericht werken, terwijl je achteraf op het 
matje wordt geroepen omdat je meer vanuit veiligheidsoverwegingen moest werken, bijvoorbeeld de 
rust op het plein bewaren en bewaken. " (straathoekwerker, case B) 

Door het flexibel omspringen met financieringskanalen riskeert het ganse doelstel l ingen- en 

methodische kader te vervagen . Vanzelfsprekend kan d it gebrek aan duidel ijkheid remmend 

werken op het ontwikkelen van positieve verhoudingen ten aanzien van andere actoren (cf. 

supra). 

Tenslotte wi l len we nog wijzen op het feit dat zich op het vlak van financiering een belangrijk 

onevenwicht afspeelt tussen veil igheidsactoren en welzijnsactoren.  De veil igheidsactoren 
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kunnen namel ijk beschikken over relatief stabiele financiële middelen , terwij l  de 

welzijnsactoren getuigen over hun moeizame en vaak zeer arbeidsintensieve zoektocht naar 

m iddelen. Kortdurende projectmatige financieringen en/of gebrekkige personeelsstatuten zijn 

nefast omdat ze de uitstral ing en kwaliteit van bepaalde welzijnsactoren reduceren .  Zij zijn -

naast andere elementen (cf. supra)- de bron van een voortdurend personeelsverloop en 

confronteren de d iensten en hun personeelsleden met een vorm van bestaansonzekerheid. 

In de context van d it onderzoek is deze situatie uiterst relevant, omdat het van uit een 

dergel ijk kader uiterst moei l ijk is om zich duidelijk te profi leren en standvastig in interactie te 

treden met a ndere actoren (cf. supra: problemen verbonden met de welzijnsactoren). 

1 .  AANWEZIGHEID N EUTRALE REGISSEUR 

De aanpak van de vei l igheidsproblematiek in kwetsbare stedelijke woonbuurten vergel ijken 

met een toneelstuk is misschien zo gek nog niet. Het bl ijkt namelijk dat veel acteurs 

betrokken zij n  - protagonisten en figuranten - die elk hun rol opnemen, maar uiteindel ijk  toch 

tot een gezamenlijk product moeten komen.  Spanningen en confl icten zijn inherent aan d it 

gebeuren ;  zij moeten gekanal iseerd en omgevormd worden tot een werkbaar geheel waarin 

ieder zijn inbreng herkent. Uit de l iteratuurstudie bl ijkt duidelijk dat in d it verband de functie 

van een reg isseur cruciaal is. Binnen de geselecteerde cases bl ijken zeer concrete functies 

aanwezig d ie  deze reg isserende taak moeten opnemen (i .c. wijkmanager en 

stadsdeelregisseur) of wordt verwezen naar een dergelijke functie ( i .c. preventieambtenaar). 

In wat nu volgt wi l len we concreter ingaan op de ervaringen d ie rond deze functies bestaan. 

"Dus je ziet ook niet echt een evolutie in de zin van dat bepaalde actoren zijn opgeschoven ? 
Ja, maar het is nog te vroeg. Ik ben echt benieuwd wat het een jaar verder is. Ik vind dit echt een 
uitdaging, zeker ook voor de preventieambtenaar. Ik zou van deze vergaderingen echt een punt 
maken. Wat ik hoop is dat ze niet te sterk verschuiven, wel moeten ze dichter komen wat betreft 
kennis van elkaar, maar waar de preventieambtenaar voor mij part in zou moeten slagen is dat rond 
het geval van het plein of breder zelfs de ganse buurt, dat de preventieambtenaar een visie, een 
beleid op papier krijgt waarin iedere organisatie zijn taak en plaats krijgt, afgestemd op elkaar 
natuurlijk. Zodanig dat de mensen vanuit de preventie kunnen aantonen dat ze met iets bezig zijn, 
zowel politionele diensten als welzijnsorganisaties. Het is de preventieambtenaar die hierover de 
coördinatie moet dragen, en zien waar de gaten zijn". "  (opbouwwerker, case A) 

Hoewel in  de l iteratuurstudie gewezen wordt op het belang om in een dergelijke functie op te 

treden vanuit een neutrale positie, bl ijkt dat in de praktijk n iet evident te zijn .  Zo stelt zich n iet 

a l leen de vraag of de persoon van de regisseur voldoende neutraliteit kan uitstralen ,  maar 

vooral ook de of deze functie kan ondergebracht worden in een structuur  die voldoende 

garanties biedt tot neutral iteit (cf. supra: belang persoon versus belang structuur) .  Vermits uit 

de cases b l ijkt dat deze reg isserende functie steeds ondergebracht is b innen een 
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gemeentel ijke of stedelijke d ienst, is de neutraliteit gekleurd vanuit een politieke context (cf. 

supra) .  

"Hoe kan je stappen ondernemen om daar een meer evenwichtige verhouding in te krijgen ? 
Ik denk dat dat niet gemakkelijk is, maar ik vind dat een taak van de preventieambtenaar. Er is er hier 
één. 
Iemand die dus een neutrale positie moet kunnen innemen ? 
Ja, maar natuurlijk zal die man ook van de politiek afhankelijk blijven zijn. ( . . . ) Uiteinde/ijk kan dat 
inderdaad gevolgen hebben op de neutraliteit van zijn optreden en dus op de acceptatie door 
bepaalde partners in het overleg. " (gemeentepolitie, case C) 

De verscheidenheid aan getuigenissen tonen aan dat deze gekleurdheid niet noodzakelijk 

problematisch hoeft te zijn .  Hier bl ijken interessante nuances mogelijk, die vooral afhankelijk 

bl ijken te zijn van de concrete gemeentel ijke dienst vanwaaruit de regisseur opereert. Zo valt 

het op dat vooral een regisseur d ie vanuit zijn d ienst sterke l inken heeft met de 

gemeentel ijke pol itie en/of rijkswacht, het relatief moeil ijk heeft om zijn regisserende rol op te 

nemen en zich acceptabel te maken ten aanzien van mogelijke partners .  Vooral de 

onafhankel ijke welzijnsactoren bl ijken het dan moei l ijk te hebben met deze inbedding en 

invu ll ing van de functie .  Wat d it betreft bl ijken regisseurs d ie hun banden met de 

vei l igheidsactoren weten te 'neutral iseren' het makkelijker te hebben . 

J .  GROOTTE WERKTERREIN I HOEVEELHEID PARTNERS I ERNST E N  AARD 

PROBLEMATIEK 

Een evident element dat we weerhouden omdat het van invloed i s  op  de  wijze waarop 

welzijns- en vei l igheidsactoren elkaar vinden en zich ten aanzien van elkaar verhouden ,  is de 

grootte van het werkterrein en het aantal mogelijke partners dat in d it werkterrein is 

ingeschakeld . 

"In zo 'n overleg is dan toch ook veel afhankelijk van personen: als de straathoekwerker morgen weg is 
en er komt iemand anders. dan kan de situatie er ook heel anders uit zien ? 
Dat is het, dat is heel afhankelijk, inderdaad. Nu is het ook zo dat we moeten zeggen dat we 
uiteindelijk maar over een heel kleine gemeenschap bezig zijn. Ik kan me inbeelden dat dat in een 
andere stad totaal anders is. We spreken hier over een groep van een 12, 13 echte probleemjongeren 
waar de straathoekwerker dan rond werkt. Dat is ook makkelijker bewerkbaar dan als je met grotere 
groepen zit. Daarom gaat het overleg ook redelijk soepel. " (gemeentepolitie, case D) 
I n  een buurt waar enorm veel relevante actoren aanwezig zijn ,  l ijkt het vaak moei l ijker om 

ook tot functionele netwerken te komen. Men kent elkaar onvoldoende, weet elkaar n iet te 

vinden en/of is onvoldoende bereid tot het leggen van contacten .  I n  een context waar minder 

actoren aanwezig zijn,  leert men elkaar sneller kennen. Vooral legt men in de getuigenissen 

de nadruk op het feit dat h ierdoor de contacten ook veel persoonl ijker worden (cf. supra: 
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belang persoon). Vanzelfsprekend kan deze u itgebreidheid van het actorennetwerk niet 

losgekoppeld worden van de grootte van het werkterrein .  

Toch moet bijzonder voorzichtig omgesprongen worden met het leggen van dergel ijke 

'makkelijke' l i neaire verbanden . Vaak is de real iteit namelijk complexer en moeten ook 

andere elementen betrokken worden .  Zo wordt door een respondent de situatie geschetst 

van een kleine buurt met weinig actoren maar waar de onderl inge verhoudingen toch uiterst 

problematisch verlopen.  Dergel ijke getuigenissen wijzen op het belang van verdere en meer 

intensieve analyses , bijvoorbeeld met betrekking tot het belang van de aard en samenstel l ing 

van de buurt. Zo zou gesteld kunnen worden dat ook de heterogeniteit van de buurt en de 

d iversiteit in  functies d ie ze vervult, een invloed kan u itoefenen op de verhouding tussen 

actoren. Een buurt met d iversie functies kan namelijk ook de belangentegenstel l ingen die in 

de buurt heersen groter maken.  Niet alleen de aard van de buurt, maar ook de aard van de 

vei l igheidsproblematiek zal verdere aandacht verd ienen . Vanuit getuigenissen wordt namelijk 

bevestigd dat hoe ernstiger de vei l igheidsproblematiek in de buurt aanwezig is, des te 

moeil ijker het is om tot een constructieve verhouding tussen actoren te komen .  I n  een 

dergelijke context riskeert men sterker gericht te worden naar acties d ie zeer kort op de bal 

spelen en d i recte, zichtbare resultaten opleveren. Voor de welzijnsactoren worden de 

marges om de eigen manier van werken te bewaren en bewaken , u iterst beperkt. Om de 

relatie tussen de actoren goed te begrijpen is het dan ook noodzakel ij k  een goede kijk te 

hebben op objectieve (spreiding del icten ,  spreiding daders , " . )  en subjectieve 

(onveil igheidsgevoel) elementen van de onvei l igheidsproblematiek. 

4.4. Beschrijving gevolgen voor buurt en bewoners 

Of de welzijnsactoren en vei l igheidsactoren al dan n iet in een functionele verhouding staan 

ten aanzien van elkaar, kan vanzelfsprekend n iet zonder gevolgen bl ijven .  Zo kan verwacht 

worden dat een verhouding die door de betrokkenen als negatief wordt geëvalueerd , ook 

negatieve gevolgen zal hebben voor de buurt en haar bewoners .  Bovendien - en op het 

eerste gezicht misschien wat verrassend - plaatsen we enkele kritische bedenkingen bij 

getuigenissen d ie de onderl inge relaties positief evalueren.  Kan een positieve ervaring 

vanwege een respondent a priori gelijkgeschakeld worden met positieve effecten voor de 

buurt en al haar bewoners ? Impliciet zal hieru it bl ijken dat de evaluatiecriteria die door de 

respondent gehanteerd worden niet steeds samenvallen met de evaluatiecriteria die door de 

onderzoeker in dit onderzoek voorgesteld worden . 
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A. (ON)EVENWICHTEN IN  BELANGENVERTEGENWOORDIGING / SOCIALE 

VERDRINGING 

Het werd reeds gesteld : elke buurt wordt gekenmerkt door een hoeveelheid aan 

gebruikersgroepen die mogel ijk verschi l lende en zelfs tegengestelde belangen hebben. 

Bepaalde actoren -vooral welzijnsactoren- gaven ondubbelzinnig aan dat ze het als hun taak 

beschouwen de belangen van hun doelgroepen te vertegenwoordigen, a fortiori wanneer ze 

In interactie treden met andere actoren .  In wat volgt stel len we ons de vraag of alle 

gebruikers- en bewonersgroepen van de buurt een gelijke kans hebben om hun specifieke 

noden en belangen te (laten) vertegenwoordigen. De gedachtengang die we hierbij volgen is 

dat een problematische verhouding tussen welzijnsactoren en veil igheidsactoren aan de 

basis l igt van een gebrekkige vertegenwoordiging van bepaalde -vaak de meest kwetsbare

groepen (cf. l iteratuurstudie). 

Bovendien moet deze vraagstel l ing verder uitgebreid worden op basis van het feit dat 

gebruikers- en bewonersgroepen zelf meer en meer betrokken worden in d it gebeuren. Het 

gaat niet alleen over het laten vertegenwoordigen , maar ook over het zelf u itdrukken van 

belangen.  Een wijkgerichte aanpak impl iceert namelijk dat via raadplegingen van deze 

groepen al le actoren hun noden beluisteren en hen in de mate van het mogelijke ook 

betrekken in het opstel len en u itvoeren van hun plannen . Ook hier stelt zich de vraag of al le 

gebruikersgroepen gehoord en betrokken worden, dan wel of bepaalde -weerom de meest 

kwetsbare- gebruikersgroepen van deze evolutie onvoldoende gebruik kunnen maken en er 

zelfs het slachtoffer van dreigen te worden. 

U it de verdere analyse van problematische ervaringen rond de verhoudingen tussen de 

actoren, kan afgeleid worden dat er in  deze situaties geen gel ijkheid is in  de 

vertegenwoordig ing of betrokkenheid van groepen . 

"Die voorstellen tot herinrichting van het pleintje zijn nooit besproken met die Marokkaanse gasten die 
daar alle dagen zaten, wel met alle andere partners. Het is natuurlijk ook geen groep met 
vergaderervaring, maar dat geldt ook voor de Turken en de Belgen. Dat soort vergadercultuur is aan 
jongeren niet besteed. Je hebt een aantal problemen waarmee partners rekening moeten houden met 
dit gegeven. Je kan dat soort zaken niet veranderen zonder die groep te kennen, dat zal geen 
oplossing kennen. " (regisseur, case A) 

Uit het verzamelde materiaal kan afgeleid worden dat het vaak dezelfde groepen zijn d ie 

onvoldoende het woord kunnen nemen:  jongeren, migranten , i l legalen , . . .  Dat drukt zich 

onder andere uit in het feit dat er geen actoren aanwezig zijn om hun belangen te 

verwoorden. Ook al zijn deze actoren wel aanwezig ,  dan nog vinden ze onvoldoende 

kanalen om hun belangen kenbaar te maken. Daartegenover staat de sterke aanwezigheid 
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van autochtonen,  vaak de autochtone jong gepensioneerden en lokale handelaars. I nspraak 

en vertegenwoord iging zijn d us niet willekeurig verdeeld. 

Anderzijds vinden we in de situaties waar actoren spraken over een goede verhoudingen ten 

aanzien van elkaar, getuigenissen over succesvol le mogel ijkheden om de minder/minst

mond igen aan het woord te laten.  Vanu it de vaststel l ing dat op bewonersvergaderingen met 

politie steeds  eenzelfde en zeer selectieve bewonersgroep aanwezig is, werden in een 

bepaalde buurt bijvoorbeeld 'bijzondere' platformen opgestart voor Afrikaanse of 

Marokkaanse bewonersgroepen. Vanuit dergelijke platformen probeert men ook de belangen 

van deze groepen onder de aandacht te brengen.  Een ander voorbeeld waarin de interactie 

tussen de verschi l lende groepen meer direct en intens verloopt, is de organisatie van 

wijkplatformen waarin gestreefd naar een goede aanwezigheid van alle groepen , en meer in 

het b ijzonder de jongeren. Men real iseert d it door bijvoorbeeld ook thema's op het agenda te 

plaatsen d ie hen onmiddel l ijk  aanbelangen (bv. real isatie van een jongerenontmoetingsplek) . 

Vanuit deze ervaringen is het dan ook duidelijk dat het mogelijk is om kanalen uit te werken 

waarin alle gebruikers- en bewonersgroepen het woord nemen. Deze werkwijze zal 

u itmonden in de -zeer realistische- vaststell ing dat in de buurt heel wat belangenconfl icten 

aanwezig zij n .  De uitdaging is dan om met deze conflicten op een zinvolle manier om te 

gaan .  Het is dan ook niet voldoende dat alle groepen over voldoende kanalen beschikken 

om hun belangen u it te drukken. Dé vraag is of met hun belangen ook daadwerkel ijk 

rekening gehouden wordt bij de planning en/of u itvoering van een concreet beleid en/of 

acties . De loutere aanwezigheid van platformen bl ijkt dan geen voldoende garantie te zijn om 

ook deze vraag positief te beantwoorden. Vooral enkele welzijnsactoren stel len zich kritisch 

op en wijzen op de moeil ijkheden d ie zich in  d it verband stel len . Enerzijds brengt de 

d iversiteit aan communicatiekanalen de aanwezigheid van belangenconfl icten du idel ijker  aan 

de oppervlakte. Anderzijds impliceert d it echter geenszins dat ook b ij de aanpak en 

besp�eking van deze confl icten daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de belangen 

van de minst mondigen. I ntegendeel ,  de algemeen maatschappelijke en beleidsmatige 

context, verdringen de minst mondigen terug naar de achtergrond (cf. l iteratuurstudie). 

"Geeft dat ook andere spanningen ? Ziin de spanningen op het plein sterker ? 
De spanningen zijn daar inderdaad sterker; het is veel sterker gepolariseerd. Het aantal bewoners 
daar is ook kleiner en de leegstand is groter. We merken dat het plein in de ogen van de Belgische 
bewonersgroepen een doorn in het oog is, een druppel die de emmer doet overlopen, het symbool 
van de verloedering. Prostitutie en drugs zijn daar belangrijke elementen in. Het gevolg is dat ook 
Belgische bewonersgroepen - en ik heb het dan vooral over de sterkere, in concreto de verzwakte 
middenstand die nog altijd een stem heeft, die contacten heeft met het stadsbestuur, maar zelf niet in 
de directe omgeving van dat plein wonen - daar duidelijk niet alleen hun zeg willen over doen, maar 
ook de toekomst van dat plein bepalen. Je krijgt dan een strijd tussen verschillende klassen en 
verschillende etnische groepen. Wat wij heel sterk merken is dat in deze wijk nultolerantie een begrip 
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is in de zin dat van de kant van de sterkere bewonersgroepen, die middenstand, o f  kleine 
huiseigenaars of huisjesmelkers, dat het verzadigingpunt bereikt is wat betreft sociale opvang: men 
tolereert geen opvang voor daklozen, men tolereert geen opvang voor druggebruikers, men tolereert 
geen basiseducatie, men tolereert hier niks meer, geen sociale woningen. De kreet om deze wijk 
serieus op te waarderen, met uitsluiting van wat sociaal en kansarmoedebestrijding is, is heel groot en 
wordt ook wel gehoord. Het beleid kan niet anders dan die kreet horen. 
Als ik dan de stap maak naar dat stede/ijk beleid. dan zie je dat er geïnvesteerd wordt in een 'open 
beleid', waarbij pogingen ondernomen worden om bewoners hierin sterk te betrekken. Is dat precies 
voor die groep waarmee jullie werken geen enorm risico. omdat die kreet van bijvoorbeeld die 
vergeten middenklasse alsmaar sterker wordt gemaakt via die acties ? 
Dat risico is zeer groot. Dat is precies ook de reden waarom we investeren in iets als dat 
bewonerscongres, van waaruit we ook contacten hebben met andere groepen. Dat is heel duidelijk 
een strategische keuze, om vanuit dit instrument van het bewonerscongres ook met die harde roepers 
te kunnen communiceren. Maar dat is heel moeilijk. ( . . .  ) De openheid om een plaats te krijgen voor 
moeilijkere groepen is dus zeer beperkt. Bovendien zien die mensen dat er heel wat gebeurt in hun 
wijk en dat er geïnvesteerd wordt. Op verschil/ende vlakken zien zij een mogelijk herstel, en gaan dit 
gebruiken als een mogelijkheid om binnen dit herstel bepaalde groepen te verdringen. Nu er 
geïnvesteerd wordt, is het moment rijp om zich ook van die moeilijke groepen te ontdoen. Dat is de 
prijs die men mogelijk betaalt voor de huidige vormen van herstel: een bepaalde groep geniet ervan, 
maar een andere wordt het slachtoffer. Dat is natuurlijk onze permanente opdracht: om in dit proces 
voor die kwetsbare groepen mee aanwezig te zijn en te wijzen op mogelijke consequenties van 
beleidsbeslissingen. Gezien de huidige realiteit, bevinden we ons daar echter in een bijzonder 
moeilijke positie, waarin we voortdurend zeer strategisch moeten handelen. " (opbouwwerker, case B) 

De mate waarin de relevante actoren er in slagen de belangen van hun groepen te doen 

erkennen , is dus geen wil lekeurig gebeuren . Mogelijke onevenwichten worden gestuurd 

vanuit het ruimere perspectief van machtsverhoudingen tussen de verschi l lende relevante 

actoren.  Het is maar omdat er zich op d it niveau onevenwichten manifesteren (cf. supra), dat 

zich ook op het n iveau van vertegenwoordiging van bewonersgroepen problemen stel len. 

Vanuit d it analysekader hebben we dan ook kritische bedenkingen bij ( 1 ) de reeds 

beschreven verschuiving van de welzijnsactoren van een meer extreme positie naar het 

centrum en (2) enkele getuigenissen d ie de goede verhouding tussen veil igheidsactoren en 

welzijnsactoren onderschrijven .  We verwijzen hierbij naar eigen criteria d ie d it onderzoek 

motiveren (cf. supra: situering en motivering onderzoek). 

1 .  Bepaalde welzijnsactoren geven aan dat zij omwille van strategische redenen een 

verdedig ing van de belangen van hun -inderdaad zeer problematische- doelgroep niet 

langer te kunnen real iseren.  Zij zien zich verpl icht op te schuiven naar het centrum van 

het continuüm. 

"Dat betekent dan toch dat -en misschien ben ik dan zeer kritisch- door op die manier te werken. 
je zelf vanuit de eigen werking een bepaalde groep begint uit te sluiten: zij die om een of andere 
reden niet naar voren willen treden. die in het zwarte circuit zitten en dus geen perspectief hebben 
en moeten verdwijnen ? Wordt die restgroep door jullie manier van werken niet steeds groter ? De 
groep die zich wil profileren en waar jullie zich achter zetten. dat zal wel lukken. maar wat met die 
andere groep die daar buiten valt en haar gading daar niet in vindt ? 
Ja, dat is de prijs. Dat is zeer pragmatisch maar dat is in deze wijk op dit moment de enig 
haalbare kaart. Ofwel is het compleet grote kuis, ofwel kunnen we de scherpe kanten afronden, 
maar totaal Jukt het hier niet. · in die zin is overleg of communicatie tussen drughu/pverlening en 
bewoners en drughulpverlening en beleid, politie zeer cruciaal. " (opbouwwerker, case B) 
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Dit citaat roept heel wat vragen op. Enerzijds is deze verschuiving noodzakel ijk  wi l len ze 

zich -gezien de actuele maatschappelijke en beleidsmatige context- nog werkbaar 

opstel len ten aanzien van andere actoren .  Anderzijds impl iceert deze verschuiving dat de 

noden van de meest kwetsbaren n iet meer ingebracht kunnen worden wat meer dan 

waarschijn l ij k  resu lteert in sociale verdringing van deze groepen .  Vooral vanuit ethisch 

perspectief is d it uiterst problematisch. Deze groepen creëren namelijk problemen omdat 

ze problemen hebben, waarbij de samenleving minstens een gedeeltel ijke 

verantwoordel ijkheid draagt. Door de noden en belangen van deze groepen n iet langer 

aan de oppervlakte te brengen , verdwijnt meteen de oorsprong van hun problemen u it 

het vizier. 

2 .  Een gel ijkaard ige bedenking wil len we uiten bij de  positieve ervaringen . M isschien i s  ook 

hier slechts sprake van een evenwicht omdat de belangen van de meest kwetsbaren niet 

langer kunnen ingebracht worden. De grootste tegenstel l ingen en confl icten worden dan 

sch ij nbaar u it de buurt gehaald , waardoor het nadenken in termen van 'algemeen belang 

van de buurt' a lvast heel wat makkelijker wordt (cf. supra). Vanuit d it perspectief kunnen 

we het belang van de gemeenschappelijke noemer 'algemeen belang van de buurt' 

verder nuanceren.  U it enkele getuigenissen bl ijkt namelijk dat de  concrete invul l ing van 

d it begrip zelden kan voorgesteld worden als een 'publ iek forum' waarbij alle betrokkenen 

gelij ke kansen krijgen om hun visie, nood en belangen te uiten. I ntegendeel , 

machtsverschi l len tussen actoren monden uit in het feit dat het 'a lgemene belang van de 

buurt' vertaald  wordt in termen van 'het algemene belang van de meest mond igen'. 

Vermits d it belang er vaak in bestaat om de meest kwetsbaren te verwijderen u it de 

buurt, l iggen onevenwichtige verhoudingen tussen actoren meteen aan de basis van 

sociale verdringing in de buurt. 

B. VERSCHUIVIN G  I VERHARDING VEILIGHEIDSPROBLEMATIEK 

I n  wat nu  volgt wil len we vanuit de  verzamelde getuigenissen aantonen dat een 

problematische verhoud ing tussen de relevante actoren kan uitmonden in een verschu iving 

en verhard ing van de vei l igheidsproblematiek. 

Vooreerst is het d uidel ijk dat een dominantie van een controlerend-repressief perspectief en 

zijn  actoren ,  uitmondt in een verschuiving van de problematiek. Een respondent getuigt als 

volgt: 

"Zo heeft men een bepaalde plaats ooit volledig afgegrendeld met slagbomen waardoor jongeren er 
niet meer op geraakten, met zware politiecontroles. Uiteindelijk bleek dan dat het probleem zich 
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gewoon verschoven heeft. De jongeren hangen hier niet meer rond, maar dan wel 5 km verder. " 
(regisseur, case D) 

Dergel ijke verschu ivingen kunnen ademruimte geven op n iveau van de straat, eventueel 

buurt. Op niveau van de stad en meer algemeen de samenleving,  zijn  dergelijke 

verschuivingen zeer problematisch omdat de fenomenen zich in d it geval riskeren te 

verplaatsen naar de nog zwakkere plaatsen . Een verhard ing van de problematiek en haar 

aanpak l igt dan voor de hand . Het proces van 'ghettoïzation' dat in  de l iteratuurstudie werd 

aangehaald, verschijnt ook hier aan de horizon. 

Belangrijk is dat de respondenten zelf aanduiden dat deze mechanismen slechts mogel ijk 

zijn omdat er een wein ig functionele verhouding is tussen de relevante actoren.  Zo maakt de 

respondent d ie in  het vorige citaat aan het woord is expliciet duidel ijk dat deze toestand 

vandaag niet meer mogelijk is dankzij de ontwikkeling van een goed overleg waarin de 

betrokken actoren bouwen aan een veranderende houding ten aanzien van elkaar. Een 

sterke dominantie van welk perspectief dan ook, is nog moeil ijk denkbaar. 

Ind ien vertrokken wordt vanuit een manifeste dominantie van een controlerend repressief 

optreden, l iggen de negatieve gevolgen voor de hand.  Het wordt al heel wat i ngewikkelder 

wanneer dezelfde verschuivings- en verdringingsprocessen vastgesteld worden, maar dan 

vanu it processen van herstel .  Er kan wel gesproken worden over een integrerende beweging 

maar bl ijkbaar is deze niet voldoende krachtig om ook de 'harde kern' van de problematiek 

aan te pakken. Het volgende citaat is afkomstig van een 'good practice'. 

"( . . .  ) Er zijn veel organisaties in de wijk die elkaar ook leren kennen hebben en een netwerk gevonden 
hebben. Dat kan natuurlijk maken dat degenen die in de wijk een voedingsbodem gaan zoek voor 
criminele activiteiten dat ook voelen en zich gaan verplaatsen naar elders. Zie je dat fenomeen 
optreden ? 
Ja, dat zie je, dat voel je. (. ") Het is inderdaad zo dat ze verschuiven wat criminaliteit betreft. ( .. .) 
Dat is voor een stuk een belangrijk thema in dit onderzoek. dat je zegt dat in buurten waar het moeilijk 
gaat of moeilijk gegaan heeft. je politioneel kan optreden om het terug onder controle te krijgen. Als 
dat te dominant wordt. krijg je verschuivingen. Zijn de welzijnsactoren met hun integrerende 
perspectief dan niet sterk genoeg om deze verschuivingen te voorkomen ? 
Het is zo dat de moeilijke jongeren ook al wat geïntegreerd worden in de jongerenwerking. Dat merk 
je. Zij zullen niet zo makkelijk uitzwermen. Jongens die bijvoorbeeld zeggen dat ze dat niet willen, die 
gaan inderdaad iets anders opzoeken om het daar waar te maken. Maar die jongeren die dus ook 
moeilijk zijn maar toch geïntegreerd kunnen worden in bepaalde jobs in de buurt, daar is geen 
probleem mee. 
En die jongeren dan die gaan aansluiting vinden bij organisaties. die gaan dan rondlopen in de buurt". 
Dat is inderdaad een probleem. Maar je moet die ook kunnen bereiken en dat is heel moeilijk. Plus dat 
zij ook nog eens uitzwermen naar andere gemeentes, zelfs buiten deze gemeente, bijvoorbeeld een 
andere gemeente. Daar hoor je dan ook niets meer van. Af en toe hoor je nog wel eens dat de ene of 
de andere een probleem heeft gehad. " (gemeentepolitie, case D) 

Ook in situaties waar vei l igheidsactoren en welzijnsactoren zich positief verhouden ten 

aanzien van elkaar, b l ijven zich dus bl ijkbaar problemen stellen en meer bepaald rond de 
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aanpak van 'de harde kern'. Ook het volgende citaat -afkomstig uit een 'good practice'

bevestigt d it . 

''Wat maakt dan dat je -vermits je hier zit met een onveiligheidsproblematiek- toch niet de reactie van 
politie kriigt om de moeilijke groepen van straat te kuisen ? Hier bekijkt men het blijkbaar anders. 
vanuit de problematiek van sociale uitsluiting en gaat men werken aan het verruimen van kansen voor 
die groepen. Dat is een ander model. Als je kijkt wat in vele andere steden gebeurt. dan zou dat wel 
eens dichter kunnen aanleunen bij het eerste model. Wat maakt dat hier het tweede model toch zijn 
kansen krijgt ? 
Ja en neen. Het tweede model in die zin -en wat ik nu ga zeggen zal me zeker niet in dank worden 
afgenomen- dat men er hier toch voor gekozen heeft om het centrum clean te krijgen, en dan volgens 
het eerste model. Gevolg was dat alles naar de wijken is verschoven. Je hebt dan ook een dubbele 
beweging gekregen: langs de ene kant zeer repressief in het centrum en op een bepaald moment is 
het winkelcentrum bijna letterlijk clean gespoten en heeft men die ganse nest in de wijken gedreven 
en is men in die wijken de welzijnsfactor gaan beginnen te bespelen. Dat is dus een dubbele 
beweging. Nu, om die systematisch te handhaven, dat lukt ook niet altijd even goed. Noch het ene, 
noch het andere. Ik ben er wel zeker van dat als een ander winkelcentrum zich verder gaat 
ontwikkelen zoals dat nu bezig is, dat wij nog voor de zomer er serieuze razzia 's gaan hebben en dan 
wordt weer alles wat gebruikt of een strafblad heeft het leven zo zuur gemaakt dat die zullen 
vertrekken. Dat is de politiek hier" (straathoekwerker, case D) 
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HOOFDSTU K 5 : 

H ET RON D ETAFELGESPREK 

KWALITEITSCONTROLE 

ALS INSTRUM ENT 

5. 1 . Algemeen kader en doelstel l ingen rondetafelgesprek 

VOO R  

Bij d e  start van elk interview werd vermeld dat d e  respondent o p  d e  hoogte gesteld zou 

worden van de uiteindelijke resultaten van deze onderzoeksfase (cf. supra). Enerzijds bleek 

u it vroegere onderzoekservaringen dat de respondenten een dergelijke betrokkenheid 

appreciëren en dat hun bereidheid tot medewerking op d ie manier gestimuleerd kan worden 

(cf. Mel is, B.  en Goris, P. ,  1 996). Het geeft hen onder andere de mogelijkheid om een 

beperkte vorm van controle u it te oefenen op de gegevens die ze ter beschikking stelden. 

Anderzijds kon dit informatief gedeelte benut worden als een sleutelmoment in  het ganse 

onderzoek. Aan de hand van een rondetafelgesprek kon namelijk terug in d ialoog getreden 

worden met de tekst, wat bijzonder belangrijk was om een drietal redenen. 

( 1 ) De tekst moet beschouwd worden als het resu ltaat van een verwerkingsproces waarin 

een aanzienlijke reductie werd doorgevoerd (cf. supra). Er moet dan bij de d irect 

betrokkenen getoetst worden of deze tekstuele reductie aanva�rdbaar is en nog 

voldoende in staat is de realiteit uit te drukken.  

(2) Door de structurering in de tekst werd meteen ook een structurering in de real iteit 

aangebracht. N iet alleen op basis van de getuigenissen maar ten dele ook als gevolg van 

de wijze van verwerking, werden er relationele verbanden aangelegd. Het 

rondetafelgesprek is ook hier het moment bij u itstek om aan te du iden of deze verbanden 

relevant zijn en vatbaar voor meer gedetai l leerd onderzoek. Het rondetafelgesprek kan 

dan ook hier beschouwd worden als een vorm van her-interviewing om te evalueren of de  

doorgevoerde analyse en  verwerking nog voldoende aansluiten bij het ganse verhaal dat 

de respondenten oorspronkelijk vertelden (Kvale, S . ,  1 996, 1 90) .  

(3) De ganse verwerking d ie u itmondt in een tekst is niet al leen een poging tot verantwoorde 

reductie maar meteen ook een poging tot generalisering.  De particul iere getuigenissen 

worden in meer algemene termen verwoord door ze los te knippen uit het interview en 

onder meer algemene topics te plaatsen. Nu moet getoetst worden of d it meer algemene 

kader ook bruikbaar is in verschi l lende situaties. Ook h ier is het rondetafelgesprek een 

evaluatiemoment om te zien of d it proces van general isering verantwoord is, en meer 

concreet op niveau van de gebruikte begrippen en aangebrachte relaties ( Ib id . ,  233). 
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5.2. Methodisch 

A. MOTIVERING KEUZE ONDERZOEKSMETHODE 

Door het gebru ik  van een nieuwe methode beschouwen we de verzamelde gegevens vanuit 

een heel andere context. We rui len het face-to-face interview namelijk voor een 

groepsd iscussie en leggen hierdoor meteen de basis om het verzamelde en verwerkte 

materiaal vanuit een ander perspectief te bekijken.  Gesproken kan worden over een vorm 

van triangulatie (cf. Stake, R. , 1 998, 96) . Belangrijk is echter dat deze vorm van triangulatie 

n iet gehanteerd wordt om nieuwe gegevens te verzamelen. Veeleer wordt ze gebruikt als 

controlemogel ijkheid op de kwal iteit van de verzamelde gegevens en de wijze van 

verwerking (Wester, F. , 1 991 , 1 24). Reeds eerder werd vermeld dat een dergelijke actie de 

communicatieve val id iteit van het onderzoek bevordert. Dit doen we meer bepaald door de 

verwerkte gegevens opnieuw voor aan degenen d ie ze 'gegeven' hebben . Het spreekt voor 

zich dat enkel  de respondenten uit het face-to-face interview konden evalueren of het 

verzamelings-, verwerkings- en rapporteringsproces resulteerde in een herkenbaar geheel . 

I n  tegenstel l i ng tot vele andere contexten waarin het groepsgesprek als methodiek van 

dataverzamel ing gehanteerd wordt -bijvoorbeeld door interactieprocessen te observeren en 

te beschrijven-, was het hier dus veel minder de bedoeling om nieuwe data te verzamelen, 

(Hüttner, H. en Van Snippenburg ,  L. ,  1 995 , 661 ). 

Wel d ient vermeld dat d it organiseren van een rondetafelgesprek met de geïnterviewden, 

impl iceert dat ten aanzien van de deelnemers aan het gesprek de anonimiteit rond de 

weerhouden buurten niet langer aangehouden kan worden . Door het organiseren van dit 

gesprek wordt namelijk een forum gecreëerd waarop deze veldwerkers verplicht worden zich 

ten aanzien van elkaar bekend te maken. 

B. VOORBEREIDING, U ITVOERING EN VERWERKING VAN H ET 

RON DETAFE LGESPREK 

De 17 geïnterviewden werden schriftelijk uitgenodigd voor het groepsgesprek te Leuven op 

24 jun i  1 999,  van 1 4u tot 1 7u .  De tekst werd bijgevoegd evenals <;te vraag om de tekst te 

voorzien van commentaar (zie brief en tekst in bij lagen 3.4/3.5/3.6). Tevens werd met het 

oog op praktische organisatie gevraagd de aanwezigheid schriftelijk of telefonisch te 
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bevestigen . Vermits de kwaliteit van het gesprek in belangrijke mate afhankelijk was van een 

aanvaardbare respons, werden volgende beslissingen genomen: 

- De uitgenod igden d ie niet reageerden (3/1 7) werden door de onderzoeker telefonisch 

gecontacteerd en nogmaals gevraagd deel te nemen. I ndien deelname niet mogelijk  

bleek, werd alsnog gevraagd schriftelijk te reageren op de tekst (3/1 7). 

- Voor de meeste deelnemers lag Leuven vrij centraal .  Vermits enkele deelnemers toch 

een relatief verre verplaatsing moesten ondernemen en van al le deelnemers weerom een 

aanzienl ijke tijdsinvestering werd gevraagd , leek de planning van het gesprek gedurende 

de namiddag ons het meest geschikt. Indien gewenst, kon tijdens de middag een 

broodjeslunch genuttigd worden. Voor de deelnemers werd tevens een 

kilometervergoeding voorzien. 

U iteindelijk namen 1 0  genodigden deel aan het gesprek. Deze respons leek ons zeer 

aanvaardbaar, hoewel rekening gehouden moet worden met een onevenwichtige 

vertegenwoordig ing van de cases (case A: 3 deelnemers, case 8: 1 deelnemer, case C: 4 

deelnemers, case D :  2 deelnemers). Van de verontschuld igden werden geen schriftel ijke 

reacties ontvangen . 

Het gesprek werd geleid door de· promotor van het onderzoek en startte met een voorstel l ing 

van de deelnemers.  Naast de gespreksleider en de 1 0  veldwerkers , namen ook een collega 

van de onderzoeker en de onderzoeker zelf deel aan het gesprek. 

Vervolgens gaf de onderzoeker een korte presentatie van de tekst, waarna het gesprek en 

de d iscussie volgde. Bewust werd de presentatie beknopt gehouden zodat het accent van de 

rondetafel gelegd kon worden op aanvul l ingen en commentaar. De oorspronkelijke bedoel ing 

was het gesprek te structureren aan de hand van een stapsgewijze bespreking van de 

hoofdstukken i n  de tekst. Al snel evolueerde de d iscussie echter naar een open 

gespreksvorm waarin d iverse elementen u it de ganse tekst besproken werden.  De 

deelnemers zelf gaven te kennen voor een dergelijke bespreking te opteren. Naar het einde 

van de d iscussie toe overliep de moderator wel de ganse structuur van de tekst met de vraag 

of b ij een van de hoofdstukken nog opmerkingen waren. Het rondetafelgesprek werd 

beëindigd met de presentatie van de verdere planning van het onderzoek. 

Het gesprek werd n iet op band opgenomen ,  maar de belangrijkste elementen werden door 

de onderzoeker genoteerd . De neerslag van deze nota's werd nadien besproken met de 

promotor. 

Het rondetafelgesprek duurde een 3-tal uren, pauze inbegrepen .  Met het oog op het 

verzamelen van betrouwbare gegevens, leek dit ons een verantwoorde tijdsduur. 
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Vooraf werd door de promotor en onderzoeker besproken dat aan de hand van het gesprek 

-gezien de bovengenoemde doelstel l ingen- voornamelijk aanvul l ingen of tegenspraak 

vanwege de deelnemers beoogd werd . Ook hier stond hun inbreng centraal ,  eerder dan een 

voortdurende verantwoording vanwege de onderzoeker en/of de promotor. Deze afspraak 

was ook belangrijk gezien de status en de deskundigheid van de gespreksleider. Een té 

sterke i nbreng van zijnentwege zou de inhoud van het gesprek in sterke mate kunnen 

bepalen. 

Ondanks het feit dat interactieprocessen tussen de deelnemers n iet het centrale 

observatiethema waren, bleek toch duidelijk dat een face-to-face interview een heel ander 

verloop kent dan een groepsdiscussie. Vanzelfsprekend heeft d it consequenties voor het 

verzamelde materiaal .  Bij het face-to-face interview is er slechts een interactie tussen 

interviewer en geïnterviewde terwijl zich bij de groepsd iscussie duidelijk groepsprocessen 

afspelen . Zo bleek bijvoorbeeld dat in het groepsgesprek bepaalde deelnemers het moei l ijk 

hadden om het woord te nemen of hun mening kenbaar te maken. Anderen waren wel 

dominant aanwezig en verwoorden krachtig hun mening. Op d ie manier werden de scherpe 

kanten van enkele tegenstel l ingen d ie uit de interviews bleken wat 'afgerond' ( i .t .t . wat 

Hüttner  en Van Snippenburg ( 1 995, 662) in d it verband vermelden) .  D it gegeven is niet 

noodzakelijk problematisch omdat in  het groepsgesprek n iet beoogd werd ind ividuele 

meningen opn ieuw te meten. Wel moest geëvalueerd worden of doorheen het 

verwerkingsproces de betekenis van de meegedeelde ervaringen niet verloren was gegaan. 

Het was dan ook belangrijker te toetsen of de geïnterviewden in de weerhouden begrippen 

en aangebrachte relaties een kader herkenden om hun concrete ervaringen in te plaatsen 

(Wester, F. , 1 991 , 38). 

5.3. I n houdel ij k  

I n  grote l ijnen werd d e  bruikbaarheid van d e  tekst als algemeen kader vanwaaruit concrete 

ervaringen geduid of verklaard kunnen worden,  bevestigd . Toch werden enkele correcties of 

aanvul l ingen vermeld en besproken . Deze zijn afkomstig van individuele deelnemers en 

kunnen dus n iet a priori verruimd worden tot de ganse groep van deelnemers.  Onderstaande 

bemerkingen kunnen dan ook op twee wijzen opgevat worden:  

- enerzijds als aanvull ingen of correcties bij de gepresenteerde onderzoeksresu ltaten ,  en 

- anderzijds als mogelijke aandachtspunten d ie het opstarten van een n ieuwe 

onderzoeksfaze (mede) kunnen inspireren (cf. infra). 
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( 1 ) De gevolgen van de aard van de verhouding tussen de actoren voor de buurt en haar 

bewoners ,  bl ijven beperkt tot twee topics. De vraag is of er zich n iet meer gevolgen 

voordoen. Meer concreet wordt wel gesproken over verschuiving en/of verharding van de 

criminal iteit, terwijl er niet expliciet bekeken werd welke de gevolgen zijn op de 

onvei l igheidsgevoelens d ie in  de buurt leven. Ook d it kan een belangrijk criterium zijn .  

(2) Een deelnemer aan het gesprek heeft het gevoel dat de problematische situatie d ie in 

zijn buurt heerst, in de tekst nog onvoldoende in de verf gezet werd . 

(3) I n  de tekst wordt geen expl iciete aandacht besteed aan de tweetal ige situatie d ie er in 

Brussel heerst. Zo wordt het straathoekwerk aan Franstalige kant heel anders ingevuld 

dan het straathoekwerk aan Nederlandstalige kant. Bovendien bestaan er 

overlegstructuren d ie zich uitsluitend richten op Nederlandstal ige dan wel Franstal ige 

organisaties . Er bestaat wein ig interactie tussen deze structuren.  Vanzelfsprekend maakt 

deze situatie het real iseren van functionele verhoudingen veel moeil ijker. 

(4) Tenslotte worden er nog enkele bedenkingen geformuleerd bij de tweedel ing 

welzijnsactoren versus vei l igheidsactoren. Er werd reeds gesteld dat de keuze voor deze 

tweedeling n iet al leen ingegeven is vanuit de empirie, maar ook vanuit de gegevens u it 

de l iteratuurstudie en het eigen denkkader. Op het rondetafelgesprek werden h ierrond 

dan ook enkele opmerkingen geformuleerd .  

- Een eerste bedenking betreft het feit dat de  term welzijnsactoren niet té 

general iserend gehanteerd mag worden. Ervaringen vanuit het straathoekwerk 

bijvoorbeeld mogen niet a priori verruimd worden naar het ganse welzijnswerk. Zo 

moet in d it geval verder bekeken worden of bijvoorbeeld ook het opbouwwerk 

dezelfde ervaringen deelt. Differentiaties tussen de welzijnsactoren zou misschien 

duidelijk maken dat elk van deze actoren zich ook anders verhoudt ten aanzien van 

de vei l igheidsactoren. 

- Ook een tweede differentiatie werd aangebracht. Zowel de welzijnsactoren als de 

vei l igheidsactoren krijgen ergens een plaats op het continuüm integratie - controle. 

Enerzijds werd bewust voor deze tweedel ing gekozen omdat mogelijke 

tegenstel l ingen dan het sterkst tot uiting komen. Anderzijds kan de vraag gesteld 

worden of er door het hanteren van d it continuüm geen tegenstel l ingen ingebouwd 

worden d ie in de praktijk niet in d ie mate aanwezig zijn .  De focus op dit continuüm 

leidt misschien de aandacht af van vele gemeenschappelijkheden tussen de actoren 

die ook van invloed zijn op wederzijdse verhoudingen. Nuancering is d us 

noodzakel ijk en kan in belangrijke mate gerealiseerd worden door meer aandacht te 
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besteden aan dynamische aspecten.  Zo moet er voldoende aandacht zijn voor het 

feit dat de weerhouden actoren zeer wisselende posities kunnen innemen op dit 

continuüm. Het jeugdwerk bijvoorbeeld kan op een eerste overlegmoment een zeer 

controlerende houding aannemen, terwijl ze in een volgende overleg het aspect 

welzijn laten primeren. Deze wisselende beweging geldt zowat voor a l le actoren.  
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HOOFDSTU K 6 :  EEN STAN D VAN ZAKEN 

DE VERGELIJ KI NG VAN BEVI N DINGEN UIT HET EMPI RISCH 

O N D E RZOEK M ET DE B EVINDI NGEN U IT DE LITERATUU RSTU D I E  

ALS AANZET TOT EEN VOLGEN D  EM PIRISCH ONDERZOEKSLU I K  

De feed-back die op het rondetafelgesprek door d e  respondenten gegeven werd , werpt ten 

dele een l icht op de actuele status van het onderzoek: enerzijds worden heel wat 

gepresenteerde inzichten bevestigd en als verrijkend geëvalueerd , anderzijds wordt 

gewezen op enkele lacunes en beperkingen . De methodische keuzes die in dit onderzoek 

gemaakt werden , zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk: de ontwikkelde 

onderzoeksstrategie of methode van dataverzamel ing leggen beperkingen op aan de 

inhoudel ijke bevind ingen d ie gepresenteerd kunnen worden. Hieronder willen we deze 

balans verder u itwerken op basis van de vergel ijking van enkele krijtlijnen u it het verwerkte 

empirische materiaal met de inzichten uit de l iteratuurstudie. De bedoeling van het opmaken 

van deze balans is n iet zozeer uitgebreide conclusies te formuleren;  deze zul len 

gepresenteerd worden aan het einde van het onderzoek. Wel wi l len we vanuit deze 

vergel ijking op het spoor komen van meer concrete leemtes die in het verdere onderzoek 

d ienen opgevuld te worden; op basis hiervan kunnen n ieuwe onderzoeksvragen ontstaan .  Zo 

kan vorm en inhoud gegeven worden aan het reeds beschreven inductieve en cyclische 

onderzoeksproces . D it u it zich namelijk -onder andere- in een permanente verscherping van 

de onderzoeksvragen door een vergelijking van n ieuwe empirische gegevens met het 

bestaande referentiekader (cf. Wester, F . ,  1 991 , 39). Op basis van deze nieuwe en/of 

verscherpte onderzoeksvragen kan dan afgeleid worden welke verdere onderzoeksstappen 

ondernomen dienen te worden. 

6.1 . Wat we n u  meer/beter weten :  een aanvul l ing en n uanceri n g  van 

i nzichten uit l iteratuu rstudie op basis van het empirische 

o nderzoeks l u i k  

I n  de l i teratuurstudie werden d iverse standpunten ingenomen met betrekking tot de 

wenselijkheid en haalbaarheid van samenwerking tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren in  functie van een geïntegreerde preventieve aanpak van criminal iteits- en 
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vei l igheidsproblemen.  Op basis van empirisch materiaal uit een buurtgerichte context, kan 

hierin nu meer duidel ijkheid gebracht worden .  

Al le bevraagde actoren zijn het erover eens dat een buurtgerichte preventieve aanpak van 

vei l igheidsproblemen gereal iseerd moet worden door verscheidene actoren .  N iet zozeer het 

aantal ,  maar wel de d iversiteit tussen actoren is hierbij belangrijk; d it u it zich onder andere in 

de gerichtheid op verschi l lende doelgroepen of de toepassing van uiteenlopende 

methodieken. Samenwerking en overleg worden belangrijk geacht om in d it verband 

functionele relaties te ontwikkelen . Een geïntegreerde aanpak wordt wenselijk geacht. 

Hoewel er unanimiteit heerst rond deze algemene stel l ing, toont de concrete praktijk een 

veel complexer beeld.  De wens tot een geïntegreerde benadering l ijkt wel door iedereen 

gedragen ,  maar haar concrete ontwikkel ing bl ijkt veel moei l ijker. Zoals gesteld in de 

l iteratuurstud ie ,  bl ijken vooral de relaties tussen welzijnsactoren enerzijds en 

vei l igheidsactoren anderzijds, h ierbij richtinggevend . Er werden getuigenissen opgetekend 

d ie variëren van zeer positieve tot uiterst problematische evaluaties met betrekking tot de  

relaties tussen beide 'actorenclusters' .  Deze vaststel l ing i s  cruciaal :  zij du idt namelijk aan dat 

deze relaties n iet deterministisch bepaald zijn .  Noch machtsverschi l len tussen actoren,  noch 

de invloed van algemeen maatschappelijke ontwikkel ingen in de richting van een 

veil igheidsstaat b l ijken a priori een bepalende invloed uit te oefenen op de relaties d ie 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren ten aanzien van elkaar ontwikkelen . H iermee 

bevestigen we dan ook het belang om in analyses af te stappen van het beeld op relaties 

( i .c. samenwerking) tussen vei l igheidsactoren en welzijnsactoren als ofwel 'a goed th ing' 

ofwel 'a bad thing' (cf. supra). De realiteit is d iverser en complexer. 

Zo wordt in de empirische gegevens bevestigd dat de dominantie van de vei l igheidsactoren 

een sleutelcriterium is om problematische ervaringen te onderscheiden van hoopgevende.  

Tevens stelt het verzamelde materiaal ons in staat om deze (wat triviale) stel l ing verder te 

nuanceren. De gegevens wijzen namelij k  op het belang om relaties tussen welzijns- en 

vei l igheidsactoren te analyseren in termen van een conflict- dan wel consensusmodel. 

- I n  de getuigenissen rond 'goede ervaringen' wordt niet al leen gewezen op het belang van 

respect voor de eigenheid van de andere actor, maar is men er zich ten vol le van bewust 

dat precies de erkenning van deze eigenheid kan u itmonden in de aanwezigheid van 

conflicten en confl icterende belangen tussen actoren. Dergel ijke conflicten worden n iet 

al leen erkend,  maar men weet -vanuit wederzijds respect- ook de ru imte te creëren om 

ze te bed iscussiëren en te onderhandelen. Men slaagt er in relaties te ontwikkelen vanu it 

de kennis dat een dergel ijke onderhandeling n iet noodzakelijk u itmondt in een oplossing 

die door al le partijen volwaard ig gedragen wordt. Zo vertrekt het samen realiseren van 

een 'vei l ige buurt' vanuit de erkenning dat elke actor hierbij een eigen inbreng doet d ie 
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mogelijk confl icteert met de inbreng van 'een partner' .  Dergelijke conflicten vormen de 

inzet van onderhandeling, waarbij elke partner ervaart een gelijkwaard ige i nbreng te 

kunnen hebben. Het bundelen van krachten om eenzelfde doelstel l ing te real iseren, 

wordt niet zondermeer naar voor geschoven als de  u ltieme doelstel l ing van het 

ontwikkelen van relaties en samenwerking : 

"Door samen te zitten krijg je een kijk op het aanbod van de verschillende organisaties en kan je 
initiatieven nemen zonder elkaar voor de voeten te Jopen.» (medewerker rijkswacht, case C) 

Veeleer moet aan de hand van overleg de ruimte gecreëerd worden om mogelijke 

raakvlakken en conflicterende belangen te omschrijven en onderhandel ingen te voeren 

rond een constructieve aanpak ervan. 

De getuigenissen rond 'problematische ervaringen' du iden aan dat er tussen de actoren 

veel minder kennis en/of bereidheid is om mogelijke confl icterende belangen aan de 

oppervlakte te brengen, laat staan ze op een constructieve wijze te onderhandelen. 

Veeleer wordt vertrokken vanuit het standpunt dat er i n  de buurt tussen gebruikers- en 

bewonersgroepen consensus heerst rond het real iseren van een 'vei l ige buurt' . 

Confl icterende belangen worden miskend want ondergeschikt gesteld aan deze 

consensus . Opvallend hierbij is dat de meeste geïnterviewde veil igheidsactoren (4/5) zelf 

getuigen dat hun diensten een dergelijk standpunt innemen, waarbij zij de 

problematische effecten van d it standpunt op relaties en samenwerking met de 

welzijnsactoren aangeven. 28 Het respect dat vanwege de vei l igheidactoren ten aanzien 

van deze welzijnsactoren wordt betoond , is namelijk slechts voorwaardel ijk. De inbreng 

van welzijnsactoren wordt slechts gerespecteerd en gewaardeerd in zoverre ze kan 

aansluiten b ij de doelstel l ingen die door de vei l igheidactoren geformuleerd worden: 

"Je ziet hier dus dat organisaties niet lang mee willen stappen in een relatie waarin politie haar 
werk oplegt. Ze hebben trouwens gelijk. Ik zeg dat cru, maar ik meen dat dus. We leven niet in 
een dictatuur maar in een democratie, wat wil zeggen dat iedereen inspraak heeft en dat men 
samen tot een oplossing komt. Als die houding niet bij alle partners aanwezig is, dan zal 
samenwerking heel moeilijk worden, en dat is dus ook wat wij hier ervaren. " (gemeentepolitie, 
� q 

. 

De meerwaarde om relaties tussen welzijns- en vei l igheidsactoren te analyseren i n  termen 

van een consensus- dan wel confl i ctmodel , bl ijkt vooral u it gevolgen van de beschreven 

relaties voor de buurt en (bepaalde van) haar bewoners en/of gebruikers .  Met d it onderzoek 

beschikken we nu namelijk over empirische gegevens d ie aansluiten bij i nzichten uit de 

literatuurstudie:  het ontwikkelen van relaties vanuit een consensusmodel leidt tot een 

gebrekkige vertegenwoordiging van de belangen van de meest kwetsbare bewoners. Dit 

28 We wijzen erop dat deze zelfkritische houding veelal te maken heeft met de wijze waarop de respondenten 
g eselecteerd werden (cf. supra: beperkingen van de sneeuwbalmethode). 
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riskeert niet a l leen verdere dual isering en uits lu iting te stimuleren, maar ook een 

verschuiving en/of verharding van de vei l igheidsproblematiek in de hand te werken .  

Herhaaldel ijk wordt door de geïnterviewden gesteld dat relaties tussen vei l igheids- en 

welzijnsactoren geen statisch gegeven, maar wel een dynamisch gebeuren is. H ierbij 

verwijzen zij naar de evolutie waarbij beide actorenclusters meer toenadering zoeken ten 

aanzien van elkaar: 

"Als ik dat vrij wit-zwart benader, dan had je vroeger de flikken en je had het sociaal werk, de 
geitenwol/en sokken. Dat waren de twee polen. Ik zie de twee polen naar elkaar toegroeien. Vanuit 
politie komen er dan een aantal sociale initiatieven, het socio-preventieve komt sterker op bij politie. 
Politie schuift dus op naar dat middenveld, of beter: delen van politie schuiven op naar dat 
middenveld. Ook vanuit het welzijnswerk krijg je die beweging ( .. .) ". (regisseur, case A) 

Echter, niet al le respondenten zijn het erover eens of deze evolutie ook als positief 

geëvalueerd kan worden: 

"Alleen dreigen we nu in het andere uiterste te vallen: iedereen zit in veiligheidstermen te denken. " 
(regisseur, case A) 

Ook hier werkt de analyse in termen van een consensus- en confl ictmodel  verrijkend . 

Toenadering is niet a priori wensel ijk omdat de vraag bl ijft in hoeverre deze evoluties de 

installatie van een confl ictmodel bevorderen dan wel belemmeren. Positieve ervaringen rond 

het feit dat men naar aanleid ing van deze toenadering elkaar makkel ijker weet te vinden , 

kunnen dan doorprikt worden vanuit de vraag of daarmee ook de mogel ijkheden om 

confl icterende belangen te u iten en constructief op te lossen , toegenomen dan wel 

gereduceerd zijn .  

6.2. Wat we nog onvoldoende/niet weten 

Bovenstaande bevind ingen geven aan dat we op het spoor komen van wat belangrijke 

elementen l ijken te zijn binnen een zich ontwikkelend analyse- en evaluatiekader. Toch 

bl ijven tal van aandachtspunten overeind d ie nog verder genuanceerd en uitgewerkt kunnen 

worden . 

1 .  U it de empirische gegevens kunnen d iverse elementen afgeleid worden d ie van belang 

zijn bij een veranderingsgerichte aanpak van problematische verhoudingen tussen 

actoren of de verdere ontwikkel ing van positieve verhoud ingen . Zo bl ijkt bijvoorbeeld het 

belang van interne coörd inatie : visie-ontwikkel ing en profi lering van een d ienst hebben 

een bepalende invloed hebben op de relaties met andere actoren .  Coörd inatoren zijn dan 
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ook sleutelactoren; hun aandeel en functie op het onderzoeksterrein d ient verder 

onderzocht te worden. 

"Bijvoorbeeld op het overleg rond het plein gebeurt het dat politionele diensten de sociale 
sector verwijten dat men onvoldoende preventief aan het werken is. Men kijkt dan naar het 
buurtcentrum en vraagt wat hun taak is. Zo werd de vraag gesteld of het bij de oprichting van 
hun bewonersvergaderingen niet de bedoeling was dat deze precies preventief zouden 
werken in het kader van samenleven, criminaliteit en onveiligheid. Het buurtwerk kan hier dan 
niet op antwoorden omdat ze onvoldoende weet wat het buurtwerk nu eigenlijk is en moet 
doen. Voor zichzelf weet ze dat wel, maar er is onvoldoende ondersteuning en omkadering. " 
(opbouwwerker, case A) 

2. I n  d itzelfde kader bl ijft ook de rol van lokale en supra-lokale overheden onvoldoende 

d iepgaand onderzocht. Zo getuigen de bevraagde actoren vooral over hun 

afhankel ijkheid ten aanzien van de beleidsl ijnen d ie de lokale overheid u ittekent. De kijk 

van de lokale overheid op bijvoorbeeld de inzetbaarheid van welzijnsactoren in het kader 

van een geïntegreerde vei l igheidszorg , beïnvloedt de relaties die in  het concrete veld 

tussen de d iverse actoren ontwikkeld worden. Tevens werd gewezen op het feit dat het 

onderzoeksthema zich afspeelt op een politiek terrein :  de mate waarin  het 

vei l igheidsthema gepol itiseerd wordt, zou een impact uitoefenen op de relatie tussen 

vei l igheidsactoren en welzijnsactoren. Ook deze relatie d ient verder genuanceerd 

worden .  

3. De beschrijving van de samenstel l ing van de buurt (demografie, historiek, beschrijving 

functies die buurt opneemt, . . .  ) , alsook van de vei l igheidsproblematiek in de buurt 

(spreid ing daders/del icten,  onveil igheidsgevoelens, . . .  ) moet meer gedetai l leerd 

gebeuren.  H ierbij moet bekeken worden in hoeverre beide elementen van invloed zijn op 

de verhouding tussen welzijnsactoren en veil igheidsactoren. U it de eerste 

onderzoeksfase kan namelijk afgeleid worden dat dergelijke verbanden niet denkbeeld ig 

zijn .  

4.  Er werd geen aandacht besteed aan de ervaringen van actoren die vanwege de keuze 

voor sneeuwbalmethode n iet weerhouden werden. Zij kunnen heel andere ervaringen 

hebben (bv. bewuste beslissing om op basis van vroegere ervaringen niet meer samen te 

werken met andere organisaties. )  

5.  De  bevind ingen die we tot nogtoe formuleerden zijn gebaseerd op  ervaringen en 

meningen van individuen. Het is maar de vraag of d it materiaal verruimd kan worden op 

n iveau van de ganse organisatie waartoe de bevraagde behoort. In  het onderzoek zal 

aandacht besteed moeten worden aan de mogelijkheid van een dergelijke extrapolatie. 
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6 .  Bij de verwerking en rapportering werden de verschil lende relevante d iensten geclusterd 

in welzijnsactoren enerzijds en vei l igheidsactoren anderzijds. Voor een goed begrip  van 

de verschi l lende getuigenissen d ie zich op het onderzoeksterrein afspelen , bleek deze 

clustering verhelderend . Toch moet deze clustering verder bekeken worden.  Zo moet 

meer e�pl iciet aandacht besteed worden aan de vraag of zich binnen deze clusters geen 

belangrijke (a) verschil len en (b) evoluties afspelen . 

(a) Zijn ervaringen van bijvoorbeeld een opbouwwerker representatief voor de ganse 

cluster van welzijnsactoren ? Misschien getuigt de opbouwwerker wel van een 

problematische relatie met de politie, maar getuigt in dezelfde buurt de 

migrantenwerker van een zeer constructieve relatie ? 

Zijn i n  een bepaalde buurt de relaties tussen de welzijnsactoren onderling niet veel 

problematischer dan hun verhoudingen ten aanzien van de vei l igheidsactoren ? 

(b) Er moet meer aandacht besteed worden aan het feit dat eenzelfde actor binnen 

eenzelfde buurt zeer wisselende posities kan innemen. Binnen overlegstructuur A 

rond problematiek X stelt het buurtwerk zich zeer controlerend op en zoekt 

aanslu iting bij de standpunten van de politie. Binnen overlegstructuur  B rond 

problematiek Y nemen ze echter een heel andere houd ing aan . Het bleek reeds dat 

dergel ijke wissel ingen zich ook kunnen manifesteren doorheen de tijd .  Kortom, in het 

onderzoek d ient meer aandacht besteed te worden aan het dynamische karakter van 

de beschreven verhoudingen. 

Zoals reeds gesteld moet de aanwezigheid van deze beperkingen in belangrijke mate 

begrepen worden vanuit de gestelde keuzes m.b.t. de onderzoeksstrategie en methode van 

dataverzamel ing uit d it empirische deel. 

- Met betrekking tot de onderzoeksstrategie werd geopteerd om een extensieve 

onderzoeksstrategie uit te voeren waarbij een eerste algemene exploratie ' in de breedte' 

werd ondernomen.  Dit leverde een rijke waaier aan u iteenlopende getuigenissen op rond 

de relaties tussen welzijns- en veil igheidsactoren, de elementen d ie haar beïnvloeden en 

en gevolgen die eraan verbonden zijn. De gepresenteerde balans geeft echter aan dat 

tal van de beschreven inzichten verder genuanceerd en verd iept d ienen te worden. 

·- Ook de keuze voor en toepassing van het interview als methode van dataverzameling 

legt beperkingen op aan de gepresenteerde inzichten . De onderzoeker b l ijft afhankelijk 

van de i nformatie d ie door de respondenten verschaft wordt. H ij kan ze n iet controleren 

of nuanceren vanuit bijvoorbeeld eigen observaties. Ook de keuze om de respondenten 

te beperken tot veldwerkers of personen met een d irecte betrokken heid op de 

geselecteerde buurt, legt grenzen op aan de beschreven inzichten (cf. supra) .  Dat de 
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analyse veel minder afgestemd is op de perceptie en functie van coördinatoren van 

d iensten en/of (lokale) beleidsmedewerkers impliceert dat de context waarin 

veranderingsgericht opgetreden kan worden, slechts oppervlakkig bestudeerd bl ijft. 

- Het onderzoek bl ijft beperkt tot een analyse op basis van enkele 'momentopnames', 

verspreid  over d iverse casussen. Dit impl iceert dat door veldwerkers wel vaak verwezen 

wordt naar de dynamische eigenschappen van verhoudingen, maar hun verloop 

onvoldoende geanalyseerd kan worden. 

We komen dan ook tot de conclusie dat een volgend empirisch onderzoekslu ik ontworpen 

dient te worden.  Vanuit de opgemaakte balans stellen we hierin volgende vragen centraal .29 

- "Kan de analyse van de problematiek in termen van welzijnsactoren enerzijds en 

vei l igheidsactoren anderzijds gehandhaafd bl ijven ,  of dringt een verdere nuancering zich 

op ?" (cf. supra :  lacune 6) 

- "Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van coördinatoren en lokale 

beleidsverantwoordelijken om de beschreven problematische verhoudingen 

veranderingsgericht aan te pakken en/of de beschreven positieve verhoudingen verder te 

ontwikkelen ?" (cf. supra: lacunes 1 en 2) 

29 Dit impliceert n iet dat andere gesignaleerde lacunes volledig uit het oog verloren zullen worden. 

deel I l :  eerste empirisch onderzoeksluik 

1 ·-: 
1 

·-: 

245 



D EEL 1 1 1 :  
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HOO FDSTU K 1 : ONDERZOEKSOPZET 

D E  S I NGLE CASE-STUDY E N  METHOD E NTRIANGU LATI E ALS 

KEN M ERKEN VAN EEN INTENSIEF EMPIRISCH ONDERZOEKSLU I K  

1 . 1 .  Omschrijvi ng en verantwoording single case-study 

Op basis van de stand van zaken die we opmaakten aan het einde van de het eerste 

empirisch onderzoeksluik en de onderzoeksvragen d ie we daarbij weerhielden , lijkt het ons 

noodzakelijk om na een extensieve, verkennende onderzoeksstrategie, nu een meer 

intensieve onderzoeksstrategie te ontwikkelen . De noodzaak tot verd ieping , nuancering en 

verdere exploratie is slechts mogel ijk op basis van volgende method ische besl issingen. 

- De dynamische eigenschappen van verhoudingen moeten geanalyseerd worden door 

één of meerdere cases gedurende langere tijd te bestuderen. De opvolging van relevante 

gebeurtenissen door de onderzoeker is hierbij aangewezen .  

- Verd ieping en nuancering is slechts mogelijk door eenzelfde fenomeen vanu it meerdere 

method ische invalshoeken te beschouwen. Er moeten dan ook diverse methodes van 

dataverzamel ing toegepast worden ('methodentriangulatie', cf. infra). 

De onderzoeker kan zich niet langer u itsluitend afhankelijk stellen van de gegevens 

d ie door respondenten verschaft worden. Aan de hand van een aanwezigheid b innen 

de case d ient hij de geformuleerde getuigenissen te confronteren met eigen 

ervaringen en observaties. 

- Gezien de vraag hoe problematische verhoudingen veranderingsgericht aangepakt 

kunnen worden, kan de analyse niet langer uits luitend afgestemd worden op de 

getuigenissen van veldwerkers. Vooral buurtoverstijgende actoren , i . c. coördinatoren 

en lokale beleidsverantwoordelijken d ienen in de case opgenomen te worden.  

Het b l ijkt met andere woorden dat naast de verdieping van bestaande inzichten nieuwe 

terre inen verkend worden; ook het tweede empirisch onderzoeksluik bl ijft voornamelijk 

exploratief. Toch zul len toetsende elementen nog sterker ingebouwd worden dan in het 

eerste empirische luik. Zo zul len doorheen dit tweede empirisch onderzoekslu ik de 

bevindingen d ie we reeds presenteerden, voorgelegd worden aan nieuwe respondenten. 

Deze vorm van 'toetsing' kan in een kwal itatieve onderzoekscontext echter beter als een 

vorm van kwal iteitscontrole beschouwd worden: 
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( 1 ) een verdere inschatting van de kwal iteit van het eerste empirisch onderzoekslu ik op 

basis van het criterium 'communicatieve valid iteit' (cf. supra) ,  en 

(2) een verdere inschatting van de mate waarin de gepresenteerde inzichten veralgemeend 

kunnen worden aan de hand van een confrontatie met de ervaringen van n ieuwe 

respondenten (cf. supra:  externe geldigheid ; analytische generalisering in functie van 

theorievorming). 

Zoals gesteld zijn deze vormen van 'toetsing' n iet de voornaamste doelstel l ing van dit 

tweede empirisch onderzoekslu ik, maar staat de verdere exploratie en verdieping van de 

gestelde lacunes en aandachtspunten - en in het b ijzonder de twee gestelde 

onderzoeksvragen- centraal .  Een intensieve onderzoeksstrategie is hierbij noodzakelijk, 

waarbij vanu it de reeds beschreven methodologische l iteratuur het gebruik van de single 

case-study is aangewezen. Gelet op de operationele beperkingen van d it onderzoek (tijds

en personeelsinvestering), creëert de keuze voor slechts één case namelijk maximale 

mogel ijkheden tot verdere exploratie , verd ieping en nuancering . 

Concreet maken we in d it onderzoek de keuze om van de vier oorspronkelijk geselecteerde 

cases er één op te nemen in de case-study. We bl ijven hierbij de case omschrijven in termen 

van een bestand aan professionele actoren. De keuze voor een single case-study impl iceert 

n iet noodzakel ijk dat we de mogel ijkheid moeten opgeven om empirisch materiaal te 

onderwerpen aan vergelijking.  De bruikbaarheid van een dergel ijke comparatieve methode 

werd uitvoering aangetoond in het eerste empirisch onderzoekslu ik. Het is enkel door de 

gegevens uit verschi l lende (afwijkende) cases met elkaar te vergel ijken dat we de 

gepresenteerde inzichten konden ontwikkelen . Nu l igt het accent echter op verd ieping en 

moet een extensieve benadering gerui ld worden voor een intensieve. Toch bl ijft ook hier met 

het oog op theorievorming het belang van vergelijking overeind . Bij de vraag welke case zal 

opgenomen worden , laten we ons dan ook in belangrijke mate leiden door het criterium 

'd iversiteit' . Een case waarin de bevraagde actoren nu eens positieve dan weer 

problematische ervaringen verwoorden, laat toe om binnen één case interessante 

vergel ijkingen te maken. Een buurt waarin uitslu itend positieve dan wel problematische 

ervaringen geuit werden, l ijkt vanuit d it perspectief minder bruikbaar. De d iversiteit kan zich 

u iten op verschi l lende niveaus , waaronder: 

1 .  de  ene actorencluster heeft positieve ervaringen, de andere minder; 

2 .  actoren binnen eenzelfde cluster hebben uiteenlopende ervaringen ; 

3 .  de ervaringen verschi l len van overlegstructuur tot overlegstructuur, of 

4 .  de ervaringen verschi l len van moment tot moment. 

Om deze diversiteit maximaal aanwezig te stel len , d ient de case zorgvuldig geselecteerd te 

worden . 
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1 .2. Selectie case aan de hand van inschal i ng bestudeerde cases 

Hoewel hierboven reeds beschreven werd welke criteria belangrijk zijn bij de keuze voor de 

case-study, moet de keuze zelf nog op een verantwoorde wijze gebeuren. Hiertoe trachten 

we op basis van de informatie u it de interviews van de basiswerkers een profiel op te stellen 

van elke case die bestudeerd werd in het eerste empirisch onderzoeksluik. Er  moesten 

indicatoren gevonden worden die de cases op een representatieve wijze kenmerken. 

Daartoe stelden we op basis van de bevindingen u it het eerste empirisch onderzoeksluik 

twee stel l ingen op. De eerste stel l ing verwijst naar het belang van vertrouwen en respect, 

een element dat met betrekking tot een beschrijving en analyse van verhoudingen uiterst 

relevant bleek te zijn .  De tweede stel l ing verwijst naar de functie van de lokale overheid , een 

element dat in d it onderzoeksluik bijzondere aandacht zal verdienen . 

- "Wederzijds vertrouwen en respect voor de eigenheid van mogel ijke partners, stimuleert 

de ontwikkel ing van positieve verhoud ingen tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren."  

- "Ee_n eenduidige maar multi-aspectuele visie vanwege de lokale overheid stimuleert de 

ontwikkel ing van positieve verhoudingen tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren." 

Op basis van deze twee stel l ingen kan elke case op een verantwoorde wijze ' ingeschaald' 

worden. Voor de selectie van citaten werd het basismateriaal per case gebundeld en 

opnieuw gelezen . In functie van een objectieve voorstell ing ,  werd bij de selectie van citaten 

bijzondere aandacht besteed aan het opnemen van afwijkende of tegengestelde ervaringen 

binnen eenzelfde case. De weerhouden citaten werden onder de betreffende stel l ing 

ondergebracht. Om de 'spreiding' van citaten in te kunnen schatten , werd tevens de 

(anoniem gemaakte) auteur van het citaat weergegeven. 

A. INSCHALING CASE A 

(1 } Wederzijds vertrouwen en respect voor de eigenheid van mogel ijke 

partners, stimuleert de ontwikkel ing van positieve verhoudingen tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren.  

"Zo hebben we het plein29, een heel gevoelig onderwerp, waarrond a l  twee jaar overleg is, maar 
iedereen toch zeer sterk binnen zijn job blijft denken. Het resultaat is dat een aantal situaties zich 

29 Om anonimiteit te garanderen worden ook in  dit empirisch luik algemene omschrijvingen gebruikt in plaats van 
concrete herken bare namen (bv. Peter Goris wordt 'de onderzoeker' of Leuven wordt 'deze stad'). Ook hier 
blijken dergelijke veranderi ngen uit de lay-out van de tekst: indien bijvoorbeeld de letterlijke tekst cursief wordt 
weergegeven, wordt het anonieme gemaakte deel uit de tekst normaal weergegeven. 
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ontwikkelen omdat deze houding er is. Dat moeten we dus veranderen omdat je anders overleg krijgt 
waar men enkel zegt hoe goed men werkt, maar niemand praat waarover het eigenlijk gaat. Zo krijg je 
dan dat bewoners zich niet meer au sérieux genomen voelen. 
( . . .  ) 
Misschien heb ik het allemaal wat zwart voorgesteld, of misschien ook niet, omdat ik nog geloof dat er 
nog altijd heel wat mogelijkheden zijn waaNan we iets kunnen maken en waardoor we die buurt een 
stuk beter krijgen. Dan zal er wel moeten gewerkt worden rond een betere communicatie. " (regisseur) 

"De burgemeester zei daar zeer expliciet dat de sociale sector hen in de steek laat. Dat is hun visie: 
de sociale sector laat hen in de steek, met als voorbeeld dat vooNa/ dat ik net vertelde: de 
jeugdwerker die zijn kat stuurt en zelf gaat Jopen. Dat is de teneur die er constant hangt. Nu, op 
sommige vlakken volg ik dat wel. Ik vind ook dat iets als een buurtcentrum rond die problematiek iets 
moet doen, maar of het dan dat moet zijn wat politie wenst is nog wat anders. Dat zal nu verder 
uitgemaakt worden in dat inclusief beleid. Er zal in dit kader ook aan politie duidelijk gemaakt moeten 
worden in hoeverre ze hulp kunnen verwachten en in hoeverre ze het zelf zullen moeten doen. Daar 
zullen dus capabele mensen moeten komen om de communicatie binnen de dienst zelf op poten te 
zetten. 
( . . . ) 
Politie zegt dan dat ook zij steeds paraat staan, 24u/24u. Ik zeg hen dan dat dat allemaal wel kan zijn, 
maar dat ze hun normen niet hebben door te trekken naar anderen. "Ik moet altijd maar paraat staan, 
en dan mijn collega's binnen de stad ook maar. " (medewerker stedelijk migrantencentrum) 

"Ze hebben zeker een goed zicht op de wijk en dat is ook goed voor de wijk op vlak van politiewerk. 
Maar ze gaan opnieuw te ver. Ze gaan zich moeien met de welzijnssector, hoe deze sector werkt, ook 
intern. En het gaat dan niet over samenwerkingsverbanden of dergelijke, want zover zijn we dan nog 
niet. 
( . . .  ) 
Dus, de confrontatie met buurtwerkers en politionele diensten is er ook. Ik heb dat nu maandag 
gemerkt. Er is een onderhuids gevecht aan het groeien. Politie doet echt embetant. Het is onderhuids 
verwijtend dat er niet genoeg gebeurt. Bovendien worden er dingen rond de welzijnssector verteld en 
bekritiseerd, waaNan zij dan helemaal niets afweten. Ondertussen zitten daar dan mensen die daar 
zelf deel van uitmaken, terwijl ze niet weten waarover ze het hebben. Er worden echt kemels 
geschoten, en dat in het bijzijn van mensen die er zelf inzitten. " (opbouwwerker) 

(2) Een eenduidige maar multi-aspectuele visie vanwege de lokale overheid 

stimuleert de ontwikkel ing van positieve verhoudingen . 

"Dat is ook mijn eNaring binnen de buurt en mijn kijk naar het plein: het is altijd het doel van 
politiekers omdat de politiekers die d it plein opkuisen succes zullen hebben op deze buurt. 
( . . .  ) 
Zie je ook dat men in het overleg rond dit plein zichtbaar wil scoren met snelle resultaten en probeert 
alle mogelijke partners daarin mee in te schakelen ? 
Ja, men wil scoren, men wil de problemen weg hebben, het zijn binnenkort verkiezingen, de 
klachtenbrieven bij de burgemeester moeten weg. Die klachtenbrieven komen nu trouwens niet meer 
bij de burgemeester maar komen terecht bij de preventieambtenaar. 
( . . .  ) 
Terecht voelen een aantal Belgische mensen zich onveilig. Nu denk ik ook dat een aantal politiekers 
zich onveilig beginnen te voelen, want anders hadden die vergaderingen niet doorgegaan, natuurlijk. 
Het zijn de politiekers die zich onveilig voelen, omdat ze bang zijn om niet verkozen of herkozen te 
worden. Dat is vaak de motor achter dergelijke vergaderingen. " (medewerker stedelijk 
migrantencentrum) 

"Gelukkig is onze burgemeester die daar rustig blijft over denken. Ook dat belang moet je niet 
onderschatten. Hij luistert naar politie én naar de sociale sector. " (gemeentepolitie) 
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"Een burgemeester gaat in zijn engagement zeer ver; op dat vlak is er heel veel veranderd. De beide 
politieke partners die nu aan de macht zijn, maken er echt wel werk van, ook voor die buurten. " 
(regisseur) 

(3) Beslu it 

Deze case kan n iet eenduidig beschreven worden . Onder de weerhouden criteria kunnen 

zowel positieve als negatieve ervaringen opgetekend worden. 

- Er is wel formeel en informeel overleg , maar zijn meerwaarde bl ijft beperkt vermits 

actoren te sterk denken en werken vanuit het eigen belang. 

De relatie tussen de gemeentepolitie en het welzijnswerk l igt heel gevoel ig.  

Gemeentepol itie zou elke gelegenheid gebruiken om aan te tonen dat de ganse sociale 

sector n iet werkt en een politioneel optreden dus noodzakel ijk is .  

(Sommige) welzijnsactoren zouden zich slechts gebrekkig profi leren en tonen de eigen 

mogelijkheden en beperkingen onvoldoende aan. Het welzijnswerk komt dan chaotisch 

over en is steeds het zwakkere broertje van politie. 

- Van al le kanten is er het besef dat dringend gewerkt moet worden aan goede vormen 

van overleg en netwerkontwikkeling . Op dit moment is er nog te weinig een algemene 

visie en beleid ten aanzien van de problemen in de buurt. 

- De rol van de pol itieke overheid wordt dubbelzinnig beschreven.  Enerzijds is er de  figuur 

van de burgemeester die het zoeken naar evenwichten stimuleert. Wanneer het meer 

algemene beleid ter sprake komt, is duidelijk dat dit te sterk focust op acties d ie op korte 

termijn zichtbare resultaten hebben. Men wi l electoraal scoren.  

B. INSCHALING CASE B 

(1 ) Wederzijds vertrouwen en respect voor de eigenheid van mogelijke 

partners,  stimuleert de ontwikkeling van positieve verhoudingen tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren. 

"Wel, ik vond dat mijn inbreng voldoende geapprecieerd werd en dat ik niet gedomineerd werd door 
andere partners in de groep. Ook nu nog zijn de contacten met politie vrij goed en ik zou dat zo willen 
houden. Zij respecteren mijn werk en ik hun werk. Het is niet zo dat ik als straathoekwerker de politie 
de grond ga inboren want anders zouden we geen samenleving niet meer hebben. Politie is ook 
nodig. Zij begrijpen ook dat het straathoekwerk nodig is. 
( . . .  ) 
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Ik moet zeggen dat er met politie ook een vrij goede samenwerking is, hoewel ik het eigenlijk geen 
samenwerking kan noemen. Het gaat eerder over vrij positieve contacten. Ik heb het dan wel over het 
wijkbureau. We hebben ook al vaak opgemerkt dat je beter met deze mensen kan werken die de wijk 
kennen dan dat er zich in het weekeinde iets voordoet en dan mensen van de jeugdbrigade komen. Zij 
kennen de wijk niet en dat vind ik wel een probleem. Toch kan ik niet zeggen dat politie dominant 
werkt op mijn werkterrein; er is een duidelijke overeenkomst dat als er duidelijke problemen zijn, ik ze 
ook zal melden. " (straathoekwerker) 

"Nu kan je met politie relaties opbouwen, en positieve ervaringen kunnen dat versterken. Dat is al een 
heel verschil. 
(. . .  ) 
Ik heb de indruk dat binnen het wijkteam van de pol itie er wel oor is naar deze problematiek en het 
preventieve werken, maar wel duidelijk vanuit een politionele bril. Men zal dus wel een 
samenwerkingsverband met ons opstellen, in zoverre dat het ondersteunend is voor hen. Dat zijn dus 
opportuniteiten, die daar duidelijk spelen. 
( . . .) 
Wat wij proberen te verkopen aan de andere kant is de boodschap dat ze moeten oppassen met dat 
verstoringsbeleid en onderscheid moeten maken, nuances moeten maken en vanuit die nuances ook 
kansen moeten geven. 
Is er openheid om deze boodschap over te nemen ? 
Dat hangt ervan af op welk niveau. Op het concrete terrein is er bijvoorbeeld dat moratorium en dat is 
een stap in de goede richting. Er is daar zeker enige openheid, maar dat is volop onderhandelen. 
Groot zijn de marges dus zeker niet. Toch zien we een aantal resultaten met het risico dat de 
terugslag achteraf des te groter gaat worden. Dat is dus dansen op een slappe koord. Op een hoger 
niveau, zeg maar het beleid, heb ik niet het aanvoelen dat er voor die boodschap op dit moment 
ruimte is. We proberen daar wel aan te werken. " (opbouwwerker) 

(2) Een eenduidige maar multi-aspectuele visie vanwege de lokale overheid 

stimuleert de ontwikkel ing van positieve verhoudingen. Een reductie van 

loutere electorale belangen stimuleert de ontwikkel ing van positieve 

verhoudingen. 

"Wij willen dus niet de champetter gaan spelen om die pleinen en we willen ook dat het beleid dat 
erkent. Mensen van het beleid zien dat dus soms anders en er zijn er wel die wensen dat het hier 
wordt zoals in Molenbeek dacht ik: iets met grote hekken rond. Dat zou niet functioneel zijn voor de 
buurt, maar toch zijn dat hun gedachten. " (straathoekwerker) 

"Ja, en dat is de uitdaging of de poging om die moeilijke boodschap rond schemerzone en verdringing 
op het agenda te krijgen van verschillende beleidsinstanties. Bij een aantal politici bijvoorbeeld lukt dat 
beter dan anderen: de schepen van sociale zaken bijvoorbeeld staat daar meer voor open dan de 
burgemeester. Ook het binnenbrengen binnen die geledingen die met wijkontwikkeling bezig zijn. Er 
zijn sociale organisaties ligt niet bepaald wakker van sociale verdringing. Het is op dit moment dus 
nog fragmentarisch: het zit op verschillende niveaus en er is nog geen ruimte om er met 'het' beleid 
een globaal gesprek over te voeren. " (opbouwwerker) 
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(3) Besluit 

Ook hier worden zowel positieve als problematische ervaringen en ontwikkelingen 

geregistreerd . 

Er is de positieve ontwikkel ing dat al le betrokken actoren meer en meer bereidheid 

voelen om met elkaar te overleggen en positieve relaties op te bouwen. 

Deze ontwikkel ing is sterker aanwezig aan de basis / in het veld, dan op coördinerende 

niveau .  

Hoewel de welzijnsactoren bij de gemeentepolitie respect voor de manier van werken 

voelen , b l ijven ze het moei l ijk hebben om een volwaardige positie in te nemen. Ze 

moeten zeer strategisch handelen om binnen het agenda van politie ook nog eigen 

accenten te kunnen leggen .  

C. INSCHALING CASE C 

(1 ) Wederzijds vertrouwen en respect voor de eigenheid van mogelijke 

partners,  stimuleert de ontwikkeling van positieve verhoudingen tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren. 

"Als je met die houding in samenwerking stapt. is samenwerking dan ook niet heel moeilijk ? Voelen 
andere organisaties dan niet sterker dat ze mee moeten stappen in de agende van politie ? 
Ja, dat klopt en dat zullen die organisaties dus niet doen, en ze hebben gelijk. Ik zeg dat cru, maar ik 
meen dat dus. We leven niet in een dictatuur maar in een democratie, wat wil zeggen dat iedereen 
inspraak heeft en dat men samen tot een oplossing komt. Het is misschien niet altijd even goed, maar 
dat is toch beter dan dat men niets doet. " (gemeentepolitie) 

"Wat je vanuit de ganse tendens van basispolitiezorg wel hoort is dat politie inderdaad meer op straat 
verschijnt. contact zoekt met sociale organisaties, maar dat is hier dus nog niet het geval ? 
Hier wordt daar niet eens aan gedacht. 
( . . .  ) 
Een straathoekwerker kan ook een verlengde zijn van politie en heel sterk controlerend optreden: 
informatie die ze hebben doorgeven aan politie, enz. 
Ja, maar hier zijn de bruggen zo groot; er is geen contact tussen de politie en het straathoekwerk. 
Dat maakt ook dat ze vrij autonoom kunnen functioneren ? 
Ja, en dat heeft ook veel te maken met de desinteresse van politie naar dat soort diensten. " 
(opbouwwerker) 

"Maar inderdaad, je ziet ook situaties waarin bijvoorbeeld straathoekwerkers worden aangesproken 
om op een plein controle uit te oefenen op jongeren. Deze situatie kan omdat ze vaak werken binnen 
de context van de veiligheidscontracten. " (migrantenwerker) 
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(2) Een eenduidige maar multi -aspectuele visie vanwege de lokale overheid 

stimuleert de ontwikkeling van positieve verhoudingen. 

"Dat is een grote kritiek die ik op deze gemeente heb: de middelen komen langs verschillende kanalen 
toe en er is geen overleg om daar een geheel van te maken. Ook naar veiligheid toe denk ik dat dat 
geldt; de preventieprojecten en -gelden staan helemaal apart en hebben niets te maken met de 
welzijnsprojecten. Mensen bekijken dit zeer negatief. 
Heeft dat dan weerom met dat gemeentelijke beleid te maken ? 
Ja, maar niet alleen: ook het gewestelijke en het federale beleid. Er is niemand die op dit moment kan 
zeggen hoeveel geld er naar deze buurt gaat. " (opbouwwerker) 

"Tussen de regels hoor ik u lokale beleidsvoering als belangrijke oorzaak noemen. Is dat zo ? 
Ik denk dat wel. Als ik naar mensen luister, dan blijkt dat wel vaker te gebeuren en is dat dus niet 
uitzonderlijk. Soms heb ik de indruk dat men deze wijk het liefst zou willen platwalsen. Men kan dan 
kantoren bouwen, vlakbij het treinstation, en dan van al die 'rommel' van af. Die dingen hoor je 
gewoon in de manier waarop je ontvangen wordt, in de manier waarop je aangesproken wordt. Het 
verhaal dat wij verkondigen, is niet belangrijk. 
( . . .) 
Heel veel · van dergelijke diensten zijn zelfs niet aanwezig of functioneren dus heel slecht binnen de 
wijk, ook omwille van de politiek. Als ik kijk naar de manier van aanwerving - en ik denk niet dat dat 
typisch is voor deze gemeente - dan zie ik dat men politieke vriendjes aanwerft en geen competente 
mensen. " (migrantenwerker) 

(3) Beslu it 

I n  deze case wordt op de weerhouden stel l ingen negatief gescoord ; weinig positieve 

ontwikkel ingen worden gerapporteerd . 
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De verhoudingen tussen de actoren verlopen problematisch. Er is geen formeel overleg 

of samenwerking tussen de d iverse actoren. Vooral de gemeentepol itie bl ijkt niet 

geïnteresseerd .  Zij spreken de welzijnsactoren enkel aan vanuit pogingen om ze te 

betrekken in een controlerend optreden. 

Op n iveau van het lokale beleid is er ook geen politieke wil om aan de hand van overleg 

en samenwerking problemen in de wijk constructief aan te pakken. 
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D. INSCHALING CASE D i 
(1 ) Wederzijds vertrouwen en respect voor de eigenheid van mogel ijke 

partners,  stimuleert de ontwikkeling van positieve verhoudingen tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren. 

"Toen ik in het begin hier als straathoekwerker begon, was ik al bekend van mijn 7 jaar 
straathoekwerk in een andere gemeente. iedereen wist volgens welke principes ik werkte, dus was er 
ook niemand die het in zijn hoofd haalde om me bepaalde informatie te vragen. Ze weten dat ze van 
mij geen informatie krijgen. Gans het straathoekwerkconcept is mee uitgetekend door deze gemeente; 
de politie valt daar nog altijd onder. Er is dus geen twijfel mogelijk dat het principe van beroepsgeheim 
voor het straathoekwerk in deze gemeente wordt ondertekend door alle betrokken partners. Wat dat 
betreft gedraagt iedereen zich hier correct. " (straahoekwerker) 

"In zo 'n situaties zijn een aantal zaken bespreekbaar, er zijn marges. De straathoekwerker kent die 
ook. In het begin dachten we wel dat we naast elkaar heen zaten te werken. Maar hoe beter je elkaar 
leert kennen, hoe sterker je merkt dat je op dezelfde lijn zit. Hij heeft ook zijn lijn waarvan hij zegt dat 
het kan of niet kan. Ik kan begrijpen dat voor een aantal zaken waarmee hij werkt een verstoring in het 
proces zal optreden. Maar, dan laat ik hem daar in werken in zoverre dat het geen zware uitgroeien 
zijn. In dat geval treden we hoedanook op, omdat we dat ook verplicht zijn. Maar bij een aantal zaken 
kunnen we daarin meegaan. Als de jongere daarmee geholpen is, dat is het doel. Je moet een kat een 
kat durven noemen. 
(" .) 
Wat daar ook in meespeelt, denk ik. en ik hoor ook bij u dat je dat al ervaren hebt. dat je weet dat je 
naar een dienst kan en dat je meteen ook weet dat je een antwoord zal krijgen dat niet meteen 
aansluit bij wat jij als politie wenst. Je kan voor bepaalde dingen naar een straathoekwerker of 
opbouwwerker gaan. maar die zal u misschien niet direct het antwoord geven dat je als politie 
verwacht. 
Neenee, dat is ook zo. Maar ik weet ook dat als ik er naartoe gaat, welke antwoorden ik kan 
ontvangen en ook welke vragen ik kan stellen. Ik weet ook dat ik met bepaalde vragen daar niet moet 
gaan. Dat weet ik en dat zal ik dus ook niet doen. Dat weet je van elkaar. 
(" .) 
Merk je dan ook dat je in de analvse en aanpak van een probleem een andere methode hanteert dan 
bijvoorbeeld de straathoekwerker ? 
Ja, dat is ook zo. Er zijn zaken waarover we dezelfde mening hebben, maar andere ook niet. Dat zal 
ook zo zijn voor de jongerenwerker, voor de regisseur. Ook zij zullen de zaken wel eens anders 
bekijken. Maar het is juist heel die samensmelting van al die ideeën die maken dat je tot een 
bevredigend resultaat kan komen. "  (gemeentepolitie) 

(2) Een eenduidige maar multi-aspectuele visie vanwege de lokale overheid 

stimuleert de ontwikkel ing van positieve verhoudingen. 

"Wat je over deze gemeente ook zegt, ze hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om de welzijnsfactor in 
de mate van het mogelijke uit te bouwen. Ze zijn als SIF-gemeente één van de voorbeeldgemeentes 
voor gans België. Dat is natuurlijk ook een goede zaak voor het straathoekwerk: je zit met een 
voedingsbodem die een aantal dingen mogelijk maakt. 
( . . . ) 
Het tweede model in die zin -en wat ik nu ga zeggen zal me zeker niet in dank worden afgenomen
dat men er in deze gemeente toch voor gekozen heeft om het centrum clean te krijgen, en dan 
volgens het eerste model. Gevolg was dat alles naar de wijken in verschoven. Je hebt dan ook een 
dubbele beweging gekregen: langs de ene kant zeer repressief in het centrum en op een bepaald 
moment is het winkelcentrum bijna letterlijk clean gespoten en heeft men die ganse nest in de wijken 
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gedreven en is men in die wijken de welzijnsfactor gaan beginnen te bespelen. Dat is dus een dubbele 
beweging. Nu, om die systematisch te handhaven, dat lukt ook niet altijd even goed. Noch het ene, 
noch het andere. Ik ben er wel zeker van dat als een ander winkelcentrum zich verder gaat 
ontwikkelen zoals dat nu bezig is, dat wij nog voor de zomer er serieuze razzia 's gaan hebben en dan 
wordt weer alles wat gebruikt of een strafblad heeft het leven zo zuur gemaakt dat die zullen 
vertrekken. Dat is de politiek van deze gemeente. " (straathoekwerker) 

(3) Beslu it 

I n  deze case nemen de betrokken actoren constructieve verhoudingen aan ten aanzien van 

e lkaar. Dat b l ijkt overtuigend uit quasi al le weerhouden citaten .  

Er  is  veel formeel en informeel overleg tussen de actoren. Steeds weer worden positieve 

evoluties beschreven waarbij elke actor getuigt dat i n  de samenwerking en overleg de 

eigen inbreng gerespecteerd wordt. Doorheen onderl inge contacten leren de actoren 

elkaars g renzen beter kennen. 

- Alle partners zijn er zich ten volle van bewust dat ze elkaar nodig hebben om een 

preventief beleid te real iseren. 

- Het lokale beleid ondersteunt in belangrijke mate deze manier van werking. Toch bl ijven 

h ier kritische geluiden aanwezig .  

E .  RESULTAAT: SELECTIE CASE 

Gezien de keuze voor een buurt waarin zowel positieve als negatieve ervaringen en 

ontwikkel ingen gerapporteerd worden, komen zowel case A als case B in aanmerking voor 

de  case-study. U it een onderl inge vergelijking van citaten kan afgeleid worden dat vooral in 

case A de rol van de lokale overheid en het lokale beleid vermeld wordt. Dat heeft n iet i n  het 

m inst te maken met het feit dat in de stad van deze case een expliciet beleid gevoerd wordt 

rond bewonersinspraak en een beter communicatie tussen bewoners en beleid .  Bovendien 

wordt in case A vaak verwezen naar formele overlegstructuren. Vermits in de case-study 

zowel deze beleidsprocessen als het functioneren van overlegstructuren , belangrijke 

aandachtspunten zijn ,  l ijkt het ons aangewezen case A te weerhouden voor verder 

o nderzoek. 
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1 .3. Voorbereiding case-study 

Na deze selectie van de case, d ienden er stappen ondernomen te worden om de case-study 

in concreto uit te kunnen voeren. Vermits de onderzoeker (onder andere) plande om deel te 
il 

nemen aan overleg en d iverse lokale actoren wenste te interviewen (cf. infra), leek het 

opportuun  om de burgemeester en schepenen op de hoogte te stellen van d it onderzoek en 

hen toestemming te vragen voor haar uitvoering . Deze werd schriftel ijk aangevraagd op 2 

november 1 999 en -na enkele contacten met kabinetsmedewerkers- verleend op 6 

december 1 999.  I n  zijn schrijven benadrukten de burgemeester en schepenen hun wens tot 

volstrekte anon imiteit van de gegevens die in het onderzoek zouden opgenomen worden . 

1 .4. Methodentriangu latie :  dossierlezi ng,  gesprek, observatie en 

i nterview als methoden van dataverzamel ing 

Deze case-study werd uitgevoerd vanuit verscheidene methoden van dataverzameling. I n  de  

l iteratuur  wordt deze 'methodentriangulatie' beschreven als een procedure om eenzelfde 

fenomeen vanuit verschi l lende (methodische) invalshoeken te bestuderen (Stake, R. , 1 998, 

96-97; Berg ,  B. ,  1 995, 4; Peters , V. , 1 995, 597-598). Zo kunnen de beperkingen d ie aan elke 

gehanteerde methodiek verbonden zijn,  opgevangen worden wat de (interne) 

betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek ten goede komt (cf. Maso, 1 en Smal ing, 

A. , 1 998, 69-73; Yin ,  R. , 1 994, 9 1 -94). Meer bepaald maken we gebruik van de volgende 

methoden van dataverzamel ing: 

- documentlezing;  
- aanvul lende gesprekken met bevoorrechte getuigen; 

- observatie van overleg, en 
- interviews met sleutelfiguren op beleids- en coörd inerend niveau .  

I n  wat volgt zul len deze methoden en  hun gebruik in  d it onderzoek beknopt toegel icht 

worden . 
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A. DOCUMENTLEZING ALS EERSTE AANZET TOT CONTEXTUALISERING EN 

VERDIEPING VAN DE CASE 

De case was reeds ten dele bekend vanuit de gegevens die in het eerste empirisch 

onderzoeks lu ik  door de respondenten verschaft werden. Ter contextual isering en verru iming 

van deze kenn is werd een lezing van d iverse documenten ondernomen, met name 

beleidsnota's, jaarverslagen,  onderzoekspublicaties, werkingsverslagen,  brochures en 

briefwissel ing (Maso, 1 . en Smal ing , A. , 1 998, 54) .  Een lezing van deze teksten toonde een 

beter beeld van (a) de stad en buurt van de bestudeerde case30 , (b) de actoren die bij de 

case betrokken zijn en (c) de overlegstructuren tussen de betrokken actoren .  Deze 

documentlez ing was vooral functioneel ter ondersteuning van volgende fazes b innen d it 

onderzoeks lu ik. Vermits b ijvoorbeeld observaties van enkele overlegstructuren gepland 

werden (cf. i nfra), d ienden hun ontstaanscontext, samenstell ing en ontwikkel ing vooraf 

bekend te zij n .  Respectievel ij k  betreft het volgende documenten. 

(1 ) Contextual isering stad en buurt: 

- Ruimtel ij ke Ontwikkel ingsstructuur Stad 
- Atlas Kansarmoede. Basisgegevens. April 1 997 

Sociaal 1 mpulsfonds. Meerjarenplan 1 997-1 999 
- Sociaal I mpulsfonds. Beleidsplan 1 996 
- Brochu re voor alle nieuwe bewoners van de buurten. Januari 1 998 
- De wijk i n  perspectief. Het resultaat van de Lens-methode 
- Mozes en  de berg .  Witboek van de Jeugd 

(2) Contextual isering actoren : 

- Vei l igheids- en samen levingscontract stad 1 998 
- Jaarrapport stedel ijke consultatieve preventieraad 1 996. 
- Vei l ig he ids- en samenlevingscontract. Activiteitenverslag 1 ste semester 1 997 
- Buurtwerk. Jaarverslag 1 999 
- Basistekst buurtwerk. December 1 999 
- Werktekst regisseurs 
- Opbouwwerk stad. Programmatie 1 999 
- Opbouwwerk stad. Jaarverslag 1 997 
- Straathoekwerk stad 
- Polit ie stad. De reorganisatie. November 1 996 

3 0  Tevens ondernam de onderzoeker met het oog op contextualisering van de buurt, een vijftal u itgebreide 
wandelingen doorheen de buurt. 
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(3) Contextual isering overleg : 

- Verslag buurtcontactcomité 1 4  september 1 999 
- Verslag buurtcontactcomité 1 9  oktober 1 999 
- Verslag buurtcontactcomité 23 november 1 999 
- Verslag buurtcontactcomité 1 5  december 1 999 
- Verslag buurtcontactcomité 25 januari 2000 

- Verslag welzijnsoverleg 7 december 1 999 

- Verslag stadsdeel-/wijkmanagementoverleg 1 6  september 1 999 
- Verslag centrale stuurgroep actie samenspraak 1 1  januari 2000 
- Verslag basisoverleg 1 4  juni 1 999 
- Verslag basisoverleg 6 september 1 999 
- Verslag basisoverleg 1 4  december 1 999 
- Verslag basisoverleg 1 7  januari 2000 

- Verslag buurtteam van 1 8  mei 1 999 
- Verslag buurtteam van 1 jul i  1 999 

Bovendien d ienen enkele nota's apart vermeld te worden. Het betreft documenten die een 

probleem behandelen waarin de relatie tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren impliciet 

of expl iciet opgenomen is. Deze documenten hebben niet al leen een contextual iserende 

functie ,  maar verschaffen ook belangrijke informatie ter nuancering en verdieping van het 

onderzoeksthema. Zij functioneren niet uitsluitend als achtergrondinformatie, maar 

verscherpen en nuanceren inzichten door een confrontatie met gegevens u it andere 

methodes (Hodder, 1 . ,  1 998, 1 1 0-1 29; cf. infra). 

- Projectdossier i. v.m. het plein 
- Procedure Buurtgebonden overlast 
- Verslag overlegvergadering buurtoverlast op het plein van 1 7  januari 1 998 
- Verslag overleg buurtgebonden overlast op het plein van 1 8  maart 1 998 
- Brief van 29 oktober 1 998 vanwege de hoofdcommissaris aan de burgemeester 

betreffende de migrantenproblematiek op het plein 
- Verslag van de vergadering m.b.t. de overlastproblematiek op het plein van 24 juni 

1 998 
- Verslag overleg buurtgebonden overlast op het plein van 4 november 1 998 
- Dagorder van maandag 21 december 1 998, vanwege de hoofdcommissaris 

betreffende het beroepsgeheim van personen uit de welzijnssector 
- Verslag overleg rond het plein van 2 juni 1 999 

- Verslag buurtteam van 6 september 1 999 (met als agendapunt: 
vluchtel ingenproblematiek, gerelateerd aan overlast en onvei l igheid) 

- Verslag buurtteam van 1 1  oktober 1 999 (met stand van zaken i .v.m.  
vluchtel ingenproblematiek) 

- Verslag buurtteam van 2 december 1 999 (met reacties op de brief over het 
vluchtel ingenprobleem) 

deel 1 1 1 :  tweede empirisch onderzoeksluik 259 

t· . ! �-: . i 



- Brief van 20 september 1 999 vanwege het buurtteam rond de 
vluchtel ingenproblematiek, gericht aan de burgemeester, met copie aan schepen van 
sociale zaken 

- Verslag overleg preventied ienst en regisseurs rond 'Burgerzin en Onvei l igheid' van 3 
februari 2000 

- Verslag werkgroep buurtwerkingen ' Intolerantie en Onvei l igheid' van 4 februari 2000 
- Verslag werkgroep buurtwerkingen ' I ntolerantie en Onvei l igheid' van 20 maart 2000 
- Verslag overleg preventiedienst, regisseurs en coörd inatie buurtwerkingen rond 

'Burgerzin en Onveil igheid' van 30 maart 2000 
- Voorstel project relatie politie - buurtwerkingen 

- Voorbereidende nota in functie van de werkgroep 'Jongeren en Preventie' 
- Verslag werkgroep 'Jongeren en Preventie' van 5 mei 2000 

B. AANVULLENDE GESPREKKEN,  MET KORTE VERWERKING 

Tijdens de interviews in het eerste empirische deel ,  werd door de respondenten verwezen 

naar enkele sleutelfiguren d ie met het oog op interviewing niet geselecteerd werden. Het 

waren a l len personen d ie een belangrijke functie vervullen ten aanzien van de wijk en/of 

binnen samenwerkingsverbanden. I n  deze tweede,  intensieve empirische onderzoeksfaze 

d ienden de medewerking en de inhoudelijke bedenkingen van deze figuren bekomen te 

worden . Meer concreet voerden we een gesprek met volgende personen. 

- preventieambtenaar (29 oktober 1 999, 1 4u - 1 5u) 
- buurtwerker (dinsdag 4 januari 2000 , 1 4u - 1 5u) 
- commissaris wijkcommissariaat gemeentepolitie (4 januari 2000, 1 Ou - 1 1  u) 
- wijkagent ( 1 7 januari 2000, 1 3u - 1 4.30u) 
- medewerker ondersteuningsd ienst gemeentepolitie (25 januari 2000, 22u - 23u) 

Dit gesprek kent heel andere method ische kenmerken dan het interview u it het vorige 

empirische lu ik. Een minder gestructureerd en gesystematiseerd methodisch opzet wordt 

verantwoord op basis van de beperktere doelstell ingen d ie vooropgesteld worden. 
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- Voorstel l ing van de onderzoeker en het onderzoek. Gezien de geplande 

aanwezigheid van de onderzoeker in de buurt en op overleg , leek een dergel ijke 

voorstel l ing aangewezen . 

- (Verder) opmaken van een inventaris met betrekking tot relevant overleg en een 

inschatting van de acceptatie rond deelname vanwege de onderzoeker aan d it 

overleg (cf. infra). 

- I nschatting van de generaliseerbaarheid van de gepresenteerde gegevens. Gezien 

de actoren die voor d it gesprek weerhouden werden, d ient deze general iseerbaarheid 

meer genuanceerd benaderd te worden. 
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- Er werd een gesprek gevoerd met (onder andere) personen d ie wel een 

belangrijke functie bekleden ten aanzien van de buurt, maar die op overleg 

systematisch afwezig blijven. H ierdoor wordt ten dele tegemoet gekomen aan een 

lacune uit het vorige onderzoeksluik (cf. supra :  lacune 4). 

- Door d it gesprek, kunnen indrukken verzameld worden van verschi l lende 

personen die binnen eenzelfde dienst werken. Zo kan ingeschat worden in 

hoeverre ze de getuigenissen van een collega bevestigen dan wel weerleggen. 

Ook hier wordt een beschreven lacune ten dele opgevangen (cf. supra :  lacune 5). 

Via een telefonisch contact werden bovenstaande personen gevraagd om met de 

onderzoeker een gesprek te voeren rond de voorlopige resultaten van het onderzoek. Allen 

stemden toe. Een datum werd afgesproken en door de onderzoeker werd vermeld dat geen 

voorbereidende nota toegestuurd zou worden . Er werd gesteld dat het gesprek 1 uur zou 

duren en d iende opgevat te worden als een presentatie van en discussie rond vroegere 

onderzoeksresultaten .  Deze resultaten werden bij de start van het gesprek door de 

onderzoeker kort ( 1 5 minuten) mondel ing voorgesteld, met bijzondere aandacht voor de 

resu ltaten met betrekking tot de weerhouden case. Er werden 45 minuten voorzien voor 

verdere aanvul l ingen en/of correcties vanwege de gesprekspartner. Door de onderzoeker 

werd vooraf geen vragenschema opgesteld om dit gesprek te structureren en te 

systematiseren. Het gesprek werd niet opgenomen, maar kort na het gesprek (maximaal 1 

dag) door de onderzoeker samengevat in de vorm van een kort ( 1  tot 2 bladzijden) schriftel ijk 

vers lag op basis van notities die tijdens het gesprek opgetekend werden (cf. verslagen van 

deze gesprekken in bij lage 4 . 1  ) . Zowel bij de gespreksvoering als haar verwerking stond de 

mate waarin de respondent de voorgestelde inzichten bevestigde, weerlegde en/of 

nuanceerde centraal .  Gezien de weerhouden onderzoeksvragen (cf. supra), werd hierbij 

b ijzondere aandacht besteed aan bedenkingen en/of aanvul l ingen bij de keuze om de 

problematiek te analyseren in termen van welzijnsactoren enerzijds en vei l igheidsactoren 

anderzijds (cf. supra) .  

C. OBSERVATIE OVERLEGMOMENTEN 

Een beperking van de reeds gehanteerde methoden is dat gegevens niet verzameld werden 

op basis van waarnemingen van de real iteit, maar wel op basis van uitgelokt of 

ge( re )produceerd materiaal. H ierbij is er geen controle mogel ijk op de subjectieve inbreng 

van de respondent ( interview) of verslaggever (documentlezing). Om die reden l ijkt het 

aangewezen verhoudingen ook te observeren , meer bepaald vanuit deelname vanwege de 
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onderzoeker aan concreet en reëel overleg. Overleg kan namelijk beschouwd worden als het 

meest zichtbare forum van interacties tussen actoren. 

Bij de voorbereid ing,  u itvoering en verwerking van de observatie d ient met tal van 

methodologische criteria rekening gehouden te worden (cf. Wester, F. , 1 99 1 , 93- 1 09; Maso, 

1. en Smaling , A. , 1 998, 95- 1 02; Adler, P. and Adler, P . ,  1 998, 79-1 09). H ieronder bespreken 

we enkele aspecten. 

Vanzelfsprekend was n iet elk overleg rond de buurt relevant en dienden er selectiecriteria 

ontwikkeld te worden. In eerste instantie werd deelname beoogd aan overleg tussen 

welzijns- en vei l igheidsactoren rond een vei l igheidsprobleem in de buurt. Een dergel ijk 

overleg werd in het verleden wel opgestart, maar bleek inmiddels stopgezet ( i .c. overleg rond 

buurtgebonden overlast op het plein, cf. supra) .  Binnen de voorziene periode van de case

study bleek een deelname aan een dergelijk buurtgebonden overleg waarin 

vei l igheidsactoren en welzijnsactoren rechtstreeks met elkaar interageren, dan ook n iet 

mogelijk. Om praktische redenen d ienden we onze criteria van wenselijkheid dan ook terug 

te schroeven en observeerden we: 

- buurtgebonden overleg tussen welzijnsactoren onderl ing waarbij het vei l igheidsthema 

expl iciet ter sprake werd gebracht en/of interacties ten aanzien van elkaar of ten aanzien 

van de vei l igheidsactoren werden besproken ( i .c. overleg 1 . 1 .  en 1 .2 . ) ,  en 

- buurtgebonden overleg tussen welzijnsactoren onderl ing waarbij noch het 

vei l igheidsthema nog interacties ten aanzien van de veil igheidsactoren expl iciet ter 

sprake werden gebracht ( i .c. overleg 1 .3. en 1 .4 . ) .  

I n  functie van de weerhouden vraagstel l ingen binnen d it onderzoeksluik (cf. supra), leek het 

ons tevens relevant interacties te observeren tussen buurtoverstijgende actoren met een 

coörd inerende en/of beleidsmatige functie. In d it verband werd deelgenomen aan 

buurtoverstijgend overleg waarin de vei l igheidsproblematiek en de interacties tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren expliciet werd besproken (i .c. overleg 2. 1 . , 2.2. en 

2.3. ) . 

Concreet betreft het deelname aan volgend overleg : 

1 .  Buurtgebonden overleg 

262 

1 . 1 .  Basisoverleg rond problematiek asielzoekers en de daaraan verbonden 
onvei l igheidsproblemen in de buurt, 1 7  januari 2000 
in itiatief: buurtcentrum 
deelnemers: buurtcentrum, lokale integratiedienst, parochie, meisjeshuis, 
opbouwwerk, stedel ijk migrantencentrum,  straathoekwerk, preventief 
zorgcentrum,  dienst d ie met i l legalen werkt 

1 .2. Buurtcontactcomite rond racisme en de daaraan verbonden 
onvei l igheidsproblemen in de buurt, 25 januari 2000 
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in itiatief: buurtcentrum 
deelnemers: buurtcentrum, gemeentepolitie, bewoners 

1 .3 .  Buurtteam 31  januari 2000 
in itiatief: regisseur 
deelnemers:  regisseur, opbouwwerk, buurtwerk 

1 .4. Welzijnsoverleg 6 maart 2000 rond tewerkstel l ingsprojecten in de buurt 
in itiatief: OCMW 
deelnemers:  onderwijs, kinderdagverblijf, werkgelegenheidsbureau,  OCMW, 
opbouwwerk, parochie, migrantenpolitie ,  wijkpol itie, preventief zorgcentrum, 
buurtcentrum, wijkgezondheidscentrum 

2. Buurtoverstijgend overleg 

2. 1 .  Overleg preventiedienst regisseurs rond 'burgerzin en onvei l igheid ' ,  3 
februari 2000 
in itiatief: preventied ienst 
deelnemers:  preventiedienst, regisseurs 

2.2. Overleg preventied ienst - regisseurs rond 'burgerzin en onveil igheid ' ,  30 
maart 2000 
initiatief: preventiedienst 
deelnemers:  preventiedienst, regisseurs, coördinatie buurtcentra 

2.3.  Overleg werkgroep geïnitieerd vanuit de preventiedienst rond 'jongeren en 
preventie' ,  5 mei 2000 
initiatief: preventiedienst 
deelnemers :  spijbe lambtenaar, gemeentepolitie, stedel ijke jeugddienst, 
jeugdwelzijnscentrum,  comité voor bijzondere jeugdzorg,  horecacoach, 
stedel ijke jeugdraad , justitiehuis, preventieambtenaar, onderwijs, rijkswacht, 
drugcoördinator, OCMW 

Zoals reeds gesteld werd de formele toestemming tot deelname aan overleg vooraf bekomen 

van de burgemeester en schepenen. Onder andere aan de hand van de opgebouwde 

contacten uit het eerste empirische luik en de aanvullende gesprekken (cf. supra), werd van 

elke initiatiefnemer van het weerhouden overleg ook alle medewerking tot deelname aan het 

overleg bekomen. Vooraf werd aan de initiatiefnemer gemeld dat al le informatie anoniem 

verwerkt zou worden. Contextinformatie omtrent de deelnemende actoren en het overleg 

was bekend aan de hand van vroegere interviewing , gesprekvoering en documentlezing . Bij 

de start van elk overleg maakte de onderzoeker zijn identiteit bekend ('openl ijke werkwijze' ,  

cf. Wester, F . ,  1 991 , 1 0 1 - 1 04) en motiveerde kort zijn deelname. Zo kon voorkomen worden 

dat het verloop van het overleg beïnvloed werd door de aanwezigheid van een 'onbekende 

indringer' . Om dezelfde reden stelde de onderzoeker zich neutraal op en nam geen posities 

in ten voor- of nadele van bepaalde deelnemers. Deze passieve deelname als 'perifeer' l id 

b leek bijvoorbeeld indien tijdens het overleg een 'rondgang' werd gemaakt waarbij 

deelnemers hun standpunt bekend d ienden te maken ; de onderzoeker onthield zich op dat 

moment van enige standpuntbepal ing en/of commentaar. 

Tijdens de observatie van het overleg werden korte 'veldaantekeningen' gemaakt, ter 

ondersteuning van het observatieverslag dat later opgemaakt werd (cf. b ijlage 4.2). Om de 
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veronderstelde systematiek in de verhoudingen tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren 

te kunnen verd iepen en nuanceren ,  werden ter voorbereiding van de observatie en het 

maken van deze aantekeningen aandachtspunten weerhouden. Meer bepaald werd 

bijzondere aandacht besteed aan de standpunten d ie door de verschi l lende deelnemers 

ingenomen werden rond eenzelfde fenomeen en de interacties die hierrond ontstaan. 

Volgend observatieschema werd opgesteld : 

- Wie is in de discussie dominant aanwezig ? 

- Komt men tot een oplossing en hoe wordt ze geformuleerd ? 

- Kunnen al le partijen zich h ierin herkennen ? 

Bl ijven bepaalde conflicten onbesproken en/of worden strategieën gehanteerd om ze te 

vermijden of onbesproken te laten ?. 

Bovendien d ient in dit kader vermeld te worden dat de onderzoeker op basis van de 

vroegere onderzoeksfazes over een relatief uitgebreid referentiekader (cf. supra) beschikte 

dat de interpretatie van het geobserveerde beïnvloedde. De mate waarin n iet al leen deze 

vormen van selectiviteit en beïnvloeding, maar bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van de 

onderzoeker, de gegevens vertekent, werd in belangrijke mate onder controle gehouden 

door het gebru ik van de methodentriangulatie, i .c. de verzamelde gegevens te beschouwen 

als materiaal ter bevestiging , weerlegging of nuancering binnen andere methoden van 

dataverzamel ing . 

D.  INTERVIEWING BELEIDS- EN COÖRDINEREND N IVEAU, MET UITGEBREIDE 

VERWERKIN G  

I n  het eerste empirisch ondezoekslu ik werd het gebruik van het interview als methode van 

dataverzamel ing reeds u itgebreid toegel icht. Daarom beperken we de bespreking van haar 

method ische kenmerken tot de aanpassingen die in d it tweede onderzoekslu ik werden 

aangebracht. Ook hier werd namelijk -gelet op de reeds beschreven voor- en nadelen

gekozen voor het gestructureerde face-to-face interview. Belangrijkste doelstel l ing van deze 

methode van dataverzameling was een antwoord te vinden op de vraag: "Welke 

mogelijkheden en beperkingen hebben coördinatoren en lokale beleidsvoerders om de 

beschreven problemen met betrekking tot de verhoudingen tussen welzijnsactoren en 

vei l igheidsactoren veranderingsgericht aan te pakken ?" 

Vermits in  deze vraag verwezen wordt naar een beschreven situatie,  l ijkt het aangewezen 

vooraf een tekst op te stel len d ie de case kernachtig kenmerkt op basis van de reeds 

verzamelde empirische gegevens. Voordat een respondent u itspraken kan doen met 
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betrekking tot de wijze waarop hij een situatie veranderingsgericht kan aanpakken ,  d ient 

deze situatie namelijk beschreven te worden. De beschrijving van de case zoals opgenomen 

in de inschal ingsprocedure, werd hiertoe uiterst bruikbaar geacht. Om anonimiteit te 

garanderen werden de auteurs van de weerhouden citaten niet vemeld. Ter structurering van 

het interview werd volgend open interviewschema opgesteld . 

1 .  I n  welke mate wordt de beschrijving van de case weerlegd,  bevestigd en/of genuanceerd 

door de geïnterviewde ? 

2 .  Over welke mogelijkheden en beperkingen beschikt de geïnterviewde om de  beschreven 

situatie veranderingsgericht aan te pakken ? 

De eerste vraag kan niet alleen beschouwd worden als een beginvraag (cf. supra) ,  maar laat 

toe expl iciet te toetsen in hoeverre de wijze waarop de onderzoeker de case beschreef, 

bevestigd kan worden. Gezien de focus van het interview duidelijk gericht is op strategieën 

van verandering , werden coördinatoren en lokale beleidsverantwoordelijken vooropgesteld 

als respondenten.  Zo bevraagden we de coörd inatoren van de veldwerkers die in het eerste 

empirische lu ik geïnterviewd werden, in concreto 

- coörd inator opbouwwerk; 

- coörd inator straathoekwerk; 

- coörd inator buurtwerk; 

- stafmedewerker gemeentepolitie, en 

- hoofdcommissaris gemeentepolitie. 

Wat betreft de lokale beleidsvoerders richtten we ons tot 

- de burgemeester, niet al leen omwi l le van zijn verantwoordelijkheid voor het algemene 

lokale beleid maar ook gezien zijn belangrijke gezagsfunctie ten aanzien van de 

gemeentepol itie, en 

- de schepen van sociale zaken als verantwoordelijke voor het lokale sociale beleid. 

Deze personen werden telefonisch of -indien moei l ijk bereikbaar- schriftelijk  gecontacteerd 

(cf. b ij lage 4.3) met de vraag tot deelname aan het interview. De algemene context van het 

onderzoek en de doelstel l ing van het interview werden geschetst en er werd vermeld dat b ij 

positief antwoord documentatie zou toegestuurd worden ter voorbereiding van het interview. 

Deze documentatie bestond uit de reeds vermelde beschrijving van de case enerzijds en het 

i nterviewschema anderzijds (cf. bij lage 4.3) .  Er werd vooropgesteld dat het interview 

min imaal 1 uur zou duren .  De agendaplanners van de lokale beleidsverantwoordel ijken 

vroegen uitdrukkel ijk om deze tijdslimiet te respecteren. De coördinatoren daarentegen 

gaven te kennen indien nodig en afhankelijk van het verloop van het interview graag meer 

tijd ter besch ikking te stellen . Er werd vermeld dat het interview met het oog op verwerking 

op tape werd opgenomen en dat elke vorm van rapportering anoniem zou gebeuren . Al le 
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gecontacteerden reageerden positief op onze vraag, met volgend activiteitenschema tot 

gevolg .  

- coörd inatoren 
- straathoekwerk (22 februari 2000 , 1 0 . 1  Su - 1 2u) 
- opbouwwerk ( 14  maart, 1 4u - 1 6u) 
- buurtwerk (21 maart 2000, 1 5u - 1 7u) 
- stafmedewerker gemeentepolitie (3 april 2000, 1 0.30u - 1 2.30u) 
- hoofdcommissaris gemeentepolitie (6 april 2000, 1 3u - 1 4. 30u) 

- lokale beleidsverantwoordel ijken 
- burgemeester ( 1 7 apri l  2000, 1 5u - 1 6u)  
- schepen sociale zaken ( 1 9 april 2000, 9 . 1  Su - 1 0. 1  Su) 

Bij  de start van het interview stelde de onderzoeker zich voor en beschreef kort het beoogde 

verloop van het interview. Hierbij werd verwezen naar de structurering  van het interview 

volgens de twee vragenclusters, zoals opgenomen in het interviewschema. De onderzoeker 

gaf aan dat het accent van het onderzoek diende gelegd te worden op de tweede 

vragencluster. Prioritair bij deze methode van dataverzamel ing was namelijk n iet zozeer de 

toetsing van reeds verzamelde en verwerkte gegevens, maar wel de exploratie van n ieuwe 

gegevens. Vanuit deze informatie werd het eigenl ijke interview gestart. 

E lk interview werd door de onderzoeker beluisterd en letterl ijk u itgetypt (cf. vol led ige 

interviews in bij lage 4.4 ) .  Deze teksten werden met oog op selectie en reductie herhaaldel ijk 

gelezen en voorzien van markeringen. Op basis h iervan werden topics weerhouden en 

omschreven. Het citatenmateriaal werd ondergebracht onder deze topics en verder 

gereduceerd op basis van gelijkenis en verschi l  (cf. verwerkingsmethode eerste empirisch 

onderzoeksluik) .  
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HOOFDSTU K 2 : 

IN HOU DELIJ KE VERDIEPING 

Zoals reeds gesteld,  beschouwen we de methodentriangulatie als een essentieel kenmerk 

van een intensieve onderzoeksstrategie. Het hanteren van diverse methodische 

invalshqeken verru imt n iet al leen de mogelijkheden tot kwaliteitscontrole, maar ook tot 

verdere exploratie, verdieping en nuancering . Bij de presentatie van de inhoudel ijke 

resultaten van d it tweede empirisch onderzoeksluik, wi l len we de kracht van deze triangulatie 

dan ook maximaal benutten . We structureren het verzamelde materiaal thematisch en 

analyseren de weerhouden thema's vanuit de d iverse gehanteerde methoden.  

1 
,_: 

2.1 . Bevestig i n g  van de eerste kenmerki ng van de case 

Met het oog op een algemene situering wil len we vooreerst teruggrijpen naar de zeer 

algemene typering van de case die werd opgenomen bij de inschal ingsprocedure .  We 

legden deze typering van de case voor aan de geïnterviewde coördinatoren en lokale 

beleidsvoerders vanuit volgende vraag: " I n  welke mate herkent u elementen u it de 

weerhouden citaten ?". 

"Ik heb jouw beschrijving van de problematiek aandachtig gelezen en moet zeggen dat ik heel wat 
elementen herken. " (schepen sociale zaken, interview) 

"Ik herken me zeer goed in de beschrijving die jij geeft aan de hand van citaten. " (hoofdcommisaris 
gemeentepolitie, interview) 

Het b l ijkt dat deze kenmerking opgevat kan worden als een eerste (problematiserende) 

schets van de case. Toch worden door de bevraagden ook verscheidene nuanceringen en 

aanvul l ingen gemaakt, die verder besproken zullen worden (2.2. en 2.3). Coördinatoren en 

lokale beleidsverantwoordelijken beschouwen de case namelijk vanuit een ander perspectief 

dan veldwerkers, waarbij zij (onder andere) de weerhouden case (beter) kunnen vergel ijken 

met andere cases. Enkele geïnterviewden wensen daarbij te benadrukken dat de 

geselecteerde case kan opgevat worden als de meest problematische binnen de ganse stad . 

geïnterviewde: "Mag ik u eerst eens een vraag stellen: waarom hebt u die buurt gekozen ? Omdat het 
daar slecht gaat ? 

onderzoeker: Neen, dat wist ik namelijk nog niet op het moment dat ik mijn keuze voor de buurt 
gemaakt heb. Ik heb namelijk voorbereidende gesprekken gehad met bevoorrechte 
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getuigen in elke stad waarin ik mijn onderzoek deed met de vraag een relevante buurt 
voor te stellen. ( . . .  ) 

geïnterviewde: Jaja, maar het is goed dat u daar de aandacht op richt. Ik ga niet zeggen dat in al de 
andere buurten het allemaal optimaal verloopt, maar daar zijn toch wel de grootste 
problemen. " (burgemeester, interview) 

Dit kan beschouwd worden als een waarschuwing om met het oog op beslu itvorming de 

nod ige voorzichtigheid aan de dag te leggen (cf. infra: besluit) .  

2.2. Verdere bespreki n g  en analyse van de case aan de hand van 

overlegstructu ren 

Nu werken we de case verder uit aan de hand van een beschrijving en analyse van formele 

overlegstructuren tussen professionele actoren. Meer concreet betreft het: 

1 .  D iverse overlegvergaderingen die specifiek werden opgestart in functie van de aanpak 

van onvei l igheids- en overlastproblemen op een plein in de buurt. 

2. Een bestaand overleg tussen professionele actoren waarin de aanwezigheid van 

vluchtel ingen en de daaraan verbonden onvei l igheidsproblemen in de buurt wordt 

besproken ,  wat de aanleid ing vormt voor verder overleg. 

Deze keuze om een meer genuanceerde bespreking van de case in eerste instantie op te 

bouwen vanuit dergelijke structuren is niet toeval l ig .  De informatie, ervaringen en 

getuigenissen rond deze structuren blijken namelijk u iterst indicatief te zijn  voor de meer 

algemene verhoudingen tussen de diverse actoren (cf. bevindingen u it het eerste empirische 

onderzoekslu ik) .  Zowel tijdens de interviews uit het eerste en tweede empische 

onderzoekslu ik, als in de gesprekken, de observaties en de verslagen, wordt namelijk in 

belangrijke mate verwezen naar de ervaringen rond deze overlegstructuren. Gezien deze 

overlegstructuren vanuit verschi l lende methodische invalshoeken belicht kunnen worden, is 

een genuanceerde beschrijving  mogelijk. Bovendien vormen ze een goede vertrekbasis voor 

een verdere en meer algemene thematische bespreking van de onderzoeksresultaten u it dit 

tweede empirische lu ik. Met de beschrijving van deze overlegstructuren beschikken we 

namelijk  over belangrijke gegevens om de twee weerhouden onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden, met name: 

- een meer genuanceerde kijk  op de keuze om verhoudingen tussen actoren te clusteren 

volgens vei l igheidsactoren enerzijds en welzijnsactoren anderzijds, en 

- een meer genuanceerde kijk  op de mogelijkheden en beperkingen van coörd inatoren en 

de lokale overheid om de geschetste relaties tussen actoren veranderingsgericht aan te 

pakken.  
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1 ,:-

A. OVERLEG ROND OVERLAST OP HET PLEIN 

Eigen observaties van het overleg waren n iet mogelijk vermits het overleg beëindigd werd 

voor de start van de case-study. Wel beschikken we over verscheidene andere bronnen. 

1 .  Schriftelijke documenten : 

- 5 verslagen van overlegvergaderingen: 
( 1 ) verslag overlegvergadering buurtoverlast op het plein van 1 7.01 . 98, 
(2) verslag buurtgebonden overlast van 1 8  maart 1 998, 
(3) verslag van de vergadering m.b .t. de overlastproblematiek op het plein 

(dd .  24 .6 . 98) 
(4) verslag buurtgebonden overlast op het plein van 4 november 1 998, en 
(5) verslag overleg rond het plein van 2 juni 1 999. 

- brief van 29 oktober 1 998 vanwege de hoofdcommissaris aan de burgemeester 
betreffende de migrantenproblematiek op het plein; 
dagorder van maandag 21 december 1 998, vanwege de hoofdcommissaris 
betreffende het beroepsgeheim van personen uit de welzijnssector; 
tekst Projectdossier i. v.m. het plein; 

- tekst Procedure Buurtgebonden overlast. 

2 .  De i nterviews u it beide empirische luiken . 

3 .  De gesprekken u i t  het tweede empirische luik. 

Op in itiatief van de burgemeester en onder coördinatie van de preventieambtenaar werd d it 

overleg opgestart op 1 7  januari 1 998. Aan leiding waren "klachten van bewoners gericht aan 

de burgemeester en de ombudsvrouw" (verslag overleg 1 7  januari 1 998). Anderhalf jaar en 

enkele overlegvergaderingen verder, wordt in beperkte kring van lokale 

beleidsverantwoordel ijken en coörd inatoren (cf. infra) besl ist om het overleg stop te zetten :  

"Het heeft niet langer zin dat de werkgroep 'buurtgebonden overlast' samenkomt. De  

samenkomsten bieden immers geen meerwaarde. De partners werken met dezelfde 

intenties verder. " (verslag overleg 2 juni  1 999, bevestigd in  gesprek met preventieambtenaar 

d .d .  29 oktober 1 999). 

In elk i nterview en gesprek wordt naar dit overleg verwezen in functie van de beschrijving 

van de relatie tussen actoren.  Dit is  reeds een uiterst belangrijke vaststel l ing: ervaringen met 

betrekkin g  tot één overleg kunnen een bepalende invloed hebben op het verdere verloop van 

relaties tussen actoren .  Bovendien wordt de aard van deze verhoudingen gekleurd door het 

feit dat (formeel) overleg veelal opgestart wordt naar aanleid ing van conflicten en  problemen 

in de buurt. Beide elementen worden ter sprake gebracht in  het volgende citaat. 

"Als er in de buurt een probleem ontstaat, komen die actoren ook scherper tegenover elkaar te staan 
en komen verschillen duidelijker tot uiting. De vraag is of in die situatie er voldoende ruimte bestaat 
om die verschil/en op dat moment van elkaar ook te accepteren en respecteren. Vaak gaat men dan 
de schuld van het conflict bij elkaar zoeken en worden scheefgetrokken beeldvormingen ontwikkeld. 
Het probleem is dat die beelden jarenlang blijven doorleven, terwijl inmiddels ook heel wat andere 
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positieve communicatie is opgebouwd. Daar zijn tal van voorbeelden van. Het overleg rond het plein 
bijvoorbeeld waarin de buurtwerkster zei dat ze niet over de mogelijkheden en methodieken beschikte 
om aan dat probleem met jongeren iets te doen. Dat voorval bepaalt nu in belangrijke mate het beeld 
dat anderen hebben van het buurtwerk". (schepen van sociale zaken, interview) 

Hieronder bespreken we meer gedetai l leerd enkele belangrijke feiten of ontwikkel ingen 

b innen d it overleg . Telkens starten we vanuit basisinformatie u it  de  verslagen d ie we 

aanvul len vanuit de gesprekken en interviews. 

(1 ) Wie neemt aan het overleg deel ? 

- Overlegvergadering buurtoverlast op het plein van 1 7  januari 1 998 
1 5  deelnemers: 2 opbouwwerkers , jeugdwerker, 2 stadswachten ,  4 stafmedewerkers 
gemeentepol it ie, 2 stafmedewerkers rijkswacht, coörd inator straathoekwerk, medewerker 
stedel ijk  migrantencentrum, preventieambtenaar, buurtwerker 

- Overlegvergadering buurtgebonden overlast in deze buurt, 1 8  maart 1 998 
1 5  deelnemers: ·procureur des konings, jeugdwerker, preventieambtenaar, 2 
buurtwerkers, coördinator straathoekwerk, stadswacht, opbouwwerker, 2 
stafmedewerkers rijkswacht, 5 stafmedewerkers gemeentepol itie 

- Overlegvergadering m.b.t. de overlastproblematiek op het plein, 24 jun i  1 998 
1 4  deelnemers:  burgemeester, hoofdcommissaris gemeentepolitie ,  preventieambtenaar, 
stadswacht, stafmedewerker rijkswacht, 2 medewerkers interventiepolitie, medewerker 
opsporingspolitie, medewerker wijkpolitie, medewerker migrantenpol itie, opbouwwerker, 
coörd inator straathoekwerk, buurtwerker, medewerker stedelijk migrantencentrum 

- Overlegvergadering buurtgebonden overlast op het plein, 4 november 1 998 
22 deelnemers: coörd inator straathoekwerk, coördinator en medewerker 
vrouwenwerking,  jeugdwerker, stadswacht, preventieambtenaar, 2 medewerkers 
coörd inatie vei l igheidscontract, medewerker stedelijk migrantencentrum,  
kab inetsmedewerker sociale zaken, 2 kabinetsmedewerkers burgemeester, buurtwerker, 
medewerkers rijkswacht, medewerkers gemeentepol itie 

- Overleg rond het plein, 2 juni 1 999 
7 aanwezigen : burgemeester, schepen sociale zaken,  hoofdcommissaris 
gemeentepol itie, hoofd dienst sociale zaken, stafmedewerker gemeentepol itie ,  
preventieambtenaar, regisseur 

Het betreft vier relatief uitgebreide overlegvergaderingen en één afs lu itend overleg in een 

beperkte kring van coördinatoren en lokale beleidsverantwoordelijken . De samenstel l ing van 

de uitgebreide overlegvergaderingen bl ijkt een opmerkel ijk patroon te vertonen : een sterke 

aanwezigheid van politionele actoren , veelal stafmedewerkers van gemeentepol itie en 

rijkswacht. Het welzijnwerk is  minder sterk aanwezig en vaard igt voornamel ijk wijkwerkers af. 

De burgemeester bekrachtigt het belang van dit overleg door op 24 jun i  1 998 zelf aanwezig 

te zijn en de vergadering in te leiden ; in een volgend overleg laat hij zich vervangen door een 

kabinetsmedewerker. 
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De coördinator van het straathoekwerk schetst in het interview het volgende beeld van deze 

samenstel l ing: " . . .  aan de ene kant allemaal blauwe kostumen, aan de andere kant de 

medewerkers van het veiligheidscontract, nog een kant met de kabinetsmedewerkers, en 

dan nog een stukje van de tafel met welzijnswerkers': I n  een gesprek met de onderzoeker, 

stelt de buurtwerker deze samenstell ing een probleem te vinden: "Een probleem van het 

overleg was ook dat er mensen op verschillende niveau 's aanwezig waren: van buurtwerker 

tot politiecommissaris. De overleggroep was niet alleen te groot, maar ook haar 

samenstelling was slecht gekozen. Men moet ofwel kiezen om bijvoorbeeld de basiswerkers 

samen te brengen, ofwel coördinatoren te laten overleggen. Mixen kan niet; je krijgt dan 

geen gesprek. " De coördinator van het opbouwwerk bekritiseert n iet zozeer de 

samenstel l ing van de groep, maar wel haar grootte: " Wat men tegenwoordig mis doet -en 

dat gaat dan niet over 'er is teveel welzijn of er is te veel politie '- is dat als men er een 

bepaald probleem uitlicht zoals het plein, dat men plots met 1 O tot 15 mensen aan de tafel 

zit. Dat is je reinste waanzin, zeker als je weet dat zo'n initiatieven vanuit een korte 

termijnvisie werken. Dan ga je geen oplossingen vinden. De oplossing is dan: Jij doet dat en 

jij doet dat'. Zo ga je nooit geen oplossing, want geen evenwichten, vinden. Voor mijn part 

gaat het er dus over dat er niet teveel volk is dat daar rondloopt, maar wel dat er te weinig, 

een drie- a viertal, actoren samenwerken rond eenzelfde project. " (coördinator opbouwwerk, 

interview). 

De straathoekwerker laakt vooral een gebrekkige ken nis rond de wijk: "Als je op 

vergaderingen komt over deze buurt, dan moet je toch vaststellen dat daar veel mensen 

zitten die eigenlijk van die buurt niets kennen. Dat is een probleem. Zij werken daar al vele 

jaren, maar weten van die buurt niets. Soms worden daar zaken verteld waarvan ik zeker 

weet dat dat niet waar is. De mentaliteit moet veranderen en de mensen die in die 

buurtgebonden vergaderingen zitten, moeten dus van de buurt ook iets kennen. " 

(straathoekwerker, interview) 

Alle vergaderingen werden georganiseerd op het stadhuis, een keuze waarb ij de 

opbouwwerker reeds de nodige bedenkingen heeft: " . . .  wat ik in dit verband dan toch ook wel 

belangrijk vind, is dat dergelijke vergaderingen steeds doorgaan in één of andere chique zaal 

op het stadhuis. Ik heb nooit het gevoel dat ik op dat moment met een wijkwerker praat. Het 

overleg zou beter eens in de wijk zelf doorgaan. Dat zou een heel ander gevoel geven. " 

(opbouwwerker, interview) 
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(2) Hoe wordt het probleem omschreven ? 

Zoals gesteld , is het startpunt van het overleg klachtenbrieven en alarmerende s ignalen van 

bewoners . Voornamelijk één bewoner zou h ierin het in itiatief nemen en de gemoederen 

ophitsen (verslagen van 1 7  januari 1 998, 1 8  maart 1 998 en 4 november 1 998). De 

burgemeester s itueert de aan leid ing van het overleg als volgt: "Niet zelden richten 

verontruste burgers zich rechtstreeks tot mij. Het is dan van groot belang dat ik de burger 

met kennis van zaken kan informeren nopens de toestand op het plein en de lopende 

overlastspecifieke acties. " (verslag overlegvergadering 24 juni 1998). Een juiste omschrijving 

van het probleem is dus een belangrijke doelstel l ing van het overleg . Op elk overleg wordt 

dan ook u itgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop elke deelnemer de situatie op het 

plein ervaart .  Zo stelt bijvoorbeeld de preventieambtenaar dat de problemen variëren van 

jeugdig vandal isme en intimidatie op het plein tot drugdeal ing en geweld op personen . "Voor 

het geheel kan men stellen dat het aantal feiten het laatste half jaar van '97 is toegenomen 

en de problematiek is geëvolueerd van vandalisme en kleine criminaliteit naar ernstige 

criminele feiten" (verslag 1 7  januari 1 998). Onder bewoners zou een 'angstpsychose' 

heersen (verslag 4 november 1 998). De reacties van de aanwezige actoren op deze 

situatieschets zijn zeer uiteenlopend. 

- De Procureur des Konings, medewerkers van de opsporingspolitie en de wijkpol itie 

onderschrijven en/of versterken d it beeld aan de hand van cijfermateriaal met betrekking 

tot vastgestelde feiten. "De problemen zijn wel ernstig: ( . . . ) tussen maart '98 en heden 

werden op het plein volgende feiten vastgesteld: 5 inbraken, 3 diefstallen, 3 

fietsdiefstal/en, 5 gewone diefstallen, 8 moeilijkheden, 1 vechtpartij, 1 verboden 

wapendracht, 1 verstoring, 1 weerspannigheid, 1 vernieling ( . . .  ) . " (medewerker 

opspori ngspol itie, verslag 4 november 1 998). 

- De medewerker van het stedel ijk migrantencentrum, de coörd inator van het 

straathoekwerk, medewerkers van de interventiepolitie, migrantenpolitie en rijkswacht 

stellen dat deze voorstel l ing van problemen overdreven is. "Op basis van de cijfers kan 

er niet gesproken worden van een veiligheidsprobleem: op 10 jaar tijd werden amper 30 

strafbare feiten geregistreerd op het plein" (medewerker interventiepol itie, verslag 4 

november 1 998). "Er zijn wel feiten op het plein, maar deze worden overdreven 

weergegeven. " (medewerker rijkswacht, verslag 4 november 1 998). Enkele onder hen 

voeren een pleidooi voor een meer genuanceerde voorstel l ing. 

272 

1 .  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ronçfüanggedrag en echte 

criminele feiten ,  waarbij men er zich voor "moet hoeden dat men niet alle gasten 
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over dezelfde kam te scheert" (medewerker stedelijk migrantencentrum, verslag 4 

november 1 998). 

2 .  Er moet meer aandacht besteed worden aan de ernst van welzijnsproblemen van 

bepaalde groepen in de buurt in plaats van van de vei l igheidsproblemen te 

overroepen: "De veiligheidsproblemen · zijn overdreven, maar er zijn wel 

welzijnsproblemen. Op het vlak van welzijn moet er meer geïnvesteerd worden in de 

gasten" (medewerker stedelijk migrantencentrum, verslag 4 november 1 998). 

U it het i nterview met de burgemeester bl ijkt dat ook h ij zich aansluit bij een nuancering van 

de problematiek.  

"Ik geloof niet echt dat er een zeer groot veiligheidsprobleem aan het plein is. Er is wel een 
veiligheidsprobleem, maar het is niet zo groot. Veel heeft te maken met het feit dat jongeren uit de 
allochtone bevolking komen, die steeds al een stukje bedreigend zijn overgekomen op die buurt, 
vooral als ze in groep optreden. Die jongeren behoren bovendien tot de Marokkaanse cultuur en 
komen daarom nog eens extra bedreigend over: ze zijn vreemd, ze zijn onbekend, hebben een ander 
cultureel gedrag, zijn op zijn minst gezegd assertief. Dat zijn van die dingen die naar onze bevolking 
toe als onveilig overkomen. Dat daar werkelijk criminaliteit gebeurt, ik zal dat niet tegenspreken. Er zit 
misschien wel een criminele kern die dealt en wapens verhandelt, maar die zit niet zo direct op dat 
plein zelf. Het meest bedreigende is dat rondhanggedrag en uitdagende gedrag van die jongeren. " 
(burgemeester, interview) 

De verschi l lende partners omschrijven en interpreteren de problematiek d us uiteenlopend . I n  

een gesprek met de  onderzoeker, geeft de  buurtwerker aan dat hierin  ook de onderl inge 

verschi l len tussen de pol itionele actoren opvallend zijn: de opsporingspolitie en wijkpolitie 

benadrukken de ernst van de veil igheidsproblematiek op het plein ,  terwijl de aanwezig leden 

van de rijkswacht en de interventiepol itie de problematiek wensen te nuanceren en 

relativeren. Hoewel ze verwijzen naar eenzelfde informatiebron ( i .c. objectief cijfermateriaal 

rond geregistreerde feiten) ,  verschi l len zij duidel ijk van mening en verschijnen in een 

verspreide s lagorde. Een verwijt dat veelal gericht wordt aan het adres van de 

welzijnsactoren (cf. supra :  eerste empirisch onderzoeksluik), wordt nu ook geuit ten aanzien 

van de vei l igheidsactoren. Bovendien kan uit het verzamelde onderzoeksmateriaal afgeleid 

worden dat er  zelfs binnen de wijkpolitie geen eenduidige kijk op de problematiek heerst. Op 

het overleg s lu it een vertegenwoordiger van de wijkpolitie zich aan bij het eerste standpunt, 

terwij l  een medewerker van dezelfde dienst in een interview een andere stem laat horen: 

"Maar bijvoorbeeld het plein wordt dan wel veel meer aangehaald. Dat vind ik jammer, zeer jammer. 
Volgens mij wordt dat overroepen. " (medewerker wijkpolitie, interview) 

Op basis van d it materiaal kan beklemtoond worden dat in functie van een analyse van 

verhoudingen ,  de betrokken actoren voldoende gedifferentieerd moeten worden . De 

gemeentepol it ie bijvoorbeeld blijkt niet één coherent geheel te vormen, maar wel u it elkaar te 

val len in  verschi l lende diensten die verschil lende standpunten innemen. Bovendien bl ij ken 
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dergel ijke d ifferentiaties ook aanwezig binnen diensten zelf. Verder zal -met het buurtwerk 

als voorbeeld- aangedu id worden dat eenzelfde situatie zich stelt b ij de welzijnsactoren . Een 

belangrijk gevolg is dat ook u it d it tweede empirische luik b l ijkt dat relaties tussen actoren 

sterk afhankel ijk zijn van ind ividuele contacten. H ierboven plaatsten we reeds kritische 

bedenkingen bij deze stel l ing en wezen op de gevolgen van het gebrek aan visie

ontwikkel ing en interne coaching (cf. supra). In  dit tweede lu ik zullen we d it verder nuanceren 

aan de hand van de weerhouden case. 

(3) Hoe moet het probleem aangepakt worden ? Welke verwachtingen hebben 

de actoren ten aanzien van elkaar ? 

Vermits een eenduidige voorstel l ing en omschrijving van het probleem afwezig b l ijft, krijgen 

we een enorme variëteit aan in itiatieven die genomen worden om d it probleem aan te 

pakken (uitgebreid toegel icht in de tekst 'projectdossier i. v.m. het plein') . Zo wijst de 

interventiepol itie op de intensifiëring van hun toezichtsfunctie op het plein :  "Reeds een zestal 

weken is er een zichtbare aanwezigheid op het plein van de politie, enkel tijdens de late 

diensturen ( . . . ) . " (verslag 1 8  maart 1998). "(" .) sinds de laatste vergadering had de 

interventiepolitie een 30-tal contacten in het kader van adoptiezonesurveillance (" .) , met 

zowel jonge als oudere jongeren ( . . . ) " (verslag 4 november 1 998). Het straathoekwerk en de 

integratiedienst daarentegen geven aan welke i nitiatieven genomen werden om de 

maatschappel ijke integratie van hun doelgroepen ( i .c. randgroepjongeren en migranten) te 

verhogen.  Ook de coörd inator van het straathoekwerk wijst in d it verband naar het belang 

van een i ntensieve aanwezigheid op het plein en staaft dit aan de hand van cijfermateriaal: 

"Er werden in 1998 2 nieuwe straathoekwerkers aangesteld (" .): sindsdien zijn zij een 500-tal 

uren aanwezig op het plein (" .) " (verslag 4 november 1 998) .  Deze aanwezigheid wordt 

echter n iet verantwoord vanuit een toezichtsfunctie: "Het doel is de maatschappelijke 

integratie van migranten te verhogen door initiatieven te ontwikkelen waarlangs deze 

(sub)groepen beter aansluiting vinden op de samenleving en door beter zicht te krijgen op de 

werkelijke problemen. " (medewerker stedelijk migrantencentrum, verslag 4 november 1 998). 

Echter, de i nbreng van de welzijnsactoren op de verscheidene overlegvergaderingen bl ijft 

opvallend beperkt, met als hoogtepunt de quasi afwezigheid van het buurtcentrum (cf. i nfra). 

Zij beperken zich tot de vaststell ing "weinig contacten te hebben met de Marokkaanse 

gemeenschap" (verslag 1 8  maart 1998).  Deze afwezigheid wordt sterk bekritiseerd door de 

gemeentepol itie, b ij monde van haar hoofdcommissaris. Het is het enige moment dat uit de 

verzamelde verslagen een openlijk confl ict kan afgeleid worden (cf. i nfra) .  Gezien haar 
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belang, geven we hieronder een letterlijke weergave, zoals opgenomen in  het verslag van 24 

juni  1 998. Diverse elementen uit dit citaat zul len verder uitvoerig besproken worden. 

(hoofdcommissaris:) 
"Door de grote diffusie van de sociale sector ontstaat de indruk bij de politie dat de sociale sector niets 
doet ! Ik stel U de vraag mevrouw de buurtwerker: wat is er door het buurtcentrum gedaan met 
betrekking tot de overlastproblematiek op het plein ?" 
(buurtwerker:) 
"Wat stelt U voor, ik beschik niet over de methodiek om iets te doen aan de problematiek. Ik luister 
naar de problemen en signaleer ze aan de migrantenpolitie en de wijkpolitie. " 
(hoofdcommissaris) 
"Werden de signalen niet geïnterpreteerd ? Ik heb drie jaar geleden andere zaken gehoord: de politie 
moest niet oorzaakgericht werken. " 

I n  de verslagen worden spanningsvelden en d iscussiepunten slechts zelden zo expl iciet 

vermeld . I ntegendeel ,  de verslagen tonen veeleer een statische en weinig problematiserende 

kijk op het verloop van het overleg . Dat is opmerkel ijk vermits eerder bleek dat de 

problematiek door verscheidene partners uiteenlopend geanalyseerd wordt en verscheidene 

acties voorgesteld worden. Hoewel veel d iscussies en confl icten verwacht worden, kunnen 

ze n iet teruggevonden worden in de verslagen.  Twee verklaringen voor deze situatie zijn 

mogelijk: 

1 .  ofwel zijn de verslagen een selectieve en wein ig betrouwbare weergave van het overleg 

omdat gevoerde discussies niet worden weergegeven ;  

2 .  ofwel worden deze d iscussiepunten op het formele overleg n iet geëxpl iciteerd , wat 

begrepen kan worden als een vorm van conflictvermijd ing (cf. l iteratuurstudie). 

Vooral de gesprekken en interviews werpen een meer verhelderende kijk op deze 

dubbelzinn ige s ituatie; zij geven aan dat de tweede verklaring van toepassing is. Zo wordt de 

volgende algemene evaluatie van het overleg gegeven.  

"Ik kan alleen maar vaststel/en dat politie steeds minder rekening houdt met ons en onvoldoende 
beseft dat hun acties een impact kunnen hebben met al hetgeen wij al met die gasten gedaan hebben. 
Dat soort gesprek hebben we dus nog niet gehad. Het blijft steeds beperkt tot 'wij doen dit en jullie 
doen dat', zonder de impact op elkaar af te tasten of uit te spreken. " (coördinator straathoekwerk, 
interview). 

"Zo hebben we h et plein, een heel gevoelig onderwerp, waarrond al twee jaar overleg is, maar 
iedereen toch zeer sterk binnen zijn job blijft denken. Het resultaat is dat een aantal situaties zich 
ontwikkelen omdat deze houding er is. Dat moeten we dus veranderen omdat je anders overleg krijgt 
waar men enkel zegt hoe goed men werkt, maar niemand praat waarover het eigenlijk gaat. " 
(regisseur, interview) 

Met het instal leren van het overleg wordt aan alle partijen de mogelijkheid geboden om hun 

zegje te doen, maar de echte problemen en spanningsvelden bl ijven onbesproken . U it de 

gesprekken en i nterviews bl ijkt dus dat deze nochtans sterk aanwezig zijn .  Centraal h ierin 

staat enerzijds de sterke aanwezigheid en inbreng van de vei l igheidsactoren en anderzijds 
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de beperkte aanwezigheid tot zelfs afwezigheid van bepaalde welzijnsactoren en/of hun 

beperkte bereidwi l l igheid om zich in te schakelen in het agenda van de vei l igheidsactoren . 

"Natuurlijk, de eerste keer dat we werkten kwam vooral de politie aan het woord, vooral met cijfers. Ze 
duidden aan dat ze zoveel uren meer patrouille hadden gedaan, terwijl van de welzijnswerkers zich op 
dat moment niet geroepen voelden om in dit kader iets meer te doen. Ze kwamen toen als het ware 
met een leeg verhaal. 
(" .) 
Ja, de inbreng in het overleg ligt aan politionele kant. Die mensen kunnen met verhalen komen, cijfers 
presenteren, tegen volgende week hebben zij hun acties opgevoerd en kunnen hierrond evalueren. 
Natuurlijk ligt de dominantie bij hen. " (opbouwwerker, interview) 

"(" .) het straathoekwerk was ook op het overleg aanwezig, maar die deden hun mond niet open omdat 
ze zich daarin niet willen verbranden. " (medewerker stedelijk migrantencentrum, interview) 

Deze laatste stel l ing wordt enigszins genuanceerd door de coördinator van het 

straathoekwerk. Zo stelt hij op het overleg de aanwezigheid van het straathoekwerk op het 

plein bewust i n  uren uitgedrukt te hebben (cf. supra), met als doel het goochelspel met cijfers 

vanwege de pol itie te rid icul iseren .  

"Politie vertelde dus uitgebreid over hun observatieacties op deze buurt. Ik zei dat we 500 uren 
aanwezig geweest waren. Ik speelde dat spel dus mee, en we zijn uit elkaar gegaan. Ik stel me dan 
echt wel de vraag waar we mee bezig zijn. " (coördinator straathoekwerk, interview). 

Het gevolg is dat vanu it de ervaringen in het overleg de pol itie zich door de sociale sector in  

de steek gelaten voelt om zich vanuit een preventieve invalshoek mee in te zetten voor 'een 

vei l ig plein en een vei l ige buurt' . Als een maatschappelijk probleem wat moei l ijk wordt, wordt 

"de zwarte piet doorgeschoven aan de pol itie" en legt 'de sociale sector' haar kaarten neer. 

De pol itie stelt dat op d ie manier een repressiever optreden noodzakel ijk wordt, wat ze 

trouwens zelf niet wensen. 

"Wij zien dat door het ontbreken van een sociaal vangnet er vanuit politie repressiever wordt 
opgetreden in de zin dat er meer een aanwezigheidspolitiek vanwege politie gevoerd wordt. Je ziet 
dan bijvoorbeeld brigades opduiken met honden, bijvoorbeeld op het plein of op een bepaalde straat. 
Dat is maar omdat op onze vragen om samenlevingsproblemen op te lossen, die mensen aan hun 
oversten antwoorden dat ze daartoe geen methodieken hebben. Vandaaruit komt het terug bij de 
burgemeester die dat bespreekt met de hoofdcommissaris. Die stelt dan vast dat de politie het weer 
maar eens moet doen. De sociale sector zegt dan enerzijds wel dat de politie meer consequent moet 
optreden, langs de andere kant zijn wij de vragende partij om de achterliggende problemen aan te 
pakken. Wij weten zeker dat dat niet gemakkelijk is, maar ook de taak van politie is niet gemakkelijk. " 
(stafmedewerker gemeentepolitie, interview) 

"Maar, men heeft in de plaats gesteld dat we allemaal samen -én sociale zaken, én OCMW én noem 
maar op- in dezelfde richting ageren. Het is met andere woorden een beleidsoptie geweest van het 
lokale bestuur om dat te doen (bedoeld wordt: het voeren van een integraal veiligheidsbeleid, p.g.). In 
hoeverre ze bereid zijn dat ook te volgen, dat weet ik niet, maar er zijn in ieder geval -bijvoorbeeld in 
het kader van het plein- herhaalde vergaderingen geweest, tot op het moment dat daar iemand van de 
maatschappelijk werkers heeft gesteld dat ze daar geen methodieken voor heeft. Dat deed toen de 
deur toe. Wij dienden ons te onthouden van repressieve acties omdat die repressieve acties de 
preventie teniet zouden doen. Ik kan daar ook inkomen indien men probeert via straat- en buurtwerk 
een vertrouwensrelatie te creëren met het openbare bestuur aan de ene kant -waar wij ook inzitten
en aan de andere kant de allochtone bevolking. Op het ogenblik wij daar knokploegen gaan 
installeren, dan riskeert die verhouding in het gedrang te komen. Wij doen dat dus ook niet. Op een 
bepaald moment blijft men toch altijd klachten krijgen en dreigt dat te escaleren. Op die vergadering 
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stelt men dat dat men daar geen methodieken voor heeft. Dat betekent zoveel als te stellen dat men 
er niets aan gedaan heeft of niets kan aan doen. Ik stel dan meteen heel de strategie die het 
gemeentebestuur heeft vooropgesteld in vraag, ofwel wil men die strategie in het andere kamp niet 
toepassen. " (hoofdcommissaris gemeentepolitie, interview) 

De hoofdcommissaris l icht d it standpunt trouwens omstandig toe in een schrijven d.d . 29 

oktober 1 998, gericht aan de burgemeester en schepen van sociale zaken. Bedoeling is zijn 

standpunt ten aanzien van de verdere ontwikkel ing het overleg , inclusief gewenste 

positionering van de deelnemende actoren, aan te geven (cf. infra). 

Verder zal nog uitgebreid toegel icht worden dat deze kritiek vertrekt vanuit een consensus

idee: al le actoren kunnen en moeten de krachten bundelen in functie van een 

gemeenschappelijke doelstel l ing d ie door de ganse buurt gedragen wordt, met name: een 

vei l ige en leefbare buurt. De reactie van de 'sociale sector' is tweeledig :  

- de politie toont onvoldoende begrip en respect voor de specificiteit van haar werkvormen, 

en 

- de politie d ifferentieert en nuanceert haar verwijt ten aanzien van de 'sociale sector' 
. 

onvoldoende. 

Wat de eerste reactie betreft, wijst de schepen van socjale zaken in haar analyse van het 

overleg zeer kernachtig op de specificiteit van de 'sociale sector', en haar gevolgen voor een 

eventuele samenwerking met de politie. 

"Het probleem daar is dat men vanuit politie een te makkelijke kijk heeft op het werk van de sociale 
sector en dan meer bepaald het bouwen en in stand houden van vertrouwensrelaties. Vertrouwen is 
belangrijk om iets op te bouwen. Met het ontwikkelen van hun wijkzorgteams maakt de politie dat nu 
ook zelf duidelijk. Ze zeggen het dus zelf. Het verschil en bijkomend voordeel van politie is dat ze nog 
altijd politie zijn. Als er incidenten zijn kunnen ze ook terugvallen op dat politie-zijn, terwijl 
welzijnswerkers op dat moment niets hebben. Zij kunnen enkel terugvallen op hun vertrouwensrelatie. 
Zij hebben geen enkel ander middel. Wat zouden ze anders kunnen gaan doen ? Er wordt inderdaad 
vaak bemiddelend opgetreden, maar met jongeren of volwassenen die de straathoekwerkers of de 
buurtwerkers ook goed kennen. Op een bepaald moment is er een incident geweest aan de moskee. 
Daar was toen iemand van het straathoekwerk, maar die was toen daar in privé verband. Bovendien 
was hij betrokken partij: zijn vader was lid van de moskee en die jongere kan daarin geen partij 
nemen. De politie verwacht dan dat de straathoekwerkers mee optreden, maar zij kunnen dat niet. Die 
situatie is nochtans heel complex, terwijl de politie ze aangrijpt om simpelweg te stellen dat het 
welzijnswerk daar op niks trekt. Er zijn inderdaad grenzen en de straathoekwerker heeft de opdracht 
om met de jongeren die op straat zijn, dingen te doen. Dat betekent misschien dat ze ook kunnen 
voorkomen dat ze in de zware criminaliteit terecht komen, maar dat is niet het hoofddoel, dat is maar 
een bijdoe/, een bijkomend effect misschien. " (schepen van sociale zaken, interview). 

Steeds weer wordt het straathoekwerk vernoemd als de actor die in het overleg deze 

problematische relatie ervaart. 

''Ja, het waren vooral de straathoekwerkers die zich dan verdedigd hebben en inderdaad stelden dat 
zij de criminaliteit niet moesten oplossen. Politie zou willen dat het straathoekwerk met hen zou 
samenwerken naar diezelfde doelgroep toe. Maar straathoekwerkers willen dat helemaal niet, want 
dan zijn ze hun vertrouwensfunctie ten aanzien van die jongeren kwijt natuurlijk. Ze mogen nooit in de 
keuze gesteld worden om partij te moeten kiezen voor politie of die gasten. Als ze samenwerken met 
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politie gaat die keuze ooit gemaakt moeten worden en zover laten zij dat niet komen. " (opbouwwerker, 
interview). 

Dat deze pro blematiek echter niet verengd kan worden tot de relatie straathoekwerk-politie, 

wordt aangegeven door de medewerker van het stedelijk migrantencentrum:  h ij ervaart 

dezelfde problemen. 

"De commissaris bekijkt dat allemaal vanuit zijn agenten-agenda: "ze willen niet met ons meewerken". 
Ook ik zeg nu al dat ik dat nooit zal doen. Ik ken me dat niet permitteren. " (medewerker stedelijk 
migrantencentrum, interview) 

Een tweede reactie vertrekt vanuit de a lgemene stel l ing dat het overleg krachtig aanduidt dat 

er een gebrek  is aan wederzijdse kennis te aanzien van elkaar. 

"We zijn dus in feite wel een beetje vreemd voor elkaar. We kennen niet de cultuur en de 
geplogendheden van die mensen en zij kennen dat ook niet van de sociale sector. Dat kwam zeer 
uitdrukkelijk tot uiting op de vergadering rond het plein, waar ikzelf niet aanwezig was. Die werelden 
zijn echt vreemd voor elkaar. " (coördinator opbouwwerk, interview). 

Meer bepaald  geeft de sociale sector aan dat de politie ten onrechte de ganse sociale sector 

bekritiseert: 'de sociale sector' verzamelt talrijke actoren die bezwaarl ijk over dezelfde kam 

geschoren kun nen worden . 

De eerste confrontatie die ik ooit heb meegemaakt tussen de sociale sector en politionele diensten 
was op het overleg rond het plein. Daar merkte je dat de ene groep de andere niet kende. Men sprak 
over de sociale sector terwijl daar straathoekwerk, jeugdwerk, opbouwwerk, buurtwerk zaten, die niet 
onderscheiden werden van elkaar. 
( . . .  ) 
Maar vooral vanuit de kant van politie waren er sterke reacties. In het begin werden we daar echt 
vernederd; het was vernederend hoe zij spraken over de welzijnssector. Dat was ook de reden 
waarom ik naar dat overleg stapte, om mee in confrontatie te gaan. We hebben nog nooit met politie 
samengewerkt, dus dat was een nieuwe uitdaging. Ik heb toen ook wel gezegd: over wie heb je het nu 
eigenlijk ? Je bent de hele tijd bezig over de sociale sector, maar er is een onderscheid tussen 
opbouwwerk, buurtwerk, straathoekwerk enzoverder. En over wie heb je het nu eigenlijk ?" 
(opbouwwerker, interview) 

Deze d ifferentiëring en nuancering bl ijkt noodzakelijk  vermits binnen 'de sociale sector' één 

actor -i .c. het buurtwerk- een positie i nneemt die niet al leen bekritiseerd wordt door de 

politie, maar ook door burgemeester, de bevoegde schepen en andere welzijnsactoren . 

"Eén van de meest markante uitspraken - en dan gaat het over deze buurt - was toen een 
buurtwerkster op een vergadering waarin precies deze moeilijke samenwerking werd besproken, zei 
dat ze daar geen antwoord op had en niet wist hoe ze dit moest aanpakken. Ik vond dit enerzijds zeer 
oprecht en anderzijds natuurlijk een schromelijk falen. 
(" .) 
Laat me eens e ven terugkomen op het verhaal van de buurtwerkster. Stel dat ze gezegd zou hebben 
wel methodieken te hebben om bepaalde groepen beter hun belangen en noden te doen formuleren. 
bijvoorbeeld via contactvergaderingen. maar dat ze vanuit die methodieken niet kan garanderen dat er 
enig effect is op de onveiligheidsgevoelens van andere groepen. zou dat geaccepteerd worden ? 
Had ze het zo gesteld, dan zou ze gelijk gehad hebben. Maar het was eerder het onvermogen om 
zelfs maar iets te proberen in die richting. Ik heb weet van conflicten tussen straathoekwerkers en 
buurtwerking in die buurt. Straathoekwerkers verwijten het buurtwerk dan dat ze te sterk in de wollige 
sfeer blijven h angen: samen koffie drinken, samen een aantal leuke activiteiten opzetten, . . .  zonder 
voldoende door te dringen in de diepte van de problemen. " (burgemeester, interview) 
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"( . . . ) in dat geval was dat de burgemeester die eerder de politie gelijk gaf. Ik denk dat dat in die situatie 
een stukje terecht was. Het welzijnsveld was altijd heel verbloemend. Dat werkt enorm op de heupen 
van politie. Zij willen dat er iets gebeurt, misschien soms eerder wat repressief. De welzijnssector 
maakt dan wel een aantal afspraken, maar moet dan de volgende vergadering zeggen dat ze nog 
niets gedaan hadden. Ondertussen zegt politie dat ze met de gebakken peren zitten omdat ze niet 
mochten patrouilleren omdat het welzijnswerk een aantal initiatieven ging nemen naar een aantal 
gebruikersgroepen op dat plein. Daar heeft de burgemeester duidelijk gemaakt dat een aantal 
welzijnsactoren en dan vooral het eigen stedelijke buurtcentrum gewoon op hun bek zijn gegaan ( . . .  ) "  
(coördinator opbouwwerk, interview) 

Zelfs de eigen coördinator bevestigt deze problematische houding van haar buurtwerk, en 

geeft een relatief pessimistische indruk met betrekking tot een oplossingsstrategie. 

"Ik denk dat je het over dezelfde vergadering gaat die steeds maar terugkomt in gesprekken. De 
buurtwerker heeft toen terecht -maar strategisch onverstandig- gereageerd met te stellen dat wij niet 
over de methodieken beschikken om die problemen aan te pakken. Zij voelde zich niet geschoold om 
met dergelijke problematieken om te gaan en daarin heeft ze ook gelijk. Natuurlijk geeft dat naar ons 
als coördinator de vraag hoe we onze mensen daarin opleiden, want in feite moeten ze dat wel 
kunnen. Hoe ik dat moet aanpakken, weet ik echter ook niet goed. We zijn op dat vlak zeer 
amateuristisch bezig. " (coördinator buurtwerk, interview) 

Ook andere actoren bevestigen de problematiek waarbij ook zij in het kader van een 

oplossingsstrategie wijzen op het belang van een sterkere interne coörd inatie en profi lering 

(voor een verdere bespreking : cf. infra). 

"De burgemeester zei daar zeer expliciet dat de sociale sector hen in de steek laat. Dat is hun visie: 
de sociale sector laat hen in de steek ( . . .  ). Dat is de teneur die er constant hangt. Nu, op sommige 
vlakken volg ik dat wel. Ik vind ook dat iets als een buurtcentrum rond die problematiek iets moet 
doen, maar of het dan dat moet zijn wat politie wenst is nog wat anders. Dat zal nu verder uitgemaakt 
worden in dat inclusief beleid. Er zal in dit kader ook aan politie duidelijk gemaakt moeten worden in 
hoeverre ze hulp kunnen verwachten en in hoeverre ze het zelf zullen moeten doen. Daar zullen dus 
capabele mensen moeten komen om de communicatie binnen de dienst zelf op poten te zetten. " 
(medewerker stedelijk migrantencentrum, interview) 

"Ja, bovendien had politie op sommige momenten ook terechte kritiek, zeker wat bepaalde actoren 
betreft die een preventieopdracht hadden, maar die dat niet konden formuleren omdat ze het niet 
wisten. Natuurlijk beginnen er dan een paar mensen met rode kaken te zitten. Dat is dan beginnen 
rollen en komt bij de burgemeester, de burgemeester maak dit over bij de dienst sociale zaken en bij 
de bevoegde schepen; zij heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid over onder andere de buurtcentra. 
Zo begon dat: het buurtcentrum begon ook te beseffen dat het tijd werd dat ze zich gingen profileren. " 
(opbouwwerker, interview) 

Zoals reeds gesteld, is men er met het overleg niet in geslaagd om ruimte te creëren om 

dergel ijke elementen ter bespreking te stellen. I ntegendeel er werd beslist het overleg stop te 

zetten .  Hoewel de politie niet over de gehoopte partners kan beschikken, bl ijft zij -in overleg 

met de burgemeester- aan bewoners(groepen) duidelijk maken dat de ervaren en 

gesignaleerde onveil igheidsproblemen au sérieux genomen worden. Zo zette ze zelf meer 

actieve stappen naar de migrante gemeenschap (gesprek met stafmedewerker 

gemeentepolitie). Toch bepaalt vooral de politiek-electorale context de aard van ondernomen 

acties: ze moeten zichtbaar zijn en op korte termijn effecten ressorteren,  i . c. bij het 
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kiespubl iek het gevoelen van geruststel l ing herstellen . Verhoudingen tussen actoren worden 

dus ook bepaald door de nabijheid van verkiezingen. 

'.'(. . .  ) Zo is er een procedure buurtgebonden overlast. Het laatste jaar is dat geen enkele keer meer 
opgestart. Je kon dus vroeger met alle partners samenkomen om jouw kijk op het probleem te geven, 
maar de laatste tijd gebeurt dat dus niet meer. Er wordt onmiddellijk opgetreden. Ik vermoed dus dat 
de verkiezingen daarin meespelen. 
Je hebt dus weinig impact op het al dan niet samenkomen van die groep ? 
Ja, en dat wil ik ook niet hebben. Ik wil geen inspraak hebben in het bepalen van het politionele beleid 
in de buurt. Ik wil alleen dat mijn mensen goed kunnen werken. Dat is mijn eerste en enige opdracht. 
Ook daar moeten we trouwens niet naïef zijn en beseffen dat onze impact op het politionele terrein 
slechts zeer beperkt is. Wij zijn met 1 6, zij met 950. Zo hadden we eens contacten opgebouwd met 
een groep van 30 zware gebruikers. De hoofdcommissaris stond erbij toen ze elke dag opnieuw 
opgepakt werden. De scene werd gekuist. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Dat op en rond het plein pol itie ook gebruik maakt van hondenpatroui l les, dient in  dit kader 

begrepen te worden. De burgemeester zelf bl ijkt nochtans dubbelzinnig te staan tegenover 

d it in itiatief. 

"(" . )  concreet wordt de sociale sector op het plein toch maar geconfronteerd met hondenpatrouil/es 
die hun werk veel moeiliiker kunnen maken. De sociale sector heeft daar geen impact op. ook al heeft 
het gevolgen op hun terrein en hun werk. 
Dat is een moeilijk afwegen voor politie die ook repressief moet optreden ten aanzien van symptomen. 
Als de symptomen te sterk zijn en er teveel wrevel en hinder is, dan moet de politie optreden. Met die 
honden valt dat nu nog wel mee hoor, maar ik moet u toch zeggen dat ik ook gemengde gevoelens 
heb ten aanzien van de vraag of je daar nu hard mee moet doorgaan of niet. " (burgemeester, 
interview) 

B. OVERLEG ROND ASIELZOEKERS IN DE BUURT EN DAARAAN 

VERBON DEN ONVEILIGHEIDSPROBLEMEN 

Ook een tweede en meer recent overleg verloopt volgens een zeer gel ijkaardig scenario. Dit 

overleg is n iet langer gericht op overlast op het plein ,  maar wel op de toestroom aan 

vluchtel ingen in de buurt en de overlastproblemen die h ieraan verbonden zijn .  Grosso modo 

kan gesteld worden dat de relaties zoals beschreven in het overleg rond het plein hier 

gecontinueerd worden. Ook hier werden tal van method ieken van dataverzameling 

aangewend om dit overleg te analyseren, inclusief eigen observatie van overleg tussen 

professionele actoren. 

1 .  Schriftel ijke documenten : 

280 

- verslag buurtteam 6 september 1 999 
- brief d .d .  20 september 1 999 vanwege het buurtteam aan de burgemeester 

betreffende: Het vluchtel i ngenprobleem in deze buurt wordt steeds n ijpender. 
Bewoners ontvluchten de buurt. 

- verslag buurtteam 1 1  oktober 1 999 
- verslag buurtteam 2 december 1 999 
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- verslag uitgebreid buurtteam 31  januari 2000 

2. Eigen deelname aan en observatie van het u itgebreid buurtteam van 31 januari 2000 

rond de vluchtelingenproblematiek 

3.  De i nterviews uit  het tweede empirische lu ik. 

4. De g esprekken uit het tweede empirische lu ik. 

(1 ) Wie neemt aan het overleg deel ? 

- Buurtteam 6 september 1 999 
1 0  deelnemers: 3 medewerkers lokale integratiedienst, jeugdwerker, parochiewerking ,  
opbouwwerker, meisjeswerking, 2 medewerkers buurtwerk, dienst voor vluchtel ingen 
Buurtteam 1 1  oktober 1 999 
9 deelnemers: 2 medewerkers lokale integratiedienst, 2 jeugdwerkers, parochiewerking,  
opbouwwerker, meisjeswerking, 2 medewerkers buurtwerk 
Buurtteam 2 december 1 999 
6 deelnemers: 2 medewerkers lokale integratiedienst, jeugdwerker, parochiewerking,  
opbouwwerker, buurtwerk 

- Uitgebreid buurtteam 31 januari 2000 
1 2  deelnemers: lokale integratied ienst, parochie, opbouwwerker, meisjeswerking ,  
medewerker stedelijk migrantencentrum, 2 coördinatoren straathoekwerk, preventief 
zorgcentrum, vluchtel ingencentrum, onderzoeker 

Het in itiatief om de vluchtelingenproblematiek in de buurt aan te kaarten kwam vanu it het 

buurtteam.  Dit is een systematisch overlegorgaan dat een vaste maar zeer beperkte kern 

van (professionele) veldwerkers in de buurt samenbrengt: de lokale integratiedienst, het 

jeugdwerk, de parochiewerking ,  het opbouwwerk, de meisjeswerking en het buurtwerk. 

B indend element is dat deze actoren globaal naar de wijk werken en in mindere mate 

ind ividuele hulpverlening aanbieden . Doelstel l ing is de verschi l lende werkingen voor te 

stel len,  actuele problemen binnen de buurt te bespreken en te zoeken naar een 

gezamen l ijke inbreng en afstemming ten aanzien van deze problemen. Het buurtcentrum 

brengt het buurtteam samen, stelt het agenda op, leidt te vergaderingen en maakt verslag .  

Zo werd op 6 september 1 999 tussen deze partners de vluchtel ingenproblematiek 

besproken .  Er werd beslist een brief te sturen naar de burgemeester om hem in kenn is te 

stel len van deze problematiek en een duidelijke aanpak te vragen vanwege de politie (cf. 

i nfra) .  De problematiek werd verder opgevolgd in de volgende twee buurtteams. I nmiddels 

b leek er  sterk verzet gerezen te zijn ten aanzien van d it in itiatief vanwege professionele 

buurtgerichte welzijnsactoren d ie geen partner zijn binnen het buurtteam. De buurtwerker 
. 

besliste -als 'kapitein' van het buurtteam- om "deze kritiek niet te bespreken via individuele 

contacten, maar wel een uitgebreid overleg te organiseren waarbij deze actoren uitgenodigd 

werden" (buurtwerker, gesprek) . Hoewel voor d it overleg geen vei l igheidsactoren u itgenodigd 
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werden , bl ijft ook hier een prioritair element binnen de discussie de relatie tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren. Zoals hieronder nog zal b l ijken is de inzet van deze 

d iscussie namelijk de zoektocht vanwege de welzijnsactoren naar een strategisch 

tegengewicht ten aanzien van de dominante positie van de vei l igheidsactoren. 

(2) Hoe wordt het probleem omschreven ? 

Onder de partners van het buurtteam blijkt er eenduidigheid te bestaan rond de omschrijving 

van de problematiek. Een toename van het aantal vluchtel ingen in  de wijk en vooral de 

overlastproblemen d ie hieraan verbonden zijn ,  baart de partners zorgen . Zo worden onder 

andere vernoemd (verslag buurtteam 6 september 1 999): 

- afval- en lawaaioverlast omdat 20 à 30 vluchtelingen in één huis leven; 

- prostitutie van 1 2-1 4 jarige i l legale meisjes; 

- massale fietsdiefstal len en de plaatselijke winkeliers hebben het hard te verduren;  

- bepaalde g roepen schrikken er ook niet voor terug zwaar geweld te gebruiken waarbij zij 

besch ikken over wapens; 

scholen d ie de kinderen van vluchtel ingen wil len onthalen , zien hun Turkse en 

Marokkaanse leerl ingen wegtrekken. 

Het buurtteam komt tot de conclusie dat "de leefkwaliteit in deze buurt op enkele maanden 

tijd erg gedaald is en de buurt ontwricht raakt. Het gevolg is dat mensen, zowel autochtonen 

als allochtonen uit de wijk wegtrekken. " (brief aan de burgemeester d. d. 20 september 1999). 

Het perspectief dat ingenomen wordt is dat van de autochtone en al lochtone bewoners d ie al  

langere tijd in  de buurt wonen: zij worden geconfronteerd met de overlast die 'nieuwkomers' 

veroorzaken en dreigen hierdoor weg te trekken uit de buurt. Een stafmedewerker van de 

gemeentepolitie verwoordt deze evolutie zeer treffend als volgt: 

�'De klachten die autochtonen vroeger hadden over Marokkanen en Turken, hebben deze laatste 
groepen nu over asielzoekers. Het systeem schuift gewoon door: 'ze drinken, ze lopen laat op straat 
en ze vallen onze vrouwen lastig'. Dat is dus een verhaal dat we vroeger ook al eens gehoord 
hebben. " (stafmedewerker gemeentepolitie, interview). 

Diverse welzijnsactoren die n iet tot het buurtteam behoren, bekritiseren echter deze 

probleemanalyse (en de gevraagde aanpak, cf. intra). Dat b l ijkt op het uitgebreide buurtteam 

waarbij ook de belangrijkste critici , i . c. het straathoekwerk en het stedelijk migrantencentrum, 

werden u itgenod igd om "misverstanden op te he/deren, problemen te bespreken en aan te 

pakken" (verslag buurtteam 2 december 1999, bevestigd in gesprek met buurtwerker).  

"De toenemende druk vanwege vluchtelingen wordt te sterk beschreven vanuit de overlast- en 
onveiligheidsproblemen die deze groep zou veroorzaken. De achterstellings- of 
onwelzijnsproblematiek blijft onvoldoende besproken. Zo benadert het straathoekwerk deze groepen 
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niet vanuit een overlastprobleem, maar wel vanuit de 'drukte' die in de buurt heerst. " (coördinator 
straathoekwerk, eigen observatie en verslaggeving uitgebreid buurttteam). 

De medewerker van een vluchtel ingenorganisatie wijst op het gevolg om de 

vluchtel ingenproblematiek pas onder de aandacht te brengen in zoverre er een 

overlastproblematiek is: "De realiteit is dat de grootste groep vluchtelingen -ondanks 

ernstige problemen van bestaansonzekerheid- aanvaardbaar overleeft. Dergelijke positieve 

dynamieken verdwijnen uit de aandacht. " (eigen observatie en verslaggeving uitggebreid 

overleg). Tevens grijpt deze medewerker het probleem van overbewoning aan om ook hier 

de andere kant van de medail le op te werpen: "Het probleem van overbewoning wordt ten 

dele gecreëerd door autochtone en allochtone bewoners die voor veel geld matrassen 

verhuren aan vluchtelingen. Dat vluchtelingen op dit aanbod ingaan, is slechts een 

overlevingsstrategie. " (eigen observatie en verslaggeving overleg, bevestigd in interview met 

stafmedewerker gemeentepolitie en coördinator opbouwwerk) . Kortom, deze actoren komen 

tot een geheel andere probleemanalyse waarbij veel sterker het perspectief van de 

vluchtelingen wordt ingenomen en de welzijnsproblemen waarmee ze geconfronteerd 

worden . Zij nemen dan ook een heel ander standpunt in .  "Het probleem is het gebrek aan 

communicatie met de vluchtelingen; we moeten onszelf de vraag durven stellen of we als 

professionele organisaties tot nu toe wel voldoende geïnvesteerd hebben in het creëren van 

een kader om met deze groepen te communiceren. " (stedelijk integratiecentrum, eigen 

observatie en verslaggeving van uitgebreid buurtteam). Ook de schepen van sociale zaken 

geeft in het interview te kennen mee te stappen in deze benadering en bekritiseert daarmee 

de  positie die door het buurtwerk werd ingenomen. Zij wijst hierbij op het belang van de 

doelgroepen die vertegenwoordigd worden, een element dat verder meer uitgebreid zal 

besproken worden.  

"Het verhaal dat de buurtcentra wel eens standpunten innemen die reacties opleveren, klopt nochtans 
wel, of beter: toch voor sommige buurtcentra. Dat heeft heel veel te maken met de groepen die het 
buurtcentrum bereikt en welk standpunt die groepen innemen. De buurtcentra moeten daar bewuster 
mee leren omgaan. Een belangrijke opdracht daarin is om precies die groepen te bereiken die nu niet 
bereikt worden. Asielzoekers zijn daar een voorbeeld van. Zo moeten ze rond dat probleem eerder 
proberen om in samenwerking met andere diensten die mensen uit te nodigen of mee aan de deur te 
gaan en met hen een gesprek te voeren. Desnoods moet daar een tolk bij. Daar zie ik geen 
problemen in. Op die manier kan je namelijk aan het onwelzijn van die groep werken. Dat is de fout 
die we vroeger gemaakt hebben: de migranten zijn nooit op een fatsoenlijke wijze onthaald. Die 
nieuwkomers nu wel onthalen, is een taak van de buurtwerkers, maar ze moeten niet wachten tot er 
een klacht binnenkomt. In feite zouden ze daar zelf naartoe moeten stappen. Je kan er ook niet 
onderuit datje soms in dat denken meestapt. " (schepen sociale zaken, interview). 

Dat deze verandering van perspectief niet evident is, komt tot uiting op het u itgebreide 

buurtteam. Enkele partners binnen het buurtteam reageren op de geuite kritiek door de 

ervaren overlastproblemen nogmaals te bevestigen en/of krachtiger uit te d rukken.  Zo geeft 
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de medewerker van het meisjescentrum (dat zich voornamelijk richt naar Marokkaanse en 

Turkse meisjes) volgende indruk: 

"Wij promoten onze werking niet naar vluchtelingengroepen toe. In de zomer stelde men vanuit de 
werking wel vast dat meer en meer Kosovaarse jongeren op het Luizengevecht kwamen die de 
Marokkaanse en Turkse groepen deden verdwijnen. Ouders stonden namelijk niet meer toe dat hun 
kinderen op het Luizengevecht speelden: ze hadden veel vragen rond veiligheid en hygiëne. Op het 
einde van de zomer kon je dan ook vaststellen dat er bijna geen Marokkaanse en Turkse kinderen 
meer op het plein speelden. "  

Bovendien is deze medewerker van het meisjescentrum een (al lochtone) bewoner van deze 

buurt; ook vanuit deze ervaring heeft ze een heel verhaal te vertellen . 

"Het is geen leven meer in de buurt, vooral tijdens de zomer. Kijk naar het plein: daar staan alle 
huizen te koop; de Belgen en migranten vluchten. De dagen dat men groot huisvuil komt ophalen, 
worden de straten tot 's morgens vroeg omgetoverd tot een echte braderie. De illegalen zoeken hun 
waren uit, het is een op- en afrijden en een getier tot 's ochtends vroeg. Ook het sluikstorten van deze 
groepen creëert enorm veel overlast en ergernis: men zet zomaar wat troep bij jouw huisvuil. De 
maatschappij die het huisvuil komt ophalen, neemt dit natuurlijk niet mee en jij kan die troep dan 

/opkuisen. Bij de Marokkanen en Turken leeft de algemene sfeer dat zij constant moeten bewijzen dat 
ze zich voldoende integreren en zich aan de regels houden. De vluchtelingen daarentegen, die mogen 
nu alles. Zo signaleren de winkeliers nu veel winkeldiefstal, iets wat vroeger niet het geval was. Ik ben 
dan ook aan het uitkijken naar een andere woning buiten de buurt. Er is geen hygiëne meer in de 
buurt, ik durft mijn kinderen niet meer buiten laten spelen of naar het plein laten gaan. " (medewerker 
meisjescentrum, eigen observatie uitgebreid overleg). 

Zoals reeds gesteld, worden in d it overleg relaties ontwikkeld die zeer sterk gel ijken op de 

relaties binnen het overleg rond het plein. Opval lend element is echter dat i n  d it overleg geen 

pol itionele actoren betrokken zijn .  In  de verzamelde gegevens vinden we dan ook voldoende 

elementen met het oog op een nuancering van de keuze om verhoudingen tussen 

professionele actoren te analyseren in vei l igheidsactoren enerzijds en welzijnsactoren 

anderzijds. B l ijkbaar ontwikkelen zich ook binnen de welzijnsactoren onderl ing verhoudingen 

d ie we in vroegere onderzoeksfazes kenmerkend achtten voor de verhoudingen tussen 

welzijnsactoren enerzijds en vei l igheidsactoren anderzijds. Zo stelt zich de vraag in hoeverre 

de gehanteerde clustering geherformuleerd moet worden (cf. infra). 

(3) Hoe moet het probleem aangepakt worden ? Welke verwachtingen hebben 

de actoren ten aanzien van elkaar ? 

Gezien in de probleemanalyse van het buurtteam de focus gericht wordt op een gebrek aan 

duidel ijke controle ten aanzien van de overlastproblemen, stelt d it team vooral haar 

verwachtingen in een pol itionele interventie: "( . . .) wensen wij als eerste stap aan te dringen 

op een strikt en duidelijk optreden van de politie om de maatschappelijke en juridische regels 

te laten respecteren. Dit alleen al zou heel wat ongenoegen bij de buurtbewoners 

wegnemen. "  (brief aan de burgemeester d.d. 20 september 1999). 
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Deze wens is een doorn in het oog van de welzijnsactoren d ie niet tot het buurtteam 

behoren.  Door haar analyse en voorgestelde aanpak doet het buurtteam namelijk de positie 

van het welzijnswerk ten aanzien van de politie (nog verder) verzwakken. 

"Er is inderdaad wrevel ten aanzien van de brief die door het buurtteam aan de burgemeester 
geschreven werd en wel omdat de brief zo geschreven is dat het misbruikt kon worden -en misbruikt 
geworden is- door de politie. Het buurtteam bevestigt met dit schrijven namelijk formeel wat de 
hoofdcommissaris al langere tijd pretendeert: de sociale sector werkt niet en de middelen kunnen 
beter toegekend worden aan de politie ( . . . ) De politie ligt al veel langer op vinkenslag om aan te 
duiden dat de sociale sector niet werkt. De brief kwam dan ook als een welkomstgeschenk: sociale 
diensten bevestigen het beeld dat ze de situatie zelf niet onder controle krijgen. " (medewerker 
stedelijk migrantencentrum, eigen observatie en verslaggeving van uitgebreid overleg). 

"De aard van de brief was inderdaad slecht gekozen: er was de roep om iets te doen en vooral het 
signaal dat men vanuit het buurlteam -en dus een deel van de sociale sector- niet wist wat te doen. Er 
had eerst onderling bekeken moeten worden wat vanuit de sociale sector mogelijk was. Die sector 
had eerst moeten samenkomen om te zien wat ze wensen en kunnen. " (coördinator straathoekwerk, 
eigen observatie en verslaggeving van uitgebreid overleg). 

De coörd inator van het buurtwerk is het slechts zeer ten dele eens met deze kritiek. 

"Ik vind ook dat een aantal dingen in de schoenen van de buurtwerker geschoven worden die niet 
terecht zijn. Als het buurlteam ervoor kiest om rond politiek vluchtelingen een brief aan de 
burgemeester te sturen, dan vind ik het niet de verantwoordelijkheid van de buurtwerker. Dat wordt 
haar nu nog altijd kwalijk genomen. Ik vond dat niet terecht. In die brief stond trouwens dat de sociale 
sector wou meewerken aan het oplosssen van het probleem. Ik vind dus niet dat het probleem daar 
alleen maar doorgeschoven is aan de politie. In een contact met mezelf, gaf een stafmedewerker van 
de gemeentepolitie zelf aan dat het niet kan dat wij als buurtcentrum brieven sturen naar de 
burgemeester want dat dat alleen als effect heeft dat er dan hondenpatrouilles in de wijk komen. Dan 
zeg ik: "Excuseer, dat is dan de verantwoordelijkheid van de commissaris. " Ik hoef niet vooraf in te 
schatten wat een commissaris daar mee doet en ik vind het dan zeker niet dat een politieman dat naar 
mij moet toespelen. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor de slechte beslissingen die binnen zijn dienst 
genomen worden. Wij hebben alleen maar een vraag gesteld. 
De vraag was zo gesteld dat het een noodkreet was van het welzijnswerk ? 
Dat klopt ook. In een overleg tussen mezelf en de coördinator van de stedelijke integratiedienst 
bevestigde ook hij trouwens met zoveel woorden dat zij er niets aan konden doen. Het verschil is dat 
het buurlteam nog een noodkreet geslaakt heeft. Met het zwijgen is niemand geholpen. Nu heeft men 
zijn mond opengetrokken en problemen aan de kaak gesteld, en is men plots de slechte. Daar kan ik 
niet bij. Ik vind dat zelfs heel eerlijk dat je stelt dat het wel je taak kan zijn om daarrond te moeten 
werken, maar dat je het niet kan. 
Ware het niet beter geweest eerst intern te bekijken wat de welzijnssector daarrond dacht ? 
De enige fout die daar gemaakt is, is dat die twee actoren niet in het buurtteam zitten. Hadden zij er 
gezeten, hadden ze ook hun mening kunnen inbrengen. Degenen die de sterkst vragende partij waren 
om iets te doen, waren het vluchtelingenhuis zelf. Zij waren de sterkst vragende partij en ik ga dan niet 
aan mijn buurtwerker vragen welke krachten gevonden kunnen worden om daartegen iets te doen. " 
(coördinator buurtwerk, interview). 

Nogmaals wordt het belang van het samenstellen van de overleggroep bevestigd .  In casu 

kunnen consensus en unanimiteit rond een probleemanalyse en oplossingsstrategie slechts 

groeien in zoverre actoren met controversiële standpunten n iet op het overleg uitgenodigd 

worden . Verwijzend naar de gegevens uit de l iteratuurstudie zou ook dit als een vorm van 

(bewuste of onbewuste) confl ictvermijd ing opgevat kunnen worden. De 'critici ' b l ij ken 

inderdaad een heel andere oplossing voor te stel len. 
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"Wat bijblijft is het belang om (. . .  ) de dagelijkse communicatie met deze groepen op te bouwen, via 
een intense aanwezigheid in het veld. De methodiek van het straathoekwerk kan hier inspirerend 
werken. Er moeten binnen diensten mensen vrijgesteld worden om de straat op te gaan. Dat moeten 
zowat a/1-round figuren zijn met een enorme kennis rond de problematiek. Er moeten ook meer 
momenten en mogelijkheden komen om op een positieve wijze met elkaar te communiceren en de 
groepen in de buurt aan elkaar voor te stellen vanuit een positieve context. " (stedelijk 
migrantencentrum, eigen observatie en verslaggeving van het uitgebreid overleg). 

"De enige oplossing die voor dit probleem geformuleerd kan worden is het werken met deze groepen 
vanuit heel veel veldwerk en aanwezigheid in de straten en op pleinen. Dit soort werk mag niet op zich 
staan; er is een bovenbouw nodig om met de signalen van de veldwerkers ook effectief op meer 
structureel niveau iets te doen. Het beleid moet dus ook optreden. Dat vraagt dus ook dat bijvoorbeeld 
het buurtwerk zijn deuren openzet voor deze groepen. Het bestaande aanbod moet zich afvragen in 
hoeverre ze dit voldoende doet ( . .  .).Deze veldwerkers kunnen slechts werken indien de aanwezige 
organisaties beter op elkaar afgestemd zijn, van elkaar weten waarmee ze bezig zijn, waar ze elkaar 
kunnen aanvullen en in hoeverre ze het aanbod wensen af te stemmen op de noden van deze 
groepen. Veldwerkers zullen namelijk krachtige organisaties nodig hebben om te kunnen voldoen aan 
de noden van deze groepen. Daartoe met je ook een meer structureel spoor bewandelen. " 
(coördinator straathoekwerk, eigen observatie en verslaggeving van het uitgebreid buurtteam). 

Ondanks de afwijkende probleemanalyses en voorgestelde oplossingen , komen de actoren 

op het u itgebreid overleg toch tot een zekere consensus met betrekking tot een 

oploss ingsstrategie en een toekomstscenario. Deze oplossing slu it voornamelijk aan bij de 

analyse zoals geformuleerd door de critici binnen het overleg . Dat deze personen hun 

stempel zo sterk konden doordrukken heeft in belangrijke mate te maken met hun 

uitgebreide kennis en ervaring . H ieruit kan afgeleid worden dat ook de relaties tussen 

welzijnsactoren onderl ing verlopen via machtsverschi l len, in casu bepaald op basis van 

kennis en ervaring. Binnen het overleg wordt namel ijk gezamenlijk besloten om vanu it deze 

uitgebreide overleggroep een signaal te sturen aan de burgemeester. Hiertoe zal door de 

deelnemers aan dit overleg een dossier opgesteld worden waarin volgende twee sporen 

verder uitgewerkt worden : ( 1 ) het beschikbaar stel len van professionele krachten d ie via 

intens veldwerk contacten opbouwen met de vluchtel ingen, en (2) het ontwikkelen van een 

coherent beleid ten aanzien van deze problematiek waarbij er op basis van screening van 

behoefte en aanbod een betere afstemming komt tussen de bestaande professionele 

organisaties. Tevens wordt gesuggereerd om deze vraag ook over te maken aan de 

hoofdcommissaris van de gemeentepol itie om aan te duiden dat ( 1 ) de 'sociale sector' een 

eigen visie kan ontwikkelen ten aanzien van deze problematiek en (2) het antwoord van 

politie, met name het surveil leren in de wijk met hondenpatrouil les het probleem niet oplost 

of zelfs nog erger maakt .  Op het overleg zelf bl ijft onduidelijk  of deze suggestie ook 

uitgevoerd zal worden. Vooral de buurtwerker bl ijft sceptisch: "We kunnen dat doen, maar 

het zal niet veel helpen. Zoals gesteld, de achterliggende kracht achter die 'zwartmakerij' van 

de sociale sector door de politie, is het binnenrijven van nog meer geld. " (buurtwerker, 

observatie en eigen verslaggeving uitgebreid overleg). 
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Tenslotte wijzen de evoluties in het overleg op de dynamische aspecten van verhoudingen 

tussen actoren.  Door de aanwezigheid en sterke inbreng van de 'kritische' actoren op het 

u itgebreid overleg , verschuift het oorspronkelijke standpunt van de partners binnen het 

buurtteam.  Niet al leen wordt er een ander signaal gegeven aan de burgemeester, maar ook 

wordt er een andere verhoud ing aangenomen ten aanzien van de veil igheidsactoren, met 

name de gemeentepolitie .  Onder andere deze dynamische eigenschappen van 

verhoud ingen tussen actoren zul len hieronder verder uitgewerkt worden (cf. infra: E .  

Dynamische aspecten van verhoud ingen tussen actoren). 

2.3. Verd iepi ng van de case aan de hand van enkele thema's 

Op diverse punten werpt de beschrijving en analyse van overlegstructuren een meer 

genuanceerde kijk op de verhoud ingen tussen professionele actoren. Vooral de noodzaak 

aan d ifferentiatie valt h ier op, zowel aan de kant van de welzijnsactoren als aan de kant van 

de vei l igheidsactoren . Enkele voorbeelden . 

- De medewerkers van de migrantenpolitie, de interventiepolitie en de rijkswacht nemen in 

een overleg een heel andere positie in  dan de vertegenwoordiers van opsporingspol itie 

en de wijkpolitie. 

- Binnen de wijkpol itie worden verschil lende standpunten ingenomen. Het standpunt van 

een medewerker kan n iet steeds verruimd worden tot het standpunt van de d ienst 

waarb innen h ij/zij werkt. 

- Rond eenzelfde problematiek stel len de medewerkers van het straathoekwerk en het 

stedel ijk  migrantencentrum oorspronkelijk heel andere reactiemodaliteiten en interventies 

voor dan de medewerkers van het buurtwerk, het opbouwwerk, de lokale integratiedienst, 

een meisjeswerking of het jeugdwelzijnswerk. Echter, op basis van gezamenl ijk overleg 

evolueren de afwijkende oplossingen d ie oorspronkelijk voorgesteld werden tot een 

gezamenl ijk standpunt. 

Vanzelfsprekend beïnvloeden deze d ifferentiaties in belangrijke mate de verhoudingen d ie 

de betrokken actoren aannemen ten aanzien van elkaar. De onderl inge verschi l len tussen 

welzijnsactoren bepalen bijvoorbeeld in belangrijke mate hun verhouding ten aanzien van de 

vei l igheidsactoren ,  hoewel ook deze cluster op haar buurt voldoende gedifferentieerd moet 

worden. Systematiek en coherentie zijn met andere woorden slechts beperkt aanwezig ,  wat 

de opbouw en ontwikkeling van constructieve relaties hypothekeert. I nterne en onderl inge 

verdeeldheid werpen namelijk hindernissen op met het oog op een eenduidige profi lering en 

expl icitering van de eigenheid .  Nochtans bleken deze elementen in het vroegere 
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onderzoeks lu ik  cruciaal met het oog op ontwikkelen van constructieve relaties. Zo is een 

belangrijke aanzet gegeven om enerzijds de relevantie van de voorgestelde clustering verder 

in te schatten en anderzijds de elementen uit te werken d ie belangrijk zijn  om deze situatie 

veranderingsgericht aan te pakken . We doen dit aan de hand van een bespreking van zes 

thema's. 

A. Vertegenwoordiging van doelg roepen als indicator voor een nuancering van de 

clusters vei l igheidsactoren en welzijnsactoren.  

B.  Consensus en conflict op coörd inerend en beleidsniveau. 

C. Stedel ijke versus autonome diensten: de invloed van een organisatiekader op een 

veranderingsgerichte aanpak. 

D .  Belang profi lering van en interne afstemming tussen actoren. 

E. Dynamische aspecten van verhoudingen tussen actoren. 

F .  Electorale context onderzoeksthema. 

A. VERTEGENWOORDIGING VAN DOELGROEPEN ALS INDICATOR VOOR EEN 

NUANCERI N G  VAN 

WELZIJNSACTOREN 

DE CLUSTERS VEILIGHEIDSACTOREN EN 

Uit de bovenstaande beschrijving van overlegstructuren bleek reeds dat problematische 

verhoudingen zich niet al leen ontwikkelen tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren, 

maar ook tussen welzijnsactoren onderl ing. Zo bleek reeds dat door het buurtteam 

standpunten worden ingenomen d ie door enkele andere welzij nsactoren uiterst 

problematisch bevonden worden. Zelfs de eigen lokale beleidsverantwoordelijke plaatst 

ernstige vraagtekens bij standpunten d ie door het buurtwerk worden ingenomen. 

"Nu zie je op h et plein bijvoorbeeld hondenpatrouilles ? Zo creëer je toch de indruk dat het inderdaad 
een plein is waar er reden is om zich onveilig te voelen ? 
Dat is iets waar mijn buurtwerkers mij om gevraagd hebben en waarvan ik zei dat men helemaal gek 
was. " (schepen van sociale zaken, interview) 

I n  het eerste empirische lu ik werd reeds verwezen naar de motor achter dergel ijke 

standpunten , met name de doelgroepen die de betrokken professionele actoren bereiken en 

vertegenwoord igen;  de analyses en oplossingsstrateg ieën die voorgesteld worden, d ienen 

namelijk maximaal aan te sluiten bij de specifieke noden en behoeften van deze groepen (cf. 

supra:  (on)evenwichten in belangenvertegenwoord iging / sociale verdringing). Achter de 

kritiek op het standpunt dat b ijvoorbeeld door het buurtteam geuit wordt, schuilt dus vooral 

een kritiek op haar keuze om slechts een zeer selectieve groep van bewoners/gebruikers te 
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bereiken en te vertegenwoordigen . Het buurtteam vraagt "een strikt en duidelijk optreden van 

de politie" omdat deze vraag gesteld wordt door de groepen die ze bereikt en waarmee ze 

werkt. D iverse respondenten l ichten dit verder toe aan de hand van de situatie van de 

buurtcentra. 

"Het verhaal dat de buurtcentra wel eens standpunten innemen die reacties opleveren, klopt nochtans 
wel of beter: toch voor sommige buurtcentra. Dat heeft heel veel te maken met de groepen die het 
buurtcentrum bereikt en welk standpunt die groepen innemen. De buurtcentra moeten daar bewuster 
mee leren omgaan. 
( . . . ) 
Aansluiting vinden bij de totaliteit van bewoners is heel moeilijk. Eigenlijk gaat het rond het werken 
met cirkels. Als buurtcentrum bereik je het snelst de mensen die in uw nabijheid wonen. Je kan dan 
proberen stilaan concentrisch uit te breiden door allerlei dingen. De fysieke afstand tot het 
buurtcentrum is voor mensen die aan de andere kant van de buurt wonen vrij groot, dus kan je hen 
ook moeilijker betrekken bij de werking. Er zijn wel mensen betrokken, maar dat zijn dan de 
geëngageerde bewoners binnen de wijk, maar de verwoorden dan ook een heel bepaalde stem. ( . . .  ) 
Je noemt het methodische. en inderdaad: die groepen die je als welzijnswerk wil bereiken zijn vaak 
moeilijk bereikbaar. Daarentegen heb je in een buurt ook heel wat groepen die makkelijker bereikbaar 
zijn. maar ook een andere stem laten horen ? 
Ja, en het is natuurlijk makkelijker om met die groep te werken, want dat zijn de mensen die mee 
willen en daar heb je ook resultaat mee. Je hebt dan echter nog geen aansluiting met die grote groep 
van bewoners die minder gemakkelijk te bereiken zijn. Naar die groep toe werken, is een voortdurend 
zoeken. " (schepen sociale zaken, interview) 

"Een buurtwerker wil in eerste instantie de belangenbehartiger zijn van de volwassen Belgen in de 
wijk. Ik zeg het scherp en in feite zou het zo niet mogen zijn, maar vaak is het zo wel. In het 
buurtcentrum zijn trouwens heel wat vrijwilligers actief en dat zijn vaak mensen die uit die groep 
komen. Op het moment zij kleur bekennen, komen ze wel eens in conflict met het belang van 
Marokkaanse jongeren. Dat is het conflict dat de buurtwerker destijds gehad heeft. Haar activiteiten 
met Belgische volwassenen werd geboycot door Marokkaanse jongeren en dus koos zij voor haar 
werking. " (coördinator buurtcentrum, interview) 

"Een buurtcentrum heeft lange tijd alleen maar gehandeld op vraag van bewoners, en dan vooral 
omdat ze zich onveilig voelden en klachten allerhande hadden. Men poogde daar steeds aan 
tegemoet te komen. Dat stelt politie dus ook vast. De hoofdcommissaris zegt mij na een vergadering 
op het stadhuis dat hij het gevoel heeft veel progressiever te zijn dan de buurtcentra. Dat is toch wel 
tekenend. Als straathoekwerk pogen we ons daar altijd van af te houden, ook al staat het in de 
veiligheidscontracten. Voor mij gaat het er om dat jongeren gelukkiger kunnen worden en dat hen 
daartoe voldoende mogelijkheden worden aangereikt. Daarom hebben ikzelf -maar vooral de 
medewerker van het stedelijk migrantencentrum- een pleidooi gevoerd om eens een inventaris te 
maken van de instellingen in deze buurt en dan vooral van hun eigenlijke doe/stellingen. Dat gaat dan 
niet over degenen die ze aan de schepen doorgeven. De vraag is dan hoe je vanuit die . echte 
doe/stellingen kan werken aan de ganse welzijnspositie van de buurt. Ik denk dat we met een kater 
zouden zitten. Als je dat hardop zegt, voelt men zich natuurlijk aangevallen. " "  (coördinator 
straathoekwerk, interview).  

Deze beperkte gerichtheid vanwege het buurtcentrum op een zeer selecte, i . c. meest 

mondige (autochtone) bewonersgroep, wordt ook bevestigd in de samenstel l ing van het 

buurtcontactcomité dat door het buurtcentrum gecoördineerd wordt. U it de verslagen en 

eigen observatie van deze bewonersvergaderingen bl ijken inderdaad de autochtone 

mondige bewoners dominant aanwezig.  

Aan deze selectieve vertegenwoordiging door het buurtcentrum worden talrijke negatieve 

gevolgen verbonden . Er is namelijk geen instantie d ie een forum creëert om confl icten 
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tussen bewoners en/of communicatiestoornissen tussen bewoners en overheid constructief 

op te lossen,  waarbij onder andere bewaakt wordt dat e lke betrokken partner  een 

gel ijkwaardige i nbreng kan hebben en geen partner (verder) geïsoleerd raakt (cf. infra) .  

"Het gaat dan niet alleen over één belang verdedigen, maar wel gaan zoeken naar de voorwaarden 
van een context waarin verschil/ende belangen op een aanvaardbare manier kunnen samengaan. 
Politie heeft daarin een rol te spelen, maar zeker ook het buurtcentrum. Dat gebeurt dus niet. " 
(stafmedewerker gemeentepolitie, interview). 

Opmerkel ijk genoeg deelt ook de coördinator van het buurtwerk deze kritiek. Op basis 

hiervan wordt een nieuwe taakinvul l ing voorgesteld. 

"Uw buurtwerker kan dan wel zeggen dat ze weet dat er een veiligheidsprobleem is in de buurt. maar 
dat het niet haar opdracht is om zich daar al te sterk mee bezig te houden. 
Ik denk dat het op dit moment zo is dat ze er niet moet in tussenkomen, maar wel dat het haar taak is 
om mensen bij elkaar te brengen om rond dat probleem te werken. Zij kan niet zeggen dat het haar 
terrein niet is. Ze moet er niet gaan tussenstaan, maar ze is degene die partners moet 
samenbrengen. "  

D e  gevolgen van deze lacune worden versterkt doordat d e  buurt i n  belangrijke mate 

bewoond wordt door een migrante en kwetsbare gemeenschap die zichzelf slechts 

moeizaam kan organiseren . 

"Er is niemand die er eens rechtstaat, want er is niemand die rechtstaat namens de gemeenschap. De 
Turken kunnen dat dus wel en leggen bijvoorbeeld linken met het beleid. Dat zorgt er ook voor dat de 
dynamiek onder het welzijnwerk gehypothekeerd wordt. Vaak moet de dynamiek vertrekken vanuit de 
mensen zelf, en dat ontbreekt op deze buurt. De Marokkaanse gemeenschap wordt steeds als een 
probleem beschouwt, maar kan de kracht niet opbrengen om de andere kant van de medaille te tonen 
en te wijzen op positieve eigenschappen. Dat gebeurt echt niet. " (coördinator straathoekwerk, 
interview) 

Doordat de versch i l lende groepen in de buurt dus onvoldoende gestimuleerd worden tot 

communicatie, dreigen klachten en ergernissen te escaleren. De politie geeft aan dat ze 

vanuit een proactieve reflex deze lacune inneemt, hoewel ze het zelf niet tot haar 

oorspronkel ijke taak rekent. 

''Als blijkt dat één autochtoon elke dag klacht neerlegt bij ons rond een Joegoslavische familie, terwijl 
anderen daarrond geen klacht neerleggen, dan is er toch iets aan de hand waarrond wij als politie niet 
alleen of zelfs niet moeten werken. Toch gebeurt daarrond vanuit het buurtcentrum niets en investeren 
wij op dit moment enorm rond dat probleem. Wij gaan naar die Joegoslavische familie, we nemen elke 
week contact op met de klager, we bevragen andere omwonenden, we onderhandelen . . .  Je ziet wel 
dat het probleem wegebt, maar de vraag is of wij dat allemaal wel moeten doen. 
( . . .  ) 
Buurtwerkers zijn vaak veredelde koks, zonder dat er een visie achter schuilt. ( . . .  ) Dat is voor ons 
enorm storend. Wij worden geconfronteerd met samenlevingsproblemen en wij zien dat andere 
diensten meer geschikt zijn om rond de oorsprong van die problemen te werken. Toch zien we dat op 
dat veld niets of weinig gebeurt. Wij vragen vaak om vooraf contact te nemen, voordat problemen 
escaleren, maar vaak wordt dat niet opgepakt. Dat vinden wij problematisch. " (stafmedewerker 
gemeentepolitie, interview). 

Het feit dat het buurtcentrum onvoldoende in itiatief neemt om zich op d it terrein te profi leren, 

voedt het verwijt vanwege de politie dat het buurtcentrum -en bij verruiming de ganse sociale 

sector- niets doet (cf. supra:  bespreking overlegstructuren). Dat hypothekeert niet al leen de 
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relaties tussen vei l igheids- en welzijnsactoren, maar ook de relaties tussen welzijnsactoren 

onderl ing .  Doordat een dergelijk  forum ontbreekt, ontstaan er in de buurt namelijk 

'restgroepen' die nog verder geïsoleerd raken.  D i t  maakt het werk van professionele actoren 

d ie ervoor bl ijven kiezen om met deze groepen te werken ,  nog moei l ijker (bijvoorbeeld: 

straathoekwerk, vluchtelingenorganisaties, . . .  ) .  Zij worden namelijk verpl icht de belangen van 

deze groep in  extreme mate te vertegenwoord igen. Daardoor dreigen ze gedwongen te 

worden een polarizerende houd ing aan te nemen ten aanzien van politie. D ie s ituatie wordt 

dus niet alleen veroorzaakt door de houd ing vanwege de politie, maar ook door het 

ontbreken van een constructieve aanwezigheid vanwege een col lega-welzijnsactor. 

"Nu voel ik het aan dat als het gaat over restgroepen, er hier geen enkele inspanning meer wordt 
geleverd. Het is elk voor zich. De restgroep jongeren is geen gemeenschappelijke uitdaging meer 
want het straathoekwerk is er al mee bezig, zo wordt gesteld. Dat kan dus maar omdat je geen kader 
hebt dat wijst op de lacunes en gevolgen van zo'n houding. Zo gaan wij agressief worden en andere 
partners verwijten dat ze hun werk niet doen. Vanzelfsprekend wordt ons dat niet in dank afgenomen. 
(" .) 
Ik en de medewerker van het stedelijk  migrantencentrum hebben voor het welzijnswerk gesproken en 
de rest niet omdat andere diensten binnen de sociale sector zeiden dat ze er niets mee te maken 
hadden. Ik zeg daarmee niet dat die mensen niet werken, maar het is jammer dat uitgerekend wij 
tegenover die politie moeten staan, want dan kies je de kant van de gasten en wordt alles 
gepolariseerd voorgesteld. Je stelt je alsmaar minder tolerant op; ook zij zien minder en minder de 
relevantie van ons werk in. 
(" .

) 
Door de dominante houding van politie, legt het welzijnwerk zich neer bij haar ondergeschikte positie. 
Gevolg is dus dat men met de moeilijkste groepen niet meer werkt. Als je de inventaris maakt van wie 
met de jongeren op het plein werkt, dan kom je tot de politie, de rijkswacht en het straathoekwerk. Het 
jeugdwelzijnswerk, het buurtcentrum, de moskees, de jeugdwerking: ze hebben het allemaal 
opgegeven. Hierdoor verdwijnen alle zinvolle mogelijkheden voor deze jongeren. Je ziet dan dat het 
straathoekwerk met haar jongeren regelrecht tegenover de politie komt te staan en dat is een 
ongezonde situatie. Men heeft zich neergelegd bij het feit dat met deze jongeren toch niet te werken 
zou zijn. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Welke conclusies kunnen u it deze onderzoekgegevens afgeleid worden ? Alleszins bl ijkt 

zeer krachtig dat 'de welzijnsactoren' bezwaarlijk  als één homogene cluster voorgesteld 

kunnen worden die verbonden wordt door een gemeeschappelijke finaliteit (bijvoorbeeld: 

emancipatie van de meest kwetsbare doelgroepen in de buurt). Zo nemen in deze case in 

concreto het buurtcentrum en de partners van het buurtteam posities in die veel sterker 

aanleunen bij de vei l igheidsactoren dan bij de welzijnsactoren.  Het zou echter al te voorbarig 

zijn  hieruit meteen te concluderen dat de keuze om verhoudigen tussen professionele 

actoren te analyseren in  termen van welzijnsactoren enerzijds en vei l igheidsactoren 

anderzijds ,  verlaten moet worden . I ntegendeel , een opvolging in tijd en een bijzondere 

aandacht voor de dynamische aspecten van verhoudingen bevestigen de relevantie en het 

structurerend vermogen van deze clustering (cf. in  extenso: infra) .  Verdere analyses wijzen 

namelijk op 'zelfcorrigerende mechan ismen' waarbij gesteld wordt dat de actuele taakstel l ing 

en positionering van het buurtcentrum geherformuleerd moet worden, precies omdat 
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controlerend-repressieve eigenschappen te sterk aanwezig zijn ten nadele van de 

emancipatorisch welzijnsbevorderende. Dit moet doorbroken worden door de aandacht 

evenwichtig te verspreiden over meerdere doelgroepen , waaronder ook de meest kwetsbare. 

Meteen wordt gesteld dat het creëren van een forum en het installeren van de 

mogelijkheidsvoorwaarden om eventuele (belangen)conflicten tussen verschi l lende 

bewoners- en gebruikersgroepen van de buurt een moei l ijke taak zal zijn .  Echter door op 

deze man ier aanwezig (proberen) te zijn ,  zullen ook de mogelijkheden van actoren die met 

de meest geïsoleerde groepen werken, verruimd worden. 

B. CONSENSUS EN CONFLICT OP COÖRDINEREND EN BELEIDSNIVEAU 

Een belangrijke conclusie uit het eerste empirisch deel is dat verhoudingen tussen welzijns

en vei l igheidsactoren geanalyseerd en geëvalueerd kunnen w�rden vanuit twee principieel 

u iteenlopende model len, met name het consensus- en confl ictmodel . Deze conclusie werd 

opgebouwd vanuit getuigenissen u it het veldwerk; nu stellen we ons de vraag in hoeverre 

deze tweedel ing ook op coördinatie- en beleidsniveau aanwezig is. Beschouwen al le 

bevraagden de relaties tussen welzijns- en vei l igheidsactoren vanuit eenzelfde model ,  dan 

wel is ook h ier d iversiteit troef ? Vanuit de bekommernis om constructieve verhoud ingen 

tussen buurtgerichte actoren te stimuleren, kunnen op basis van de bevindingen u it het 

eerste empirische lu ik volgende bijzondere aandachtspunten weerhouden worden. 

- In  welke mate wordt op beleids- en coördinatieniveau een consensusmodel gehanteerd ? 

Vanu it getu igenissen en ervaringen van veldwerkers werd namelijk aangetoond dat d it 

model de basis vormt van problematische verhoudingen . 

In hoeverre is een éénduidige beleidsvisie aanwezig ? Vanu it dezelfde gegevens werd 

namelijk  aangegeven dat een onsamenhangende beleidsvisie de ontwikkel ing van 

problematische verhoud ingen stimuleert. 

Met het oog op een verdere analyse van oplossingsstrategieën , zijn bovenstaande vragen 

cruciaal .  I nd ien namelijk bl ijkt dat zich op beide punten problemen stel len, dan zal een 

veranderingsstrategie die haar focus enkel toespitst op het veldwerk slechts beperkte 

effecten hebben. Een veranderingsgerichte aanpak zal dan ook voldoende oog moeten 

hebben voor problematische factoren op beleids- en coördinatieniveau .  

U it vroegere citaten bleek reeds dat de hoofdcommissaris van de gemeentepol itie i n  zijn 

analyse van de weerhouden case, i .c. zijn perceptie van de relatie met de welzijnsactoren,  

vertrekt vanuit een consensusmodel . Zijn kritiek op de welzijnsactoren is precies gebaseerd 

op het feit dat zij b innen de gestelde case onvoldoende bereidheid en/of krachtdadigheid aan 
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de dag leggen om zich -aan de hand van hun aanwezigheid op het preventieve terrein- mee 

in te zetten voor een veil ige buurt: indien zich problemen stel len , 'schuiven ze de zwarte piet 

door aan de politie' . Tekenend hierbij is het onevenwicht in verwachtingspatronen, waarin 

een concrete u itdrukking gevonden kan worden van de reeds beschreven machtsverschi l len 

tussen actoren (cf. supra:  l iteratuurstudie). Er wordt namelijk n iet geaccepteerd dat het 

welzijnswerk haar invloed zou uitoefenen op het agenda van de politie, terwijl d iezelfde 

pol itie wel van het welzijnswerk mag verwachten om sterker aanwezig te zijn op het terrein 

van criminal iteits- , onvei l igheids- en overlastproblemen. Het feit dat hierbij gesteld wordt dat 

de welzijnsactoren bij hun aanwezigheid op d it terrein op een geheel eigen wijze activiteiten 

moeten ontplooien met bijzondere aandacht voor welzijnsbevorderende mechanismen, doet 

h ieraan geen afbreuk: de inbreng van welzijnsactoren wordt slechts gerespecteerd en 

gewaardeerd in  zoverre ze aansluit bij de doelstell ing om criminal iteit en onveil igheid te 

bestrijden. Echter, meerdere malen beklemtoont de hoofdcommissaris dat h ij slechts de 

opdrachten uitvoert die 'de burger' bij monde van de burgemeester hem oplegt en suggereert 

dat de gestelde visie vanuit d i t  kader begrepen d ient te worden. De druk van extreem rechts 

en het toenemende belang van het onveil igheidsthema verpl ichten de lokale (en supralokale) 

overheid om een integrale vei l igheidszorg te voeren waarbij al le aanwezige krachten 

(/actoren) moeten aangewend worden om aan 'de burger' duidelijk  te maken dat de overheid 

er via het stimuleren van samenwerkingsverbanden in slaagt dit probleem krachtdadig aan te 

pakken .  Dat werd door de veldwerkers reeds aangegeven in het eerste empirische lu ik, en 

wordt nu ook bevestigd door de coördinatoren (cf. intra: politiek electorale context). 

"Tweede luik van de redenering is het luik van de burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 
Daar heeft men duidelijk ook voor die visie gekozen en je kan dat ook vinden in de brief die ik 
toevoegde. De verschil/ende actoren in de stad moesten op preventieve en proactieve wijze het 
veiligheidsthema gaan bespelen. Waarom ? Er was een veiligheidsproblematiek: vreemdelingen 
veroorzaakten overlast in de ogen van de Belgen, door hun levensstijl, hun opvattingen. Men was het 
erover eens dat dit niet op een repressieve manier à Ja Vlaams Blok moest opgelost worden. Ik vind 
dat ook geen goed systeem. Maar, men heeft in de plaats gesteld dat we allemaal samen -én sociale 
zaken, én OCMW én noem maar op- in dezelfde richting ageren. Het is met andere woorden een 
beleidsoptie geweest van het lokale bestuur om dat te doen. 
( . . .  ) 
Ik kan me er dan in vinden dat die mensen (bedoeld wordt: 'de sociale sector', p.g.) zeggen dat ze 
geen politionele of veiligheidsfinaliteit hebben. Ik kan daar in komen, maar dan moet men dat op 
lokaal beleidsniveau ook accepteren, en dat weet ik niet. Dat is namelijk teruggrabbelen van wat in 
alle beleidsdocumenten en foldertjes geschreven en beloofd staat. Nu nog doet men dat: 
migrantenbeleid is een integratiebeleid en geen beleid van een politieknoksysteem. Ik vraag me af of 
men bereid is de veiligheidszorg te ontkoppelen van de welzijnszorg. Ik denk het niet, want dan staat 
men plots in zijn blootje; dan heeft men geen strategie meer. 
( . . .  ) 
Ik dacht toch dat als je spreekt over een integraal beleid, dat beleid ook gericht moet zijn op een 
bepaalde doe/stelling. Als je stelt dat dit beleid een integraal beleid moet zijn, dan vind ik het evident 
dat al wie daarbij zit in dezelfde richting moet ageren. Als u dus zegt dat· zij er gewoon maar gaan 
bijzitten om te luisteren en te zien dat de ene niet in de weg loopt van de andere, goed, maar dan 
spreek ik niet meer van een integraal beleid maar van een beleid dat gevoerd wordt door politie alleen 
en met respect voor de eigenheid van anderen. Dan weten we ook dat we op die anderen niet meer 
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moeten rekenen. Dat impliceert dan wel dat ook die anderen niet meer afgunstig zijn wanneer we op 
hun terrein komen, en dat gebeurt nu ook. " (hoofdcommissaris gemeentepolitie, interview) 

I n  zoverre de hoodcommissaris zich autonomer opstelt ten aanzien van deze concrete 

beleidscontext, plaatst h ij zelf kritische bedenkingen bij het werken vanu it een dergel ijke 

beleidsvisie (consensusmodel) .  Indien men abstractie zou kunnen maken van deze actuele 

maatschappel ijke en pol itieke context, zou het wenselijk kunnen zijn om een 'geïntegreerde 

vei l igheidszorg' op te vatten vanuit een benadering waarbij het autonome bestaansrecht van 

'welzijnsactoren' erkend wordt, i .c. sterker losgetrokken wordt u it het vei l igheidsdebat. Deze 

overweging ondersteunt de keuze voor een conflictmodel . Hoewel nog geen krachtige 

overtuiging aanwezig is, leidt de hoofdcommissaris af dat met betrekking tot de 

verhoud ingen tussen actoren het dan in dit geval n iet langer aangewezen zou zijn om te 

spreken over integratie , noch om samenwerking op te vatten in functie van het realiseren van 

een gemeenschappelijke doelstel l ing . Veeleer d ient dan gekozen te worden voor een 

overlegcultuur waarb ij de betrokken actoren elkaars doelstel l ingen minimaal hypothekeren. 

"Misschien ben ik te hard als ik dat zeg, maar de politiek moet zo 'n kader ook aangereikt krijgen. We 
hebben nu samengezeten met het departement cultuur, recreatie en welzijn en we hebben een 
voorstel voor een project. Ik ben benieuwd of daar iets van zal komen. Er bestaan alleszins nu al een 
aantal misvattingen over, maar goed we zullen mee in zee gaan en zien wat het wordt. Hopelijk gaat 
men daar stelling in nemen dat men niet veiligheid als finaliteit nemen. Ik hoop dat men dat daar doet 
en dat men zegt dat dat integraal beleid zoals het nu gesteld wordt voor hen niet werkbaar is en dat ze 
zich daar ook niet in kunnen vinden. Zij zouden dan moeten stellen dat in de plaats een overlegcultuur 
moet groeien, maar zelfs geen samenwerkingsverband. Ze hebben namelijk hun eigen takenpakket, 
welzijn, zoals de politie veiligheid heeft. Als dan natuurlijk dat project onder de ogen komt van het 
college van burgemeester en schepenen dan gaan zij misschien vier maanden voor de verkiezing 
zeggen dat dat niet doorgaat. Ik ben dus niet tegen het voorstel/en van een ander kader, maar het 
moet dan wel duidelijk gemaakt worden. Men zal dan ook die andere teksten moeten vervangen. Wat 
ga je dan doen met het veiligheidscontract ? 
Inderdaad alle beleidstendensen gaan in de tegengestelde richting. 
Ja, een integraal beleid is toch het meest logische dat bestaat. Er wordt gesteld dat één prioritair 
thema naar voor geschoven moet worden en op dit moment is dat veiligheid. Kijk dan naar het plan 
Verwilghen, dan moet je via horizontale samenwerking dat realiseren. Als er dan verzet komt uit het 
veld dat men dat streven niet deelt, dan botst men met de federale optie. Dan zal men dat wel 
duidelijk moeten stellen. " (hoofdcommissaris gemeentepolitie, interview) 

Ook de burgemeester ontwikkelt (veeleer impl iciet) een genuanceerde visie op de tweedeling 

tussen een consensus- en een confl ictmodel. Hoewel zijn analyse meer uitgesproken 

kenmerken vertoont van het consensusmodel , brengt hij enkele belangrijke aanvul l ingen 

aan .  Vooreerst beschrijft hij de (reeds vermelde) toenadering van de welzijns- en 

vei l igheidsactoren in het kader van het vei l igheidsdebat (cf. supra: eerste empirisch 

onderzoekslu ik, focus op de evoluties in de verhouding tussen beide actoren) .  H ij acht deze 

evolutie zondermeer wenselijk en bekritiseert beide actorenclusters in het kader van een 

maximale benutting van deze evolutie: 'de politie' profi leert zich te sterk op het sociale veld, 

terwij l  'de sociale sector' op d it terrein nog te sterk aan de kant bl ijft toekijken .  Het 
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vei l igheidsprobleem is een ernstig actueel gegeven en kan enkel door een bundel ing van 

krachten aangepakt worden . 

"Het is niet zo makkelijk, zoals ik het inschat tenminste. We zitten in een nieuw soort veiligheidsbeleid 
dat al een 10-tal jaren aan het groeien is, en het groeit ook in deze stad duidelijk door, waarbij 
preventie en proactief werken heel belangrijk worden. Het louter repressieve heeft een stapje 
teruggezet ten aanzien van het proactieve en preventieve. Met de community po/icing probeert de 
politie zoveel mogelijk aan te voelen wat er binnen de gemeenschap leeft. Dat betekent dat zij haar 
voelhorens verder moet uitsteken dan wat ze voorheen deed en dat ze meer in de preventieve en 
proactieve sfeer terecht komt. De sociale sector die in de sfeer van de jaren '60 een 
maatschappijkritische sector was, heeft dat maatschappijkritische voor een stuk behouden en dat is 
goed, maar ze spelen natuurlijk in de samenlevingsopbouw ook een belangrijke rol. Het kan dan ook 
niet meer zo zijn dat die sociale sector de overheid alleen maar bevraagd vanuit een kritische 
ingesteldheid. Dat is wel een belangrijk deel van de sociale sector, maar zij moet ook haar rol gaan 
opnemen in de samenlevingsopbouw. Veiligheid is hoedanook een belangrijk probleem waarmee die 
samenleving te maken heeft. Door die beide evoluties krijg je, waar vroeger politie en sociale sector 
heel ver uit elkaar stonden en althans in deze stad nauwelijks iets met elkaar te maken hadden, nu 
toch al . een aantal jaren -en de laatste jaren meer en meer- een toenadering tot elkaar. Ze schuiven 
op naar elkaar toe en komen in een zone waarin ze allebei terecht actief zijn. Dan wordt het vrij 
moeilijk om een scheidingslijn te zetten. Ik vind dat de politie te ver vooruit gaat in de richting van de 
sociale sector. Politie begint met onderzoeken en acties die echt tot de sociale sector behoren. De 
politie is voor die dingen niet opgeleid ook al hebben ze nu door hun nieuwe structuur een aantal heel 
goed geschoolde mensen, zowel agogen, criminologen als maatschappelijk assistenten. Maar de 
sociale sector heeft in belangrijke mate nog een koudwatervrees en treedt voor een stuk terug. Ze 
willen alleszins die stap niet mee zetten. Ik begrijp dat ook, omdat je dan heel vlug mee komt in de hele 
sfeer van politie, en politie betekent hoedanook repressie. Met die repressie kan je natuurlijk je socialè 
werking niet ontplooien. Je kan dan niet meer in de diepte werken die noodzakelijk is om een 
veiligheidsbeleid uit te voeren. Als je het vertrouwen van de groep waarmee je werkt kwijt raakt 
doordat je teveel vereenzelvigt met politie en repressie, dan heb je wat dat betreft een probleem. Ik 
heb heel sterk de indruk dat die vrees te ver gaat van de kant van de sociale sector in het algemeen. " 
(burgemeester, interview) 

Belangrijk is dat h ij hierbij aan de sociale sector een dubbele taak toebedeelt: zij moeten 

zowel symptomen bestrijden als meer in de diepte aan de fundamentele oorzaken van 

onvei l igheid en onvei l igheidsgevoelens werken. Zij moeten klachten en ergern issen van 

bewoners wegwerken en tegelijkertijd sleutelen aan bijvoorbeeld het huisvestings- en 

tewerkstel l ingsaanbod . Deze inzetbaarheid dient steeds hetzelfde doel: jongeren 

b ijvoorbeeld moeten zo weggedreven worden van de criminal iteit om opnieuw een vorm van 

'geruststel l ing' in de buurt te kunnen creëren. Een gevoeligheid voor de authentieke beleving 

van de jongeren zelf, bl ijft beperkt. Nochtans zou het hanteren van een dergel ijk  perspecief 

kunnen wijzen op confl icterende belangen , die nu niet of nauwel ijks ter sprake gebracht 

worden . 

"Zou een belangrijke reden van die moeilijke verhouding niet kunnen schuilen in het naar voor 
schuiven van het begrip integrale veiligheidszorg ? 
Men voelt zich daar inderdaad niet gelukkig mee, maar ik denk dat dat niet correct is. Veiligheid is nu 
eenmaal een maatschappelijk gegeven; de sociale sector moet daar rekening mee houden. Natuurlijk 
moet die sociale sector meer in de diepte werken en proberen de oorzaken en redenen van afwijkend 
gedrag aan te pakken. Ze moeten proberen dat mee te verhelpen. Dat is niet alleen de taak van de 
sociale sector, maar ze spelen daar een belangrijke rol in. Ik ben geen criminoloog, maar ik kan me 
voorstellen dat sociale en psychologische oorzaken mede aan de basis van criminaliteit liggen. Daar 
heb je als sociale sector zowieso een belangrijke rol in te spelen. Een tweede stuk van de correctie is 
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dat je mensen moet leren omgaan met hun gevoel van onveiligheid. Onveiligheid is in belangrijke 
mate een gevoelsmaterie. Concreet is de objectieve onveiligheid niet zo heel groot in deze buurt, 
maar het feit dat een aantal migranten aan een bushokje staan, geeft het gevoel aan mensen dat ze 
zich daar niet meer veilig voelen. Dat is natuurlijk ook totaal fout. Daarom moet men mensen /eren 
inzien dat gedrag waarmee ze niet vertrouwd zijn, niet noodzakelijk een reden moet zijn om zich 
onveilig te voelen. Ook daar kan de sociale sector een rol spelen. 
Riskeer je door ook nu weer in uw verhaal zo sterk de problemen -onveiligheidsproblemen- te 
accenteren. andere problemen naar de achtergrond te verschuiven. bijvoorbeeld huisvesting. 
recreatie . . . .  
U doet me dingen zeggen die ik nooit gezegd hebt. Als je op deze manier werkt, dan ben je volgens 
mij niet bezig met het overbeklemtonen van onveiligheid. Dat neemt inderdaad niet weg dat je ook al 
de rest nog moet doen. De sociale sector zou in de eerste plaats daarmee moeten bezig zijn: 
huisvesting van die jongeren, jobverschaffing, navorming, . . .  Dit is de sociale sector die in de diepte 
werkt, daar moeten ze in de allereerste plaats mee bezig zijn. Maar, dit is ten eerste iets van lange 
adem, dat kan je niet zomaar opgelost krijgen want daar zijn zoveel mechanismen in deze 
maatschappij waar de sociale sector maar ook een stadsbestuur geen of te weinig greep of heeft die 
ertoe leiden dat er problemen zijn en helaas ook nog een tijd zullen blijven voortbestaan. Anderzijds 
kan je niet zeggen dat zolang je geen degelijke oplossingen hebt voor dit probleem, je ook niets aan 
het symptoom doet. ( .. .) Je kan niet zeggen dat als je lelijke vlekken op je huid hebt, je aan de vlekken 
niets gaat doen zolang je geen medicijnen hebt die huidkanker kunnen voorkomen. Neen, je moet 
volgens mij beide doen. Je moet de medicijnen zoeken, maar ook de vlekken bestrijden omdat het het 
meest zichtbaar is en hetgeen waar mensen het eerst kennis mee maken. ( .. .) 
U vindt het dus een opdracht van de sociale sector om op die twee sporen tegelijk activiteiten te 
ontwikkelen ? 
Ik vind dat ze het alletwee moeten doen. Het repressieve, daar moeten ze helemaal niet 
tussenkomen, maar het is inderdaad verschrikkelijk moeilijk om die scheidingslijn te maken omwille 
van het feit dat de politie met haar werk zo ver naar voor gerukt is, naar de sociale sector toe. Ik 
begrijp dat, dat daar een scheidingslijn is waar men vanuit de sociale sector niet over wil, maar men 
heeft nu al schrik vanaf het moment men die scheidingslijn begint te benaderen. Het zal geen scherpe 
lijn zijn en soms zal men inderdaad te ver gaan. Alleen zo kan men weten dat men zover niet dient te 
gaan, maar nu heeft men voortdurend- niet allemaal hoor, want ik denk dat de straathoekwerkers op 
het plein wel weten waar de problemen zijn, en zij willen wel een heel stuk verder gaan- het is eerder 
de 'zachte ' sociale sector die er schrik van heeft. De straathoekwerkers die kennen de problemen wel 
en die weten ook wel . . .  Je moet -nog eens- de oorzaken ten gronde aanpakken, maar als je aan de 
symptomen niets doet, dan zou het wel eens kunnen dat je een soort navolggedrag van die gasten 
krijgt waardoor ze toch in de criminaliteit komen. Als je hen daarentegen kan wijzen op het feit dat ze 
misschien toch niet zo verstandig bezig zijn, dan kan je die jonge gasten voor een stuk wel van de 
criminaliteit weghalen. Je hebt dan ook een stuk geruststelling naar de buurt toe. Nu zitten we in een 
spiraal: de buurt ergert zich aan bepaalde gedragingen en men sluit de communicatie nog verder af. 
Men sluit zich nog meer af en roept nog veel harder om repressie. 
( . . .  ) 
Zou dat voor de toekomst ook kunnen betekenen dat vanuit sociale zaken gesteld wordt dat men zich 
gaat dinstanciëren van de veiligheids- en samenlevingscontracten. precies om ook afstand te nemen 
van dat veiligheidsdebat en andere thema's naar voor te schuiven ? 
Mochten ze dat doen, het zou fout zijn. Dat is de ogen sluiten voor de realiteit. Het probleem is er nu 
eenmaal, dus mag je ook de ogen er niet voor sluiten. Het zou evenzeer fout zijn om alleen daar maar 
mee bezig te zijn. Je moet veel meer naar de diepte gaan en oplossingen realiseren die meer 
duurzaam zijn. Dat kan je vanuit sociale zaken, maar dat is zeer veel omvattend: erbarmelijke 
huisvesting bijvoorbeeld. Dat los je dus niet alleen op vanuit sociale zaken en ook niet door alleen iets 
aan het openbare domein te doen. Je moet zoveel dingen tegelijk doen. Je mag nog de beste 
voorzieningen hebben en speelpleinen hebben en je straat met goud beleggen, van zodra ze de deur 
dichttrekken en weer in dat isolement vervallen en geconfronteerd worden met een vochtig kot, dan 
haalt dat allemaal niets uit. 
De vraag die voor mij . dan rest is of je een beleid kan ontwikkelen en professionele actoren uit de 
sociale sector kan aanspreken om die twee sporen tegelijk te bewandelen: zowel de 
symptoombestrijding als het sleutelen aan de meer fundamentele problemen. De vraag is bijvoorbeeld 
of eenzelfde methodiek geschikt is om die twee sporen te bewandelen. 

' 

Daar acht ik me totaal ondeskundig. Ik zou het niet weten, ook al is het een belangrijke vraag. " 
(burgemeester, interview) 
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De denkpiste rond een dubbele inzetbaarheid van welzijnsactoren is een verrijkende 

aanvul l ing , hoewel uit het laatste antwoord bl ijkt dat haar concrete gevolgen nog 

onvoldoende u itgewerkt zijn .  Gesteld dat deze keuze al wensel ijk zou zijn ,  b l ijft namel ijk 

onbeantwoord in welke mate ze ook concreet real iseerbaar is. Zoals verder nog zal blijken, 

bl ijven daardoor belangrijke vragen onbeantwoord . In  hoeverre kan bijvoorbeeld het 

straathoekwerk haar taakstel l ing afstemmen op ergernissen van bewoners, zonder daarbij 

het vertrouwen van haar doelgroep te verliezen ? Vanuit dit perspectief blijft tevens een 

inspirerende poging afwezig om deze dubbele taakbedeling concreet te vertalen naar de 

welzijnsactoren die in het veld aanwezig zijn .  Dienen bijvoorbeeld zowel het straathoekwerk 

als het buurtwerk deze dubbele opdracht te vervullen, dan wel zijn verdere d ifferentiëringen 

aangewezen ? Moet het straathoekwerk zich vooral bezighouden met de aanpak van 

fundamentele oorzaken terwijl het buurtwerk zich moet concenteren op symptoombestrijding 

? Zo ja, welke onderl inge verhoudingen dienen ze vanuit deze differentiëring te 

ontwikkelen ? 

Een heel ander principieel standpunt vinden we vooral terug b ij de coörd inator van het 

straathoekwerk en de schepen van sociale zaken. Zij analyseren de problematiek veel 

sterker in termen van een confl ictmodel, waarbij vertrokken wordt vanuit de aanwezigheid 

van u iteenlopende doelstel l ingen die niet zondermeer met elkaar in  overeenstemming 

gebracht kunnen worden. 

"De communicatie tussen ons en de veiligheidsactoren is met andere woorden niet éénduidig 
omschrijfbaar. Het verschil zit hem in het soort communicatie dat je beoogt. Voor ons moet dat leiden 
tot het welzijn van de gasten. Voor politie ligt dat heel anders: daar gaat het over het handhaven van 
de openbare orde. Je kan dus wel overeenkomen met mensen en het plezant vinden om te 
communiceren, maar u doelstellingen liggen uit elkaar. 
( . . . ) 
Bepaalt dat ook uw verdere contacten met politie ? 
Je krijgt een heel sterk 'wij' tegen Jullie ' gevoel, terwijl dat op zich niet zou mogen. Er zal altijd wel een 
wij en jullie gevoel zijn, vermits wij voor de belangen van onze jongeren staan en zij voor andere 
belangen: algemeen belang, belang van de bevolking, . . . .  " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Deze coördinator verbindt hieraan gevolgen voor de relaties van het straathoekwerk ten 

aanzien van pol itie en justitie :  'wij doen ons werk, zij doen hun werk waarbij we ons beperken 

tot een toetsing van de vraag of zij ons werk niet te sterk belemmeren'. Zo wordt impl iciet 

bevestigd wat bijvoorbeeld de hoofdcommissaris reeds stelde: binnen een conflictmodel 

moeten de verwachtingen ten aanzien van samenwerking teruggeschroefd worden tot een 

meer real istisch en werkbaar n iveau.  Dit sluit niet al leen aan bij bepaalde inzichten uit de 

literatuurstudie (cf. de stel l ing van Walg rave dat een al te intense samenwerking tussen 

welzijnsactoren en vei l igheidsactoren op dit moment n iet wensel ijk is), maar werpt meteen 

ook een heel ander l icht op het integratiedebat waarbij impl iciet de voorkeur wordt 
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uitgesproken voor een horizontale integratiestrategie. Ook daar werd vanuit theoretische 

overwegingen door enkele auteurs gesteld dat het wenselijk is verschi l lende benaderi ngen 

naast e lkaar te plaatsen in plaats van ze selectief te modifiëren en met elkaar te verbinden in 

functie van één welbepaald objectief. 

Zoals gesteld trekt ook de schepen van sociale zaken de aandacht op het fundamentele 

verschi l  i n  i nvalshoeken. De prioriteit van het welzijnswerk is om "het welzijn van jongeren en 

mensen te verhogen"; al le bijkomende effecten op bijvoorbeeld onvei l igheidsgevoelens van 

bepaalde groepen, zijn meegenomen maar moeten niet in eerste instantie beoogd worden.  

"Het probleem ligt eerder in het preventieve veld: politie verwacht van de sociale sector dat men met 
hen meestapt en conflicten mee heroriënteert naar een zinvolle oplossing. Toch hebben ze het gevoel 
dat als men op die manier de sociale sector aanspreekt. ze geen gehoor vinden. 
Dat is net omdat de politie een verkeerd beeld heeft rond wat de welzijnssector kan doen. We hebben 
daar al vaak over gediscussieerd. Wanneer het gaat over het preventiewerk in de wijk, dan vertrekt de 
politie vanuit preventie van misdrijven en het behouden van de openbare orde. Vanuit het 
welzijnswerk werkt men vanuit preventie om het onwelzijn van mensen te voorkomen. Natuurlijk kan 
dat op zich aanleiding geven tot criminaliteit. Het is dus meegenomen als preventie vanuit de sociale 
sector ook op dat vlak effecten zou hebben. Voor mij is er dus een fundamenteel verschil tussen 
invalshoeken en de ganse situatie rond de veiligheidscontracten hebben daar verwarring rond 
gezaaid. We proberen voortdurend duidelijk te maken dat dat een andere invalshoek is en dat 
weliswaar door het werk van de welzijnswerkers een aantal dingen vermeden kunnen worden maar 
dat hun initieel vertrekpunt niet is te vermijden dat er straatcriminaliteit is maar wel proberen om het 
welzijn van jongeren en mensen te verhogen. Dat ligt echter heel moeilijk en ik heb zoiets van dat de 
enige manier om daar goed uit te geraken is om veel contacten te hebben en van elkaar te leren. 
("

.) 
Ook via dergelijke -moeilijke- gesprekken probeer ik zoveel mogelijk die duidelijk te creëren. Zo stelt 
politie wel dat ze van de straathoekwerkers niet verwachten dat ze politioneel optreden. Dat zal wel 
zijn. Dat is duidelijk. Er zijn echter ook heel wat minder duidelijk situaties en schemerzones waarin die 
duidelijkheid ten aanzien van elkaar nog niet aanwezig is. Ik heb het gevoel dat vooral de 
straathoekwerkers daar onder schot staan. Men verlangt van hen teveel dingen die niet in hun 
opdracht liggen: bijvoorbeeld conflicten vermijden. De buurtwerker is een ander verhaal: de 
buurtwerker die gekend is in de buurt kan soms de gemoederen wel eens bedaren. Je kan mensen 
inschakelen die de boel kunnen doen bedaren, maar zoals ik al zei: altijd met die restrictie dat de 
welzijnswerker moet kunnen inschatten wat hij wel of niet kan doen zonder zijn functie te 
beschadigen. Dat is voor mij fundamenteel. " (schepen sociale zaken, interview) 

Uit het laatste deel van d it citaat bl ijkt dat -in tegenstel l ing tot de burgemeester- de schepen 

van sociale zaken wel een onderscheid maakt tussen de taakinvul l ing van het buurtwerk 

enerzijds en het straathoekwerk anderzijds. Het bestaansrecht en de functionaliteit van deze 

laatste actor mag niet bepaa ld worden op basis van bijvoorbeeld het vermijden van 

confl icten ,  terwij l  dat wel een aandachtspunt voor het buurtwerk kan zijn .  Deze taak wordt 

zeer specifiek omschreven, waarbij ook hier de keuze voor een confl ictmodel doorschemert. 

Niet al leen moet het buurtcentrum een forum creëren waarop bewoners met elkaar en de 

overheid kunnen communiceren, maar vooral moet het buurtcentrum zich h ierbij hoeden  om 

al te  sne l  mee te stappen in de ondersteuning van de noden en behoeften van bepaalde 

bewoners- of gebruikersgroepen . Veeleer moet bijzondere aandacht besteed worden aan het 

aanbieden van een kanaal waarlangs ook de minst mondige en meest kwetsbare groepen 
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hun perspectief en belang kunnen uiten. Ongetwijfeld komen zo confl icten en 

spanningsvelden aan de oppervlakte, maar zij plaatsen eenzijdige klachten en ergernissen 

rond onvei l igheid in een meer real istische en sociaal rechtvaardige context. 

"Het is juist dat je het onveiligheidsgevoel niet mag ontkennen, en die welzijnswerkers doen dat ook 
niet, maar in plaats van mee te gaan met die mensen, proberen ze een andere kant van het verhaal te 
bekijken. Bijvoorbeeld wordt dan samen bekeken hoe dat meer positief kan aangepakt worden. Daar 
ressorteert je niet minder effect mee. (. . .) Toch blijft de klacht dat de jongeren nog altijd op straat 
lopen. Sorry, zeg ik dan, maar die jongeren hebben het recht om op straat te lopen en ik zal dat blijven 
verdedigen en daarover te blijven waken. Als mensen klagen over hondenpoep, proberen we daar iets 
aan te doen. Voor spelende kinderen hebben we wel pleintjes, maar dat wil niet zeggen dat kinderen 
niet langer op straat mogen spelen. We hebben nu een jeugdhuis voor jongeren, maar dat wil niet 
zeggen dat we die jongeren daar naar kunnen deporteren. Sorry mensen, kinderen en jongeren 
hebben het recht om op straat rond te lopen. Je kan dus als politieker niet stellen dat je aan de 
rondhangende jongeren op die manier iets gaat doen, neen, je moet vooral grenzen trekken in het 
meegaan met de ergernis van mensen. Ik denk dat daar een opdracht ligt om die grens duidelijk te 
trekken. 
( . . . ) 
Dat is inderdaad een heel moeilijk punt, maar ik vind dat de mensen daar samen met hun coördinatie 
rond moeten denken en werken. Ik zal vanuit het beleid blijven bewaken dat ze niet teveel 
meestappen in dat onveiligheidsdebat. " (schepen sociale zaken, interview) 

Het vervul len van een dergel ijke mediërende 'confl ictmanagementsfunctie' vereist een 

eenduidige beleidsvisie én een krachtige interne coörd inatie, profilering en 

standpuntbepal ing ten aanzien van mogelijke partners (cf. infra). Het bleek reeds dat precies 

het buurtwerk hier zwaar onder vuur genomen wordt. Hoewel verscheidene positieve 

ontwikkel ingen beschreven kunnen worden (cf. infra) ,  blijven zich inderdaad interne 

problemen stel len. 

De snaren tussen de coörd inator van het buurtwerk en de schepen van sociale zaken, 

l ijken nog niet harmonieus afgestemd. De coördinator stelt namelijk dat de afstand ten 

aanzien van politie te groot gehouden wordt. 

"Onze schepen bewaakt heel sterk dat het aparte vakjes blijven. Zo staat in de basisnota van de 
buurtcentra een luikje rond preventie en daar wordt duidelijk gesteld dat van zodra er sprake is 
van een misdrijf, het niet meer onze taak is. Wij kunnen wel een klimaat creëren waarbinnen geen 
misdrijven gepleegd worden, wij kunnen voorwaardenscheppend werken, maar van zodra er 
sprake is van een misdrijf, moeten we ons terugtrekken. Ik had daarbij ook het gevoel dat dat 
opgesteld is vanuit een bewaken van de grenzen en dat we niet te sterk samenkomen met politie. 
(. . . ) 
We moeten werken aan welzijn, maar dat impliceert dat we met alle maatschappelijke terreinen 
moeten gaan samenwerken. Wij moeten onze verantwoordelijkheid daarin opnemen, maar dus 
ook onze partners. Voor ons dan niet omwille van veiligheid, maar omwille van welzijn. Ik volg dat 
dus, maar meer nog stel ik vanuit sociale zaken vast dat ze de balans teveel naar de andere kant 
laten overhellen en bij voorkeur niets met politie te maken willen hebben. In een aantal buurten 
blijkt nochtans dat de samenwerking met politie wel goed kan lopen. 
(. . .) 

. 

Ik heb wel het gevoel dat we daar vanuit onze dienst naar het zoeken zijn, maar dat dat niet 
gedragen wordt door de dienst waar ik in thuis hoor. Daar heeft men meer iets om los te staan van 
politie en hoe sneller men uit de veiligheidscontracten geraakt, hoe beter. " (coördinator 
buurtcentra, interview) 
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- Uit deelname aan overleg tussen de preventied ienst en de coörd inatie van het buurtwerk 

enerzijds en uit lezing van verslagen van intern overleg tussen buurtwerkers rond 

'intolerantie en onvei l igheid' anderzijds (cf. supra) ,  b l ijkt dat het buurtwerk er a lsnog niet 

in slaagt bovenstaande taak op te nemen. Zij b l ijven zich vooral oriënteren op de auteurs 

van klachten en ergern issen en vragen zich af hoe ze deze mensen kunnen bereiken en 

wat hen aangeboden moet worden . Daardoor stappen ze toch sterk in het spoor van het 

'onvei l igheidsdebat' , een keuze die nochtans n iet gedeeld werd door de schepen van 

sociale zaken .  Nachtlawaai , vandal isme, spelende kinderen, bendevorming worden als 

belangrijkste pijnpunten gesignaleerd ,  meer controle en toezicht geformuleerd als 

prioritaire interventies en als zichtbaar antwoord op de ergernissen en klachten.  Aan de 

klager moet het gevoel gegeven worden dat "zijn/haar probleem au sérieux genomen 

wordt" (verslag werkgroep intolerantie en onveiligheid, 28 april 2000). Op het einde van 

een verslag wordt wel opgemerkt dat "Bij het zoeken naar oplossingen moet zowel 

gedacht worden aan methodieken naar de kinderen als naar de klagers. Spelende 

kinderen kunnen voor overlast zorgen maar duiden ook de nood aan ruimte. Initiatieven 

die beide groepen dichter bij elkaar brengen kunnen meer wonderen doen dan 

oplossingen waarmee je het probleem elimineert (vb. politie op de kinderen afsturen)" 

(verslag werkgroep intolerantie en onveiligheid, 20 maart 2000) .  Toch d ient vastgesteld 

te worden dat concrete in itiatieven om een dergel ijk perspectief ook in de pratkijk te 

ontwikkelen , sterk afwezig bl ijven. 

We komen tot de conclusie dat de bevraagdè coörd inatoren en lokale beleidsvoerders met 

betrekking tot de verhoud ingen tussen welzijnsactoren en vei l igheidsactoren in het kader van 

een buurtgerichte preventieve aanpak van onvei l igheidsproblemen ,  standpunten innemen 

d ie princip ieel van elkaar verschi l len. 

- Sommigen stellen dat i n  functie van het ontwikkelen van een ' integrale vei l igheidszorg' 

a l le aanwezige actoren moeten samenwerken vanuit de gemeenschappelijke en 

bindende doelstel l ing om de onveil igheid in de buurt terug te dringen. Vooral de d i recte 

inzetbaarheid van welzijnsactoren in d it kader wordt niet of wein ig geproblematiseerd . 

Extreem gesteld : het welzijnswerk is mislukt zolang er klachten bl ijven komen van 

ontevreden buurtbewoners over rondhangende jongeren, vandalisme of bendevorming . 

- Anderen vertrekken daarentegen vanuit de overtuig ing dat welzijnsactoren hierb ij n iet -of 

slechts in tweede orde- ingezet kunnen worden.  Extreem gesteld:  het welzijnswerk is 

mislukt indien het isolement van de meest kwetsbare groepen in de buurt verder 

toeneemt, ook al vindt de burgemeester minder klachtenbrieven rond criminaliteit en 

overlast in  zijn bus . 

300 deel 1 1 1 :  tweede empirisch onderzoeksluik 



Eenzelfde situatie of verhouding tussen actoren kan met andere woorden door de ene 

respondent p roblematisch en de andere hoopvol genoemd worden vermits ze afwijkende 

doelstel l ingen en evaluatiecriteria hanteren. Vanzelfsprekend zijn talrijke nuanceringen 

opgenomen,  waarbij bijvoorbeeld de differentiatie tussen het straathoekwerk enerzijds en het 

buurtwerk anderzijds inspirerend l ijkt. Echter, de vaststel l ing dat principiële verschi l len op 

coördinerend en beleidsniveau aanwezig zijn ,  hypothekeert de ontwikkel ing van een 

eenduid ige en overkoepelde beleidsvisie waarbij de krijtlijnen van verwachtingen tussen 

actoren aangegeven worden . Zoals uit het eerste empirische onderzoeksdeel bl ijkt, heeft 

deze afwezigheid van een stimulerend en -meer nog- coherent referentiekader belangrijke 

gevolgen voor de relaties tussen veldwerkers. 

Zo kan verwacht worden dat coörd inatoren en lokale beleidsverantwoordelijken afwijkende 

strategieën en elementen zullen voorstel len om problematische verhoudingen tussen actoren 

om te keren. Waar de pol itiecommissaris zal pleiten voor een sterkere en meer zichtbare 

aanwezigheid van de welzijnsactoren ten dienste van de vei l igheidsproblematiek zoals 

ervaren door bepaalde bewoners- en/of gebruikersgroepen , zal de schepen van sociale 

zaken naar stimu lansen zoeken om de autonome positie van welzijnsactoren ten aanzien 

van dat vei l igheidscriterium te versterken.  Bovendien is het nog n iet zeker in welke mate de 

coörd inator van het buurtwerk deze keuze mee zal ondersteunen. Ten dele uit de 

l iteratuurstudie ,  ten dele uit vroegere empirische gegevens bl ijkt dat vanu it het criterium van 

sociale rechtvaardigheid het wenselijk is de ontwikkeling van een eenduidige visie binnen 

coördinatoren en beleidsverantwoordelijken te stimuleren, waarbij het confl ictmodel het 

leitmotiv moet worden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat zich in het veld hoopvol le 

verhoudingen tussen veldwerkers zouden kunnen ontwikkelen .  Verder zal nog bl ijken dat d it 

n iet impl iceert dat beleidsverantwoordelijken en coördinatoren eenzijdig aan veldwerkers 

opleggen hoe er (samen)gewerkt d ient te worden . Veeleer is er sprake van een wederzijdse 

relatie waarbij er voldoende openheid moet zijn opdat beide niveau's in d it verband 

bevruchtend en inspirerend zouden kunnen werken ten aanzien van elkaar. Het 

referentiekader dat door het beleid ontwikkeld d ient te worden, wordt mede aangereikt en 

gevoed vanu it de ervaringen op het veld. Daartoe moet men niet al leen de nodige 

(horizontale) netwerken op beleids- en coördinatieniveau bl ijven instal leren en verder 

ontwikkelen ,  maar dienen binnen diensten en organisaties ook vlotte (verticale) 

communicatiekanalen geïnstal leerd te worden van het veldwerk naar de coördinatoren en 

vice versa (cf. supra waar in de l iteratuurstud ie gesproken werd over het belang van 

'multitiered partnership structures' in  functie van delegatie bevoegdheden en ontwikkelen van 

verticale structuren) .  Hieronder wi l len we (onder andere) verder bekijken in  hoeverre zich op 

deze punten systematische verschi l len afspelen tussen stedel ijke d iensten enerzijds en 

onafhankelijke organisaties anderzijds. 
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C. STEDELIJKE VERSUS AUTONOME DIENSTEN 

Vanuit de weerhouden case kan niet uitgemaakt worden of een stedelijke dan wel autonome 

inbedding van diensten meer ru imte en mogelijkheden creëert met betrekking tot het 

ontwikkelen en stimuleren van hoopvolle verhoudingen.  Aan beide keuzen worden voor- en 

nadelen verbonden . 

Een belangrijk voordeel van stedelijke diensten is dat ze sterk ingebed zijn in het lokale 

bele id . De coörd inator van het straathoekwerk geeft aan hoe signalen vanuit het veld ( i .c. 

vanuit zijn straathoekwerkers) via hem kunnen doorstromen tot lokale beleidsvoerders .  Zo 

kan vanuit d i recte veldervaringen in de buurt gesignaleerd en beargumenteerd worden dat 

bijvoorbeeld bepaalde projecten of samenwerkingsvormen niet lukken en kunnen 

oplossingen gesuggereerd worden. Dat met dergelijke signalen ook rekening gehouden 

wordt, wordt afgeleid uit concrete veranderingen in het veld. Bovendien wordt ook de 

aandacht getrokken op het belang van informele contacten: de communicatiekanalen met 

'collega's' u it andere stedelijke diensten zijn vaak zeer kort en a l lerlei soorten contacten 

(bijvoorbeeld naast intentionele ook heel wat occasionele) zijn frequent aanwezig .  

"Ik denk dat we als straathoekwerk een aantal troeven hebben die we nog niet ten volle hebben 
uitgespeeld. We hebben heel goede banden met het stadsbestuur, en dat heeft niet alleen te maken 
met de openheid van het kabinet, maar ook met de preventieambtenaar en haar medewerkers. Dat wil 
zeggen dat we heel makkelijk beleidsbeïnvloedend kunnen werken. Zo hebben wij een krachtig 
signaal gegeven rond de noodzaak aan een nachtopvang voor asielzoekers. Je ziet dan dat ook op 
korte termijn de politieke wil groeit om daarop in te gaan. Dat komt omdat je daarover rechtstreeks 
met de schepen kan praten. 
(. ") 
Is daar een verschil met autonome diensten zoals het opbouwwerk ? 
Ja, wij zitten dicht bij het stadhuis en het kabinet. Als je dat soigneert en diplomatisch bent, dan krijg je 
iets meer dan een puur functionele relatie. De inhoud van het gesprek overstijgt dan wel eens wat je 
op formeel overleg zou zeggen. Dat zijn troeven om het beleid te stimuleren zinvolle initiatieven te 
nemen, op het gevaar af dat je mee aan politiek gaat doen. Ik begrijp wel dat ook wij in die 
hoedanigheid worden aangesproken. Kabinetsmedewerkers zitten vaak zo dicht op een dossier te 
kijken, dat een ruime denktank ontbreekt. Men zoekt dus inspiratie bij ons. Men betrekt ons in diverse 
commissies. Door die binding hebben we een enorme boodschap. Andere diensten die zich misschien 
in dezelfde positie bevinden, maar dat niet verkocht krijgen of dat proberen door een officiële brief aan 
de burgemeester te sturen, die hebben dat dus niet. Informele strategieën zijn hier belangrijk. " 
(coördinator straathoekwerk, interview). 

Dat het straathoekwerk op deze manier kan 'wegen' op het beleid , heeft ongetwijfeld ook te 

maken met haar positieve evolutie in de richting van een krachtige en duidelijke profi lering,  

visie-ontwikkel ing en interne organisatie (cf. infra). 

"De deuren gaan inderdaad stilaan wel wat meer open (" .) en dat heeft dus veel te maken met de 
wijze waarop ook wij ons als straathoekwerk de laatste jaren opgesteld hebben. In het begin was dat 
veel moeilijker omdat we ons meer intern moesten vormen. " (coördinator straathoekwerk, interview). 
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Toch moet hieraan meteen toegevoegd worden dat deze processen van beïnvloeding ook 

beperkt zijn .  Zelfs binnen stedelijke diensten zijn niet alle communicatiekanalen even kort 

en/of zijn niet al le 'col lega's' even toegankelijk. Dat geldt bijvoorbeeld zowel voor de relatie 

tussen de welzijnsactoren onderl ing als tussen de welzijnsactoren en vei l igheidsactoren. 

"Overlaatst moest ik naar een vergadering op het buurtcentrum, en ik kende de weg niet eens. Dat is 
toch wel zeer tekenend. De buurtwerker kom ik dus tegen op de sociale school. Ik heb dan ook de 
indruk dat het lang geleden is dat ik ze gezien heb, en dat is dus niet goed. " (coördinator 
straathoekwerk, interview). 

''Als ik met de hoofdcommissaris op reis ga en we de beste vrienden worden: ik zal nooit zijn beleid 
bepalen of beïnvloeden. Dat heeft ook met zijn persoon te maken: hij bepaalt het politiebeleid. Ik voel 
ook aan dat elk lobbywerk zeer weinig effect heeft. Hij zegt dat hij moet uitvoeren wat de burger wil en 
niet wat de straathoekwerker wil, punt. Hij werkt in opdracht van de burgemeester. Ik heb wel heel 
veel contact met de politie, bij verschillende mensen op verschillende niveaus, maar bij de 
hoofdcommissaris, daar blijf ik moeilijk binnengeraken. ( . . .  ) We zijn er dus nog nooit in geslaagd om 
bijvoorbeeld de impact van ons werk op politie te bespreken. Als ik bij de hoofdcommissaris kom, dan 
is hij daarover ook duidelijk. Hij zegt dat ik eigenlijk niet moet komen want dat alles duidelijk is: politie 
heeft haar werk, straathoekwerk doet zijn werk. "Mijn opdrachtgever is de burgemeester, de 
gemeenteraad en de burger", zo stelt hij. "Ik voer uit en doe mijn werk goed als ik doe wat er van mij 
gevraagd wordt. Dat zal jij niets kunnen aan veranderen. " Dat is zijn duidelijke stijl van communicatie. 
Ik vraag om dus met de context van het straathoekwerk en de gasten wat meer rekening te houden, 
maar daar is dus geen speld tussen te krijgen. Misschien moet je die stijl ook wel hebben om zo'n 
korps te leiden. "  (coördinator straathoekwerk, interview) 

I n  dergel ijke situaties is strategisch handelen prioritair om toch enige beïnvloeding te kunnen 

genereren .  Het gericht en bewust opbouwen en onderhouden van contacten met 

welbepaalde personen die wel openstaan en het maximaal hanteren van informele 

strategieën l ijkt h ierbij re levant. Wat betreft de verhoudingen tussen vei l igheidsactoren en 

welzijnsactoren wordt hier bevestigd dat machtsverschi l len niet deterministisch bepaald zijn :  

op basis van visie en creativiteit worden informele contacten zo aangewend dat ook de 

actoren met de meeste macht beïnvloed worden (cf. l iteratuurstudie). 

Zowel binnen opsporings-, interventie- als wijkpolitie heb ik heel zinvolle contacten met mensen die 
op hun terrein mee het beleid kunnen bepalen omdat de hoofdcommissaris gehoor heeft voor hun 
verhaal. Vaak is dat zeer strategisch en diplomatisch handelen. De rechterhand van de 
hoofdcommissaris en de filosoof van de politie: ik zal alles doen om hem op geregelde tijdstippen te 
onmoeten. Ik ga bij wijze van spreken dond�rdagavond in een welbepaald restaurant eten omdat ik 
weet dat hij daar zit. Ik weet dat hij naar mij luistert en niet altijd het gesprek bepaalt. Dat is dus 
strategie en lobby en soms voel je dat dit kan helpen. 
Dat is de inzet van dit gesprek: een kader creëren op coördinerend niveau. Je zegt dat daar storende 
factoren zitten. maar ook mogelijkheden. 
Ja, zo kan ik via hem het straathoekwerk en het belang van mijn gasten vertegenwoordigen bij de 
hoofdcommissaris. Rechtstreeks met hem gaat dat niet, want die openheid is er dus niet. Bij zijn 
stafmedewerker kan dat wel. Er zijn zo nog andere mensen ook. Eén keer per jaar nodig ik de drie 
kopstukken van de politie uit en stellen we ons voor aan hen. Ze stellen dan vragen en er volgt een 
discussie. Als zij buitengaan en we hebben kunnen vertalen waarmee we bezig zijn, dan zullen zij wel 
verslag geven bij de hoofdcommissaris. (" .) Dat zijn dus veelal bewuste zetten. Het zou misschien dus 
aangewezen zijn dat ikzelf en de hoofdcommissaris en misschien nog andere mensen uit de sociale 
sector elkaar halfjaarlijks zien, als opfrissing rond waar me we bezig zijn. Ik zou dat wel wensen, maar 
hij dus niet. " (coördinator straathoekwerk, interview). 

deel 1 1 1 :  tweede empirisch onderzoeksluik 303 

! � -: 



Naast beperkingen worden ook nadelen van de inbedding in . een stedelijke structuur 

vermeld . Door beleidsbeïnvloedend te werken,  dreigt het onderscheid tussen politieke 

beleidsvoering enerzijds en coördinatie van een d ienst anderzijds, te vervagen. 

�'Die beïnvloeding is dus belangrijk en ook mogelijk, maar we moeten daarbij bewaken dat we niet 
teveel aan politiek gaan doen. Dat is het nadeel van het straathoekwerk als stedelijke dienst: we zijn 
niet autonoom genoeg. Als we morgen met de burgemeester of schepenen rond de tafel zitten in 
verband met een eventuele strategie voor deze buurt, dan zitten we dikwijls meer aan politiek te doen 
dan aan concrete oplossingen te denken. Op overleg wordt dan de vraag gesteld wie wat gaat denken 
en welke politieke weerstanden verwacht kunnen worden. Welke formaties kunnen zich achter welk 
voorstel zetten, en welke niet ? Ik vind dat wel boeiend, natuurlijk, maar meteen ook gevaarlijk. " 
(coördinator straathoekwerk, interview). 

Vooral wordt gesignaleerd dat het voor stedelijke diensten uiterst moeil ijk is en vaak 

complexe strategieën vergt (cf. supra) om kritiek uit te oefenen ten aanzien van het lokale 

beleid. Haar afhankelijkheid ten aanzien van dit beleid staat n iet steeds toe dat lacunes en 

mankementen van d it beleid openl ijk aan de kaak gesteld worden . Voor het straathoekwerk 

dat de belangen van de meest kwetsbare jongerengroepen moet vertegenwoordigen , is d it 

een ernstig nadeel . 

"Het nadeel dat we niet autonoom zijn is hoedanook dat we minder kritisch kunnen zijn. Als ik morgen 
op het stadhuis ga verkondigen dat er in deze buurt geen deftig beleid is, dat er geen mission 
statement is, dan stamp ik tegen de schenen van mijn werkgever. Ik voel nochtans wel dat dat wel 
kan, maar zeker niet in het openbaar. Dan kan je dus ook niet alle communicatiemiddelen uitputten 
om daar iets aan te doen. Misschien zou het daarom niet slecht zijn om in de media uitgebreid te 
tonen dat er in deze buurt geen of slechts heel weinig echte samenwerking is tussen de actoren van 
het welzijnswerk. Een week later zou er een vergadering zijn om dat te bespreken en de eigen indruk 
te geven. Mocht ik coördinator geweest zijn van een autonome dienst, ik zou zoiets al lang gedaan 
hebben omdat ik voel dat we uitgeput zijn. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Vooral het opbouwwerk als belangrijkste autonome dienst binnen de case, trekt de 

meerwaarde van een stedelijke dienst ernstig in twijfel en bekritiseert zeer scherp de 

gevolgen van een inbedding in  een logge, bureaucratische stedelij ke structuur en van de 

beschreven afhankelij kheidspositie. Zo riskeren bijvoorbeeld dynamische initiatieven d ie 

vanuit het veld groeien ,  verlamd te worden vanaf het moment ze geïnstalleerd worden 

binnen een stedelijke structuur. Spontaan, ad hoc overleg dat snel kan ingrijpen rond een 

actueel probleem is vaak niet mogelijk omdat eerst deze logge structuur  gemobil iseerd moet 

worden. 

"Heeft het straathoekwerk doordat ze een stedelijke dienst zijn inderdaad betere contacten met het 
stedelijke welzijnslandschap ? Ik zou het begod niet weten. Ik zie daarrond toch maar weinig 
gebeuren. Wel zie ik een stedelijke jeugddienst die niet eens weet wanneer haar mensen met 
vakantie zijn. Als je hen daarover aanspreekt, antwoordt men dat men eens gaat nakijken hoe dat 
komt. Ik zie dus een tamelijke inertie groeien. Wat aanvankelijk als een klein project opgestart is 
binnen een dienst is zich nu gaan institutionaliseren en dat geldt zowel voor het straathoekwerk als 
voor de buurtcentra van deze stad; het is opgestart vanuit een lokale dynamiek en vanuit lokale 
noden, vanuit een enthousiasme, tot op het moment men er niet meer doorgeraakt en er een 
recuperatie plaatsvindt in al die diensten. Dan verwordt dat tot een gewone dienst. Ik heb niets tegen 
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zo'n diensten, maar de specifieke aspecten, zoals de permanente aanwezigheid op straat enzovoort, 
die soepel moeten kunnen omgaan met administratie, die passen niet in zo'n structuur. Dat merk je nu 
ook bij het buurtwerk. Dat worden allemaal ambtenaren die zeggen dat het vijf uur is en hun overuren 
niet gecompenseerd worden. Morgen kom je maar eens terug. Dat krijg je meer en meer. ( . . .  ) Zo krijg 
je dus dingen waarbinnen mensen niet kunnen functioneren. De oorspronkelijke dynamiek verdwijnt 
dan, en dat is het probleem. 
( . . .  ) 
Het komt erop neer dat deze stad niet bij machte is goede concepten te introduceren in haar stedelijke 
diensten. Men heeft hier en daar wel wat goede voorbeelden, maar vanaf het moment dat men dat 
voorbeeld optilt tot een concept dat je dan in alle buurten wil implementeren, dan loopt het mis. Laat je 
die tien voorbeelden groeien vanuit de wijken zelf, dan zullen ze voor hetzelfde geld Jukken. Probeer 
je daar globale afspraken te maken, dan wordt het verlamd door formalisme en de zwaarte van 
structuren. iedereen moet dan op een overleg aanwezig zijn, terwijl dat niet lukt. Binnen vier maand 
kan men dan eens samenkomen. Het probleem is dan al verschoven. In een stedelijke context lukt het 
dus niet om een concept uit te werken. Het formalisme maakt het niet mogelijk om een dynamiek te 
genereren. Het opbouwwerk plaatst daartegenover dat je de lokale dynamiek veel sterker moet 
respecteren. Dan kan je ook veel beter inspelen op de potentialiteiten die er op dat moment effectief 
aanwezig zijn. " 

Een risico is dat stedelijke diensten zich verschui len achter deze bureaucratie, d it formal isme 

en hun afhankel ijkheidspositie, waardoor ze niet langer (kritische) standpunten dienen in te 

nemen. Gemui lkorfde en inerte diensten nestelen zich in een luxe-positie die nefaste 

gevolgen heeft voor hèt samenleven in de buurt. 

"Ik hoor wel eens dat mensen binnen stedelijke diensten zich bewust zijn van die problemen. maar 
geen invloed hebben om daar iets aan te doen. 
Dat is 'bullshit'. De opkomst van het Vlaams Blok is te wijten aan het feit dat de welzijnssector het 
terrein heeft afgestaan aan de veiligheidssector. De veiligheidssector is te weinig aanwezig en kan dat 
ook niet. De welzijnssector neemt veel te weinig een houding aan. Dat hoeft niet tegen het Vlaams 
Blok te zijn, daar gaat het zelfs niet over. ( . . . ) Als iets niet werkt moet het gezegd worden, als 
afspraken niet nagkomen worden, moet dat gezegd worden, . . .  Wij zijn inderdaad de enige die 
daarrond nog hun mond open doen. ( . . .) Men geeft wel eens een opmerking, maar men dekt elkaar in. 
Dat is nefast. " (coördinator opbouwwerk, interview) 

D.  BELANG PROFILERING VAN ACTOREN EN INTERNE AFSTEMMING 

TUSSEN ACTOREN 

Reeds in het eerste empirische luik werd gewezen op het belang van een krachtige 

profi lering aan de kant van de welzijnsactoren, wi l len ze ontsnappen aan hun verzwakte en 

ondergeschikte positie ten aanzien van de vei l igheidsactoren (cf. supra: problemen 

verbonden met welzijnsactoren). Een chaotische, intern verdeelde welzijnssector die moet 

afrekenen met identiteitscrisissen van (enkele van) haar actoren,  zal steeds het zwakke 

broertje zijn .  Ten dele kunnen we dit i nzicht vanuit de gegevens u it het tweede empirische 

lu ik bevestigen, ten dele ook nuanceren. Zo l ijkt het met het oog op nuancering belangrijk om 

een onderscheid te maken tussen volgende twee niveau's van profi lering: 
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profi lering van een d ienst/actor en het belang van interne coördinatie binnen een 

d ienst/actor, en 

profi ler ing van een actorencluster en het belang van afstemming tussen de actoren die 

tot de cluster behoren.  

Vooreerst wordt het gebrek aan profi lering binnen bepaalde d iensten geproblematiseerd , i .c. 

in belangrijke mate het buurtwerk. Profi lering betekent dan meer concreet dat je als d ienst je 

eigen identiteit kent en ook kan u itspreken en bewaken in contacten met andere 

organisaties . Op basis van deze identiteitsbepal ing kunnen namelijk posities en standpunten 

ingenomen worden ten aanzien van andere actoren .  Op die manier kan in 

samenwerkingsverbanden bepaa ld en beargumenteerd worden op welke vragen kan 

ingegaan worden, en vooral aan welke verwachtingen men n iet kan en/of wenst te 

beantwoorden.  Dat heeft niet al leen gevolgen voor de samenwerking tussen actoren,  maar 

ook voor de beeldvorming bij bewoners .  

''Als je iets gaat voorstellen aan een buurtwerking, kan ik me niet voorstel/en dat ze daarop inpikken 
en zeggen dat ze dat wel of niet gaan doen. Mochten zij een rode draad hebben, dan zou het voor 
hen gemakkelijker zijn om op bepaalde gebieden terug te vallen. Dat hangt dus af van hun eigen 
ingesteldheid en er wordt daar geen duidelijke lijn in getrokken. Wij hebben er geen kennis van wat 
wel en niet tot hun taken hoort. Is het organiseren van een kennismakingronde één van die taken ? 
We weten het niet en kunnen dus ook niet afbakenen wat van wie is. 
( . .  .) 
Ik denk dat als je kijkt naar de buurtwerker van deze buurt en je vraagt wat haar duidelijk omschreven 
taak is, dan zal zij daar niet op kunnen antwoorden. Zij zal het zelfs niet weten. Dat denk ik, of dat 
gevoel hebben wij alleszins. " (stafmedewerker gemeentepolitie, interview) 

"Zit je daar dan bijvoorbeeld op het plein niet met het probleem dat aan organisaties een opdracht 
wordt gegeven die niet past binnen hun eigen doelstellingen- en methodiekenkader ? 
Natuurlijk, het probleem is dat die organisaties zichzelf een opdracht geven die ze niet kunnen 
waarmaken. ( . . .  ) Ook wij zijn vanuit het veiligheidscontract daarop bevraagd geweest. Voor een stuk 
vinden wij onze middelen in dat contract, dus vroeg men ook ons of en hoe we daar actief waren. 
Eigenlijk is dat gesprek nooit verder gevoerd. Wij hebben gezegd dat we dat niet als onze opdracht 
zagen. 
( . .. ) 
Wat ik in die relatie wel belangrijk vindt is dat je je nek moet uitsteken. Je kan als veiligheidsactor een 
goede flik zijn. Dat betekent dat je duidelijk maakt waar je voor staat, wat uw taak en welke uw 
grenzen zijn. Als er dan beroep op die persoon gedaan wordt, weet men ook wat men aan hem heeff.. 
Er wordt een standpunt ingenomen. Veel van de welzijnsactoren en ook van de veiligheidsactoren 
spreekt zich echter niet uit. ( . . .) De grootste verhuurders van matrassen, zijn de Turken, en dat zien 
ook de Belgen die in die wijken wonen. Het beeld dat door de welzijnssector verdedigd wordt, klopt 
dus niet meer, en dat is een doorn in het oog van heel wat autochtone bewoners. Bovendien ziet men 
dat ook politie er niets aan doet, behalve wat vergaderen. Belangrijk is dus dat in de buurt, en ook 
door de aanwezige welzijnssectoren, standpunten worden ingenomen dat matrassenverhuur of 
drugdealing niet kan. ( .. .) Als ook de welzijnssector dergelijke stellingen niet kan innemen, dan wordt 
het ene pot nat in de ogen van de mensen die in de wijken wonen. Het enige antwoord wordt dan nog 
repressie: haal de zware gasten van de straat wordt dan: haal ze allemaal van de straat. Het enige 
antwoord dat bewoners hebben is de ganse boel op te kuisen. Men vervalt in simplificaties. Vanaf het 
moment de welzijnssector geen standpunten inneemt, laat ze een open doel voor de 
veiligheidsactoren en maken ook heel wat bewonersgroepen daar gebruik van. " (coördinator 
opbouwwerk, interview) 
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Dergel ij ke moei l ijkheden om een profi lering op te stellen verraden een gebrek aan interne 

coörd inatie en visie-ontwikkel ing. 

''Als ik een briefje stuur naar de coördinator van het buurtwerk om te zeggen dat er problemen zijn met 
Slovaken op diverse buurten dan wordt geantwoord dat men niet eens weet dat er Slovaken in de 
buurt zijn. Ik stel me dan toch de vraag waar die mensen mee bezig zijn en welke de communicatie is 
tussen de coördinator en haar buurtwerkers. Dan sla je dus de bal mis. " (stafmedewerker 
gemeentepolitie, interview) 

''Als die buurtwerkingen sterk verschil/en van buurt tot buurt. dan stel ik me de vraag of er geen 
belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij sociale zaken om een kader te creëren dat duidelijk maakt 
waarmee de buurtwerkingen zich mee moeten bezighouden en waarmee niet ? 
Natuurlijk. Dat is één van de zaken waarover men zich zal moeten bezinnen. Dat is allemaal nogal 
organisch gegroeid. Men is in deze stad van geen sociaal beleid naar een heel uitgebouwd sociaal 
beleid gekomen, zij het met vallen en opstaan en trial and error. " (burgemeester, interview) 

Vanzelfsprekend kan deze situatie niet verru imd worden tot alle welzijnsactoren .  Zo wijst het 

straathoekwerk op een interne evolutie binnen haar dienst en de gevolgen voor 

samenwerking .  Vooraleer in interactie te treden met andere actoren, is het belangrijk de 

specificiteit van de eigen organisatie goed te kennen . 

"De deuren gaan inderdaad stilaan wel wat meer open ( . . .) en dat heeft dus veel te maken met de 
wijze waarop ook wij als straathoekwerk ons de laatste jaren opgesteld hebben. In het begin was dat 
veel moeilijker omdat we ons meer intern moesten vormen. We zitten daar dus zelf ook in een hele 
evolutie die ook extern heel wat gevolgen heeft. Er is werkelijk een enorme professionalisering binnen 
ons werk. Enkele jaren geleden had men nooit gedacht dat het straathoekwerk een jaarverslag zou 
kunnen schrijven. Nu is er dat en het staat inhoudelijk en vormelijk op punt. Voor minder gaan wij niet. 
We zijn dat onze groepen en onze partners verplicht. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Vooral de gemeentepolitie31 benadrukt krachtig dat zij over een duidelijk profiel beschikken ,  

waarbij ook h ier  gewezen wordt op het feit dat een dergel ijke profi lering moet groeien . 

"Wij hebben een duidelijke strategie en hebben daarrond een organisatie gebouwd. Wij weten wat we 
doen, waarom, met wie en welke middelen daartegenover staan. We hebben het wel zelf op papier 
moeten zetten. Politie is ook lange tijd een zootje geweest van een troep mensen die hier rondliep en 
die alleen maar reageerden op een telefoon. Vijf jaar geleden hebben we dat gekeerd en gesteld dat 
we willen werken zoals een modern bedrijf. We hanteren nu een model van kwal iteitsmanagement om 
onze organisatie uit te bouwen. Als de sociale sector nu voelt dat ze daarin niet klaar zijn, dan is het 
hoge tijd om dat ook te gaan doen. Dan moet men ook dringend zichzelf definiëren. " 
(hoofdcommissaris gemeentepolitie, interview). 

Echter, de draagkracht van deze stel l ing mag toch ook niet overschat worden. Zo bleek 

reeds eerder dat verschi l lende units binnen de gemeentepolitie rond eenzelfde problematiek 

afwijkende standpunten innemen en oplossingen voorstellen . Hoewel een beleidsvisie 

aanwezig is die men structureel tracht in  te bouwen, bl ijken medewerkers nog steeds over de 

31 · Zoals gesteld beschouwen we de gemeentepolitie en de daaronder ressorterende diensten (wijkpolitie, 
interventiepolitie, stafdiensten ,  ... ) als één actor; naast de rijkswacht vormt zij een belangrijk deel binnen de cluster 
'veil igheidsactoren' (cf. supra). Dat impliceert dat we de verhoudingen tussen bijvoorbeeld de wijkpolitie en het 
hoofdcommissariaat beschouwen als verhoudingen binnen eenzelfde dienst en n iet binnen eenzelfde cluster. 
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nod ige marges te besch ikken om zich buiten deze visie te plaatsen . Zo wordt in de (meer 

informele) gesprekken met een stafmedewerker van de gemeentepol itie en de 

preventieambtenaar gewezen op de problematische functioneren van het wijkcommissariaat 

uit de case. N iet al leen betreft het een 'oud korps', maar vooral zijn haar leid inggevenden 

weinig toegankel ij k  voor de vern ieuwende beleidsvisie d ie b innen de gemeentepolitie werd 

ontwikkeld . "Ze wachten daar gewoon op hun pensioen. " Bovend ien wordt hen verweten 

standpunten in te nemen die -eufemistisch gesteld- jeugd- en migrantenvriendelijk  zijn .  

Daardoor heerst er  niet al leen een moei l ijk intern overleg tussen b ijvoorbeeld d it 

wijkcommissariaat en het hoofdcommissariaat, maar ook tussen het wijkcommissariaat en 

andere actoren in de buurt. 

"Het ligt echter ook aan de mensen. De taken voor een operationeel commissariaat volgens de 
'nieuwe look', Jopen daar niet en dat ligt ook aan de leidinggevende mensen. Degene die daar de 
leiding heeft is iemand die niet over de nodige capaciteiten beschikt om zijn mensen te motiveren. Ik 
vind dat daar heel wat aan ligt. Als ik kijk naar de andere teams en de impact van nieuwe adjuncten 
op hun team, dan is dat enorm. Dat ontbreekt dus op dat wijkcommissariaat en de mensen die daar 
werken zijn vaak oudere collega 's die in een repressief apparaat zijn grootgebracht. Ze worden niet 
begeleid in de veranderingen naar een ander politieapparaat, hoewel dat broodnodig is. ( . . . ) Ik ben er 
dus meer akkoord dat voor deze buurt ook het wijkcommissariaat een grotere impact kan hebben. Ik 
hoop dat die er zal komen met de herstructurering die er nu ook daar komt. De mensen die er zullen 
bijkomen, zullen jongere mensen zijn. " (stafmedewerker g,emeentepolitie, interview) 

Het gesprek met de verantwoordelijke van dit commissariaat, bevestigt deze situatie.  Zo 

geeft h ij b ijvoorbeeld te kennen geen voorstander te zijn van de speelstraten die i n  de 

vakantie georganiseerd worden. De telefoon staat bij de pol itie dan roodgloeiend en het 

regent klachten,  vooral van bejaarden. Hun reactie valt ook te begrijpen , aldus de 

gesprekspartner: straten zijn niet bedoeld voor spelende kinderen.  Hij heeft het opgegeven 

om rond dergel ij ke of andere problemèn in overleg te treden met andere d iensten omdat "de 

stem van het wijkcommissariaat toch nooit gehoord wordt"; h ij heeft het gevoel dat er 

"vanaf/es achter zijn rug gebeurt". Dat de pol itie in de buurt plots met hondenpatrou i l les 

verschijnt, moest h ij via de med ia vernemen. "Dat zegt voldoende over onze mede-inspraak 

in dat politionele beleid". Dat het overleg rond het plein werd stopgezet (cf. supra) ,  wordt 

geen verl ies geacht: "Men luisterde toch niet naar ons, we zouden er toch niet meer naar toe 

gegaan zijn. " Dergel ijke stel l ingen en percepties bl ijken ook gevolgen te hebben op lagere 

echelons binnen het wijkcommissariaat. Dat bl ijkt uit een gesprek met de wijkagent: h ij kent 

bijvoorbeeld de straathoekwerkers niet ("het zijn er toch altijd anderen') ,  is n iet betrokken in  

enig overleg en  stelt daaraan ook geen behoefte te  hebben. 

Bovenstaande citaten wijzen op de verantwoordelijkheid van coördinatoren om ( in 

samenspraak met de veldwerkers) een visie en profiel uit te werken voor hun d ienst. Echter, 

ook al  is een dergelijke visie aanwezig en tracht men ze structureel in te bouwen, dan nog 
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bl ijft het mogel ijk  dat sub-units of individuele medewerkers binnen de dienst zich buiten deze 

visie plaatsen .  Vooral de gemeentepolitie bl ijkt als 'mega-organisatie' hier af te moeten 

rekenen met de nodige problemen en hindernissen , ondanks haar hiërarchische structuur 

waarover in het eerste empirische lu ik reeds werd gesproken. 

Een meer algemene benadering van d it probleem vinden we in een beschouwing met 

betrekking tot de verhouding tussen coördinatoren en veldwerkers, waarbij duidelijk gemaakt 

wordt dat een coörd inator een visie of profiel -verondersteld dat hij/zij ze al heeft- niet kan 

opleggen aan zijn medewerkers. Toch mag dit niet ontaarden in een ontlopen van 

verantwoordel ijkheden . Ook wat dit betreft worden kritische bedenkingen geuit bij het 

functioneren van het buurtwerk. 

"Het moeten niet de coördinatoren zijn die beslissen, want dat werkt toch niet. Dynamiek moet van 
onderaan groeien. Als uw ideeën niet geïnspireerd zijn op wat mensen aanreiken, dan hebben ze 
geen zin. Dat betekent echter niet dat je moedeloos moet toekijken. Vanuit coördinatie buurtwerk krijg 
je zo 'n gesprekken: "als mijn buurtwerkster dat niet ziet zitten, dan doe ik dat ook niet. " Mijn reactie 
daarop is heel anders: als mijn opbouwwerker dat niet ziet zitten, ligt de C4 klaar. Als een politieke 
beleidsmaker vindt dat er iets moet gebeuren en het wordt niet uitgevoerd, dan wordt die volstrekt 
ongeloofwaardig. Dan gaat er heel veel energie verloren of wordt negatief geöriënteerd. " (coördinator 
opbouwwerk, interview) 

Na deze bespreking van het belang van profi lering van een d ienst, richten we de aandacht 

op de mate waarin de verschil lende diensten binnen eenzelfde cluster onderl ing op elkaar 

afgestemd zijn .  Ook op dit vlak is er met betrekking tot de onderl inge afstemming van de 

welzijnsactoren nog heel wat werk aan de winkel .32 

"Bovendien is mijn indruk dat de sociale sector nog minder dan de politie -want die is daarrond al 
volop aan het denken en strategieën te ontwikkelen- daarrond strategieën heeft ontwikkeld en nogal 
vaak aan het individuele inzicht van bijvoorbeeld straathoekwerkers overlaat hoe men met die 
verhouding (tussen politie en de sociale sector, p.g.) dient om te gaan. " (burgemeester, interview) 

"Eén van de voornaamste punten die voor mij naar voor komen in die moeilijke relatie tussen 
professionele actoren is het feit dat er geen beleid gevoerd wordt in wat dan zeer ruim als 'sociale 
sector' omschreven kan worden. ( . . . ) Mijn idee is dat binnen politie een duidelijk beleid is. De 
hoofdcommissaris heeft daar een reorganisatie uitgewerkt op basis van community oriented po/icing 
zodanig dat het voor het totale korps duidelijk is hoe er gewerkt moet worden. Mijn ervaring voor de 
sociale sector die binnen deze buurt actief is -wat natuurlijk niet los te koppelen is van de totale 
werking van de sociale sector- is dat die mensen weinig visie hebben. Ik zeg niet dat ze er niet is, 
maar het is niet duidelijk uitgestippeld voor de totaliteit van iedere buurt. ( . . .  ) 
Dat heeft te maken met personen, maar dus ook vooral met een beleidsvisie die niet voldoende 
ontwikkeld of overgedragen wordt. Zo hadden wij overlaatst een gesprek met de directeur-generaal 
van sociale zaken. Je gaat met onze hoofdcommissaris spreken en je zal vaststellen dat hij zeer goed 
weet wat er zich in zijn korps afspeelt. Hij gaat naar zijn wijkcommissariaten en valt er binnen. Bij die 
directeur-generaal ging het over de straathoekwerkers, en ik had de indruk dat hij amper wist 
waarover het ging. Zo wist hij niets van het feit dat straathoekwerkers problemen hebben met het 

32 Minder uitspraken kunnen gedaan worden over dit aspect binnen de cluster van veiligheidsactoren .  Wat 
bijvoorbeeld de relatie tussen gemeentepolitie en rijkswacht betreft, werden geen getuigenissen verzameld.  Niet 
in het minst heeft dit te maken met het feit dat de gemeentepolitie de belangrijkste taken kreeg toebedeeld met 
betrekking tot een buurtgericht politioneel optreden . Binnen de veiligheidsactoren beschikken zij in deze case 
rond dit thema over een relatief 'monopolie' . 

deel 1 1 1 :  tweede empirisch onderzoeksluik 309 

i ·-: 



beroepsgeheim. Zoiets is hier onmogelijk. Dat verschil is mij ontzettend opgevallen. Nu begrijp ik 
waarom wij op die sociale sector gaan schieten. Als die directe leiding gewoon niet eens weet 
waarmee men in het veld allemaal bezig is . . .  Er wordt gezegd dat het allemaal koffie- of theedrinkers 
zijn en ze lachen daarmee, maar zo komt het dan ook over. Dat betekent niet dat het bij ons allemaal 
op wieltjes loopt, maar er zit duidelijk een rode draad in onze werking. " (stafmedewerker 
gemeentepolitie, interview). 

Dit probleem wordt ook door enkele welzijnsactoren zelf erkend en bevestigd . Enerzijds 

wordt door het gebrek aan afstemming en coherentie de dominantie van de 

vei l igheidsactoren versterkt, anderzijds bereiken door d it gebrek aan bundel ing in itiatieven 

ook nooit voldoende kracht om u it te kunnen stralen tot op het n iveau van de buurt. 

"Voor mij gaat het debat niet over teveel geüniformeerden op straat in het kader van de 
veiligheidscontracten, maar vooral over de niet-geüniformeerden die met die groepen aan de ·Slag zijn. 
Daar moet een selectie in toegepast worden. Alles is daar in kastjes opgedeeld, en dat werkt niet. " 
(coördinator opbouwwerk, interview). 

"Belangrijk element is ook het feit dat de welzijnsactoren in  deze buurt andere meningen hebben. Het 
is niet evident dat de buurtwerker hetzelfde standpunt zal innemen als ik. Politie maakt hier vaak 
gretig gebruik van om ons onderling uit te spelen. Politie stelt dat ze wel genoodzaakt zijn om de 
globale strategieën uit · te tekenen omdat steeds weer blijkt dat het welzijnswerk het niet kan. 
Buurtwerk en straathoekwerk vinden elkaar niet. Opbouwwerk vindt het straathoekwerk niet. 
(. . . ) 
Je voelt dan wel wat resultaten in de groep waarmee je werkt, maar dat zijn geen resultaten voor de 
buurt. De resultaten zijn niet veralgemeenbaar. In feite hebben wij nog niets gedaan waar ook de 
ganse buurt beter is van geworden. De gasten wel, maar de buurt niet. Toch is de buurt belangrijk 
voor de verdere ontwikkeling van de jongeren. Maar om dat effect te bekomen heb ik precies de 
andere organisaties nodig en vooral een raamkader om dat allemaal een plaats te geven. De veelheid 
van werk, de vergadercultuur die de spuigaten uitloopt, zorgen ervoor dat ieder zijn eigen ding doet. 
De buurt is daar nog niet beter van geworden. Ik heb de buurt 10 jaar geleden leren kennen en moet 
nu zeggen dat ik vind dat -ondanks alle inspanningen- de buurt er nog niet beter van geworden is. Dat 
geldt voor alles: verkeer, vrijetijd, horeca, groen, . . .  " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Vanzelfsprekend l igt ook hier een belangrijke verantwoordelijkheid bij de versch il lende 

coördinatoren uit eenzelfde cluster. De plaats van elke partner binnen de cluster moet 

du idelijk gemaakt worden, het profiel van elke d ienst moet logisch inpassen in  het profiel van 

de ganse cluster. Dit belang bleek reeds bij de bespreking van de  verschi l lende 

overlegstructuren. 

"Daarom moet je vanuit beleid blijven stimuleren dat die professionele actoren binnen het welzijnswerk 
elkaar ontmoeten en precies rond afstemming veel overleg voeren. Dat is iets dat ikzelf in een 
volgende beleidsperiode sterker zou opvolgen. ( . . . ) De impact van beleid moet je daarin niet 
overschatten. Dergelijke ontwikkelingen moeten ook vanuit de organisaties zelf groeien. " (schepen 
sociale zaken, interview). 

Ook de lokale overheid en de pol itieke beleidsvoerders bl ijken dus op d it vlak een 

verantwoordel ijkheid te dragen, hoewel nog ondu idel ijk is hoever deze reikt. Het l ijkt 

noodzakel ijk  dat zij een algemene beleidsvisie poneren dat als referentiekader kan d ienen in 

functie van de vormelijke en inhoudelijke invul l ing van netwerken d ie coördinatoren 
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ontwikkelen . Toch wordt door de pol itiek verantwoordelijken zelf gewezen op de beperkte 

functie d ie ze hierin kunnen opnemen. 

"Dat heeft dus allemaal te maken met hoe buurtwerkers hun functie zelf moeten invullen. Zij hebben 
daarin ruimte gekregen. Het is verkeerd om te denken dat het aan het beleid is of in concreto aan mij 
-ook al heb ik maatschappelijk werk gestudeerd- om te gaan omschrijven hoe ze moeten werken. Wel 
is het aan het beleid om hun opdracht een stuk te definiëren en misschien is die nooit duidelijk genoeg 
geformuleerd. Al wat ontwikkeld is rond het bevorderen van het welzijn, we/gevoelen en betrokkenheid 
van de mensen bij de buurt is wel als opdracht meegegeven. Bovendien moest men als laagdrempelig 
centrum functioneren waarin mensen enkele stedelijke diensten konden vinden. Meestal werd het aan 
de welzijnswerkers overgelaten om dat vorm en inhoud te geven. Zij werken in de buurt, dus kunnen 
best inschatten hoe bewoners mee te krijgen. Dat verschilt echt van buurt tot buurt. In de ene buurt 
heb je al heel wat actievelingen, in een andere wijk heb je dat minder. De buurtwerkers moeten dan 
een andere methode gaan ontwikkelen. Daarom kan je als beleid niet opleggen hoe men het allemaal 
moet gaan doen. Dat heeft waarschijnlijk geresulteerd in het feit dat bepaalde mensen daarin niet 
goed hun plek vonden. Dat zal zijn. ( . . .  ) " (schepen sociale zaken interview). 

Gesteld dat de lokale beleidsvoerders een dergel ijk referentiekader ontwikkelen waarin 

onder andere gesteld en beargumenteerd wordt welke netwerken er tussen diensten 

gevormd moeten worden, dan nog worden ze geconfronteerd met beperkingen (cf. supra:  de 

beperkingen die zich stelden bij de relaties tussen de coörd inator en zijn medewerkers 

binnen één d ienst) . 

"Daarom moeten de coördinatoren van het jeugdwelzijnswerk -privaat en stedelijk-, het buurtwerk, het 
opbouwwerk, het jeugdwerk -privaat en stedelijk-, het migrantenwerk -privaat en stedelijk-, ook met 
elkaar overleggen. Ze moeten stimuleren dat die zaken mogelijk worden. Wij vragen al tien jaar om 
zo'n overleg op te starten op coördinatieniveau om planningen af te stemmen, vorming te organiseren 
voor elkaar, dezelfde timing te hanteren, elkaars prioriteiten te bespreken. Er is een resolute 
weigering. 
( . . .  ) 
Waarom wil men dat niet. is dat louter om politieke redenen ? 
Neen, de politiek wil dat wel. De politieker zegt dat het moet gebeuren, maar het gebeurt niet door de 
eigen topambtenaren en coördinatoren. Daar krijg je soms kop nog staart aan. Kunnen die mensen 
dan echt doen waar ze zin in hebben ? Op elke gelegenheid vraag ik wanneer die stuurgroep 
opgericht wordt en men zegt al tien jaar dat het een hoogdringende prioriteit wordt. Dat is nu dus weer 
ten dode opgeschreven. " (coördinator opbouwwerk, interview) 

Ondanks deze beperkingen b l ijft het ook op dit n iveau een kritisch afwegen tussen het 'top

down' stimuleren en afbakenen van dynamieken enerzijds en het ontlopen van 

verantwoordel ijkheden vanuit een extreme 'bottom-up' benadering anderzijds. Wil len de 

lokale politieke beleidsvoerders een dergelijk evenwicht vinden, dan zal het noodzakel ij k  zijn 

om ook op d it niveau de nod ige duidelijkheid en coherentie te ontwikkelen . Dat is een 

belangrijk aandachtspunt, vermits reeds bleek dat ook tussen lokale bewindsvoerders 

afwijkende principiële standpunten ingenomen worden, i .c. met betrekking tot de verhouding 

tussen welzijnsactoren en veil igheidsactoren (cf. supra: consensus- en confl ictmodel  op 

coördinatie- en beleidsniveau). Vanzelfsprekend werken ook zij h ier niet in  een 'vacuüm':  zo 

worden lokale beleidsvisies en -keuzes bijvoorbeeld beïnvloed door beleidsontwikkel ingen 

die dat lokale n iveau overstijgen . Een federaal vei l igheidsbeleid dat enige coherentie mist, 
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zal het ook voor de lokaal verantwoordel ijken moei l ijk maken deze coherentie te creëren op 

lokaal vlak. G ezien deze relatie in dit onderzoek slechts zeer summier werd u itgewerkt, bl ijft 

haar analyse een belangrijk aandachtspunt voor verder onderzoek (cf. infra: a lgemeen 

besluit) . 

E.  DYNAMISCHE ASPECTEN VAN VERHOUDINGEN TUSSEN ACTOREN 

Hierboven werden talrijke problemen beschreven alsook (de grenzen van) mogel ijke 

oplossingsstrategieën d ie daaraan verbonden kunnen worden. Vooral op basis van het 

opvolgen van de gestelde problematiek doorheen een langere tijdsperiode, kan vastgesteld 

worden dat de betrokken actoren zich inderdaad in toenemende mate bewust worden van 

deze problemen en daarbij trachten gebruik te maken van de afgeleide 

oplossingsstrategieën. U it reeds beschreven getuigenissen bleken deze dynamische 

aspecten impl iciet; nu willen we ze meer expl iciet aan bod laten komen. 

Een eerste en  belangrijke stap in het ontwikkelen van een veranderingsstrategie, is de 

aanscherping van de gevoel igheid of het bewustzijn rond het bestaan van een probleem (De 

Cauter, F. , 1 990). I nteracties tussen actoren ( i .c. tussen welzijnsactoren onderl ing) bl ijken 

een belangrijk instrument om deze gevoeligheid aan te wakkeren. 

Zie je bepaalde evoluties in goede of slechte zin ? 
In goede zin zie ik wel wat. Hetgeen jij nu aan het onderzoeken bent, is de laatste twee jaar een 
belangrijk gespreksonderwerp geweest. Ik denk dat het straathoekwerk en de stedelijke 
migrantendienst wel heel wat stokken in het hoenderhok geworpen hebben. Als ik nu praat met de 
buurtwerker of met de medewerker van de vluchtel ingenorganisatie dan voel je toch wel dat die 
mensen daar gevoelig voor worden. Ze beginnen te beseffen dat ze bepaalde groepen niet bereiken, 
er de methodieken niet voor hebben, ." Die bewustmaking en -wording is een hele evolutie ten goede. 
Ik heb nooit de pretentie gehad om te zeggen dat wij het wel kunnen, maar we worden gedwongen 
iets te doen gezien onze aanwezigheid op de straat. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Een belangrijk gevolg is dat vanuit deze toenemde probleemgevoeligheid ,  bijvoorbeeld het 

buurtwerk stappen onderneemt om vanuit interne communicatie en overleg een duidel ijker 

profiel op te stellen . Er wordt bevestigd dat een dergel ijk profiel noodzakelijk is bij het 

opstarten van contacten met andere organisaties: "Zo kan de eigen werking geëvalueerd en 

verfijnd worden en beschikt men over een instrument om samenwerkingspartners aan te 

spreken"  (basistekst buurtwerkingen) . 

"Het enige wat we tot nu toe gedaan hebben is een basistekst gemaakt van onze missie. Zo hebben 
we toch al iets van afbakening. Dat mag echter niet rigied gehanteerd worden; we moeten flexibel zijn 
ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen en positioneringen van andere actoren. Het is 
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precies ook dat wat vermoeiend is. Als je me echter vraagt wat de buurtcentra in deze stad doen, dan 
kan ik je dat op papier meegeven. Ik kan de activiteiten van de buurtcentra perfect uniformiseren 
omdat ze die functies ook veNullen. Dat is een afspraak en dat is ook hun opdracht. De vraag is in 
hoeverre ook de buitenwereld dat herkent en erkent. 
Als ik dan terugkiik naar het overleg rond het plein . dan zie je toch dat heel wat diensten niet echt 
goed weet waarmee jullie bezig zijn ? 
Daarom dat er een missieomschrijving komt. Dat zegt niet alles, maar geeft toch een kader aan op 
basis waaNan gesprekken gevoerd kunnen worden. Zo zijn we nu zeer blij met die tekst wanneer we 
met het integratiewerk en het jeugdwerk rond de tafel zitten, op zoek naar afbakeningen. Die tekst is 
ook met de schepen van sociale zaken doorgenomen; hij is gedragen door ons kabinet en onze 
directie. Nu moet de bekendmaking en promotie naar de buitenwereld gebeuren. Ook het 
opbouwwerk en een aantal LIC's hebben die tekst al gekregen. Vroeger gebeurde dat ook wel aan de 
hand van jaaNerslagen, maar de missie ontbreekt dan vaak. Zo'n tekst maken heeft toch heel wat 
aarde in de voeten; we zijn daar nu al 7 jaar aan bezig om intern de mensen op dezelfde lijn te 
krijgen. " (coördinator buurtwerk, interview) 

Het opgestelde profiel kan inderdaad teruggevonden worden in een relatief u itgebreide 

basistekst van de buurtwerkingen , waarnaar hierboven reeds verwezen werd . In dit 

document worden keuzes gemaakt met betrekking tot de doelstel l ingen ,  doelgroep, 

referentiekader, organisatorisch kader, u itgangspunten, werkterreinen, acties en u itdagingen 

van de buurtcentra. Zo wordt bijvoorbeeld duidel ijk gesteld dat de "acties · van de 

buurtwerkingen bedoeld zijn voor alle bewoners van de wijk, met bijzondere aandacht voor 

individuen en groepen die minder kansen in de maatschappij hebben". Ook geïnterviewden 

trekken  expliciet de aandacht op deze Verschuivingen in doelgroepen . 

"Neen, het probleem is dat de buurtcentra -niet alleen in deze buurt- laagdrempelige culturele centra 
geworden zijn. Zij doen een activiteitenaanbod dat ze samen met bewoners uitwerken. Dat is centraal 
komen te staan. Dat is echter vanuit een zeer beperkt publiek. Ze werken te weinig aan het 
samenleven in de buurt en zijn daarin een te weinig vertrouwd gezicht. Daaraan moeten ze nu gaan 
werken. Ze hebben zich beveiligd door zich te settlen in dat activiteitenaanbod. Nu hebben ze 
daarnaast ook de opdracht om rond wijkontwikkeling bezig te zijn, ( . . .  ) en zich daarbij meer te richten 
op de niet-georganiseerde bewoners. Op dit moment zijn mijn buurtwerkers daar te weinig mee bezig. 
Daarnaast moeten ze dus ook de organisaties in de wijk bij elkaar brengen. " (coördinator buurtwerk, 
inteNiew) 

Samen met deze interne ontwikkelingen en hun gevolgen voor de verhoudingen met andere 

actoren ,  wordt ook meer expl iciet gesleuteld aan de verhoudingen met externe partners. 

Vanuit de beschreven problematische verhoudingen, i .c. de relatie tussen het buurtwerk en 

de gemeentepolitie , werd namelijk een project opgesteld om hierin verandering te brengen , 

meer concreet: "willen we met het project komen tot een duidelijke gemeenschappelijke 

aanpak waarbinnen ieder zijn opdracht kent, weet wat hij van de andere kan/mag 

verwachten, ondersteund door een duidelijke communicatieprocedure. " (voorstel project 

politie-stedelijke buurtwerkingen). Ook in  de interviews kwam de context en het opzet van d it 

project ter sprake. 

"Het hoofdprobleem in deze buurt is dat niemand weet hoe de problemen aangepakt moeten worden 
en we gewoon de zwarte piet aan elkaar doorspelen. (" .) We zitten allemaal naar elkaar te kijken en 
zeggen dat anderen het probleem maar moeten oplossen omdat we zelf niet goed weten hoe we dat 
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moeten doen. Naar aanleiding daarvan heb ik zelf contact opgenomen met de subunit van de 
gemeentepol itie belast met de maatschappelijke integratie. Als er zich samenlevingproblemen 
voordeden kreeg ik van een medewerker van d ie dienst een brief met de boodschap dat het mijn 
terrein was en de vraag om dat ook op te lossen. Ik kon hen nog wel contacteren maar er werd 
gesteld dat samenleven onder de buurtcentra en niet onder politie viel. Daarrond zijn dan een aantal 
gesprekken geweest met die mensen en ook daar voelde ik dat de vragen die ik stelde werden 
geïnterpreteerd als het afwentelen van verantwoordelijkheden. Nochtans heb ik een paar keer 
duidelijk gesteld dat dat niet mijn bedoeling was. Mijn bedoeling was wel te kijken hoe we beter 
konden samenwerken. Daartoe was het volgens mij noodzakelijk duidelijk te stellen wat wij daarin als 
onze opdracht zagen en ten tweede te bekijken hoe we in de toekomst gingen communiceren met 
elkaar. (" .) We hebben dat dan ingediend als een project. Deze projecten mochten we indienen met 
als doel dat onze diensten beter zouden functioneren naar de klant toe. Wij hebben communicatie 
politie-buurtwerk ingediend. Nu ligt dat stil, maar wat we toen al afgesproken hebben is het 
uitschrijven van wat allemaal moet onderzocht zijn vooraleer we een klacht aan elkaar doorgeven. De 
opmerking van de medewerker van de subunit van de gemeentepol itie was terecht dat vanaf het 
moment de buurtwerker niet meer uit een probleem geraakt, hij de politie contacteert met de vraag 
wat zij er kunnen aan doen. Toch kennen ze het probleem nog niet voldoende. Zij stellen echter dat 
slechts iets aan politie kan doorgegeven worden in zoverre er een proces-verbaal-gevoeligheid is. We 
moeten dat nu in de praktijk eens deftig gaan bekijken en meer concreet bekijken wat wij opnemen en 
niet. Belangrijk daarbij is dat bewoners niet het gevoel krijgen dat wij politie zijn. We moeten onze 
eigenheid kunnen bewaken. Een fout die de buurtwerker wel eens maakte was om huisbezoeken te 
doen met politie erbij. Eigenlijk kiezen we daar niet voor: dat moet apart gebeuren. Zo'n dingen 
moeten dus goed besproken worden. We hebben nu onder andere de coördinator van het 
straathoekwerk uitgenodigd omdat die dat voor z'n mensen al uitgeschreven heeft hoe goed 
samengewerkt kan worden zonder dat voor uw doelgroep ook als een partnership naar komt. " 
(coördinator buurtwerk, interview) 

"Zoals ik zei zijn we nu tot het idee gekomen om niet langer steeds verwijten naar elkaar te sturen, 
maar eens naast elkaar te zitten en afspraken te maken. Er is een eerste vergadering geweest met de 
hoofdcommissaris en die héeft ons de opdracht gegeven om mee in het project te stappen. Algemeen 
is de bedoeling om tot een betere communicatie met de sociale sector te komen, hoewel wij 
voorstander zijn om het voorlopig te beperken tot de communicatie met de buurtcentra. We hebben 
binnenkort een eerste vergadering om te bekijken waar we elkaar kunnen aanvullen, welke de 
beperkingen en knelpunten zijn, waar het verschil in cultuur ligt. " (stafmedewerker gemeentepolitie, 
interview) 

Dit overleg wordt in eerste instantie gevoerd door coördinatoren en stafmedewerkers op 

lokaal beleidsniveau .  Hoewel de tijdsplanning van d it onderzoek niet toeliet dit overleg verder 

op te volgen , kan toch verwacht worden dat zij gevolgen zal hebben voor de verdere 

ontwikkel ing van relaties tussen actoren . De u itkomst van d it project is op dit moment nog 

onzeker. Er werd namelijk reeds aangetoond dat de vraagstel l ing vaak evolueert naar: "Hoe 

kunnen in casu de buurtcentra de politie ondersteunen om klachten van bepaalde bewoners 

te behandelen en mee op te treden b ij het onder controle houden van incidenten  ?" Echter 

het is duidelijk  dat wij op basis van de onderzoeksgegevens meer effecten verwachten van 

een scenario waarin de buurtcentra voldoende ruimte kunnen vrijmaken om in de zoektocht 

naar raakvlakken en spanningsvelden te vertrekken vanuit de eigen, specifieke opdracht om 

vervolgens te bekijken in hoeverre het optreden van politie het vervul len van deze opdracht 

belemmert dan wel stimu leert. 
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F. E LECTORALE CONTEXT ONDERZOEKSTHEMA 

Vooral de bevraagde coördinatoren wijzen op de beperkingen die de politiek-electorale 

context hen oplegt in  het kader van strategieën om de beschreven stituatie 

veranderingsgericht aan te pakken. 

"Het zijn de politici die bepalen welke lijnen gevolgd moeten worden en daar heeft het welzijnswerk 
maar een zeer beperkte inbreng. Dat geldt nu nog des te sterker vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Je voelt dat in de uitspraken aan tafel. Als er door de politie hard wordt 
opgetreden, dan komt dat -aldus de hoofdcommissaris- omdat de opdracht door de burgemeester 
gegeven werd. Hij voert dus het beleid uit van de burgemeester, die kost wat kost alle klachtenbrieven 
wil behandelen die op zijn bureau terechtkomen, want elke brief zou hem wel eens een stem kunnen 
kosten. We moeten dus niet naïef zijn, zoiets speelt mee. ( . . .  ) Als ik de verhoudingen zoals ze 
momenteel lopen in het algemeen bekijk, dan baart me dat toch wel zorgen. Ongetwijfeld heeft dat te 
maken met de verkiezingskoorts, maar je merkt een verrechtsing van het beleid. Sommige mensen 
zeggen dat de burgemeester verrechtst is, anderen zoeken de schuld bij iemand anders, . . .  Er wordt 
alleszins harder en duidelijker opgetreden, er wordt korter op de bal gespeeld. Dat blijkt ook uit het 
vele overleg tussen de burgemeester en de politiecommissaris. Er wordt steeds minder tijd genomen 
om ook in overleg te treden met de welzijnssector. " (coördinator straathoekwerk, interview) 

Een andere coördinator verru imt deze tendens tot op het niveau van algemeen 

maatschappel ijke ontwikkelingen , en meer bepaald de vaststel l ing dat de welzijnsactoren op 

basis van deze ontwikkelingen een vei l igheidsbenadering beginnen over te nemen .  

"Het gaat meer over de veiligheidsbenadering en het feit dat welzijnsactoren die benadering beginnen 
over te nemen. Maar inderdaad, globaal maatschappelijk bekeken speelt daar een algemene evolutie 
die meespeelt. Dat klopt. Als je veiligheid niet meepakt in uw dossier, dan pak je ernaast. Dat heeft 
ook een politieke ondergrond om stemmen van het Vlaams Blok te winnen. Voor mij part is dat 
allemaal nefast. " (coördinator opbouwwerk, interview) 

Er werd reeds gewezen op het feit dat ook de klanken vanuit de politie deze beïnvloedende 

mechanismen bevestigen . Zowel de stafmedewerker als de hoofdcommissaris zelf duiden op 

hun  afhankelijkheid ten aanzien van de politieke en electorale context. 

"Je gaat horen als je bij de hoofdcommissaris komt dat hij zal zeggen dat naarmate de verkiezingen 
volgen hij steeds sterker de druk voelt om repressiever op te treden. Wij doen daar niet aan mee, in 
de zin dat nooit zwart op wit op papier geschreven zal worden dat de politie zich daartoe engageert. 
Hij zal u. dat wel toelichten. Het feit dat organisaties daarop reageren kan ik begrijpen, maar het zorgt 
wel voor het feit dat bepaalde mensen zien dat er iets gebeurt, zonder dat we met de stok gaan 
slagen. ( . . .  ) Neen, het probleem is niet opgelost, maar de klagers zijn gesust en aan de politiekers heb 
je duidelijk gemaakt dat er iets aan gebeurt. De aanwezigheidspolitiek van politie lost het probleem 
echter niet op. " (stafmedewerker gemeentepolitie, interview).  

"Men weet dus geen raad en schuift het naar ons toe. Ik heb ook de indruk dat men vanuit sociale 
zaken, de welzijnssector geneigd was om daarin mee te spelen. Ook zij weten er echter geen raad 
mee en schuiven dus de zwarte piet naar ons toe. Niemand wil dus de problemen op papier zetten, 
bijvoorbeeld dat men op basis van electorale druk eens zwaar wil ingaan tegen de problemen. De 
escalatie die dan komt, daar worden wij dan ook verantwoordelijk voor. Ik weet dat dat allemaal gaat 
gebeuren, en toch vraagt men het mij. Men vraagt het mij omdat de verkiezingen voor de deur staan 
en ik doe dat dus niet. Ik doe het dus niet. Maar er is geen andere oplossing. 
( . . .  ) 
Je moet aan mij dus niet vragen om een stedelijk beleid te voeren, dat moet je aan de burgemeester 
vragen. Ik heb u net gezegd wat ik ervan denk. Had men 15 jaar geleden een andere politiek gevoerd 
op het vlak van onderwijs en huisvesting, dan zaten we nu niet in deze situatie, daar ben ik van 
overtuigd. Op het moment dat er nu een ander beleid moet . voeren waarin men zich minder laat 
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gijzelen door dat veiligheidsprobleem, dan kan u dat vanuit uw situatie in Leuven wel stellen, maar 
dan vraag ik u toch om eens een periode naar deze stad te komen en met Jan Modaal te spreken die 
in die wijk woont waar de migrantenproblematiek het grootst is. Je gaat daar wat horen. De 
burgemeester krijgt die hete adem van het Vlaams Blok in de nek, sommige van die mensen bespelen 
dat en onveiligheid wordt hoedanook thema nummer 1 .  
Men zit daar in een vicieuse cirkel ? 
Men is gegijzeld. Ik ben dus akkoord, maar een burgemeester die nu zegt dat er geen 
veiligheidsprobleem is, pleegt politieke zelfmoord, zo simpel is dat. " 

Meteen wijst de hoofdcommissaris op mogelijke negatieve aspecten van deze situatie waarin 

de aanpak van de onvei l igheidsproblematiek prioritair wordt geacht en een integrale 

vei l igheidszorg vooral duidelijk moet maken dat beleidsvoerders er in slagen om op korte 

termijn deze problematiek zichtbaar om te keren. 

"Dat zei ik al: we hadden 15 jaar geleden op die manier moeten werken en dan hadden we al die 
problemen niet. Maar nu zitten we er dus wel mee en moeten we er ook iets aan doen. Veiligheid, 
Juister eens, dat is een bijprodukt van onderliggende problemen, natuurlijk ben ik daar mee akkoord. 
De vraag is echter hoe je dat nu concreet gaat vertalen naar de eerste 5 jaar toe. Ik vraag me af of de 
mensen bereid zijn plots allemaal te kiezen voor die strategie en nog 7 jaar door te gaan met die 
strategie in de hoop dat ze werkt. Ik weet het dus niet, maar ik denk dat het politiek zo niet werkt. Dat 
is het spijtige aan het verhaal. Mensen kiezen in functie van nu, en politiekers handelen in functie van 
dat onmiddellijke. Wat jij voorstelt is niet nieuw, dat is al heel oud. Dat is misschien de reden waarom 
het nog nooit gebeurd is: het vraagt geld en een slijtageslag. Nochtans ben ik ermee akkoord dat het 
de enige goede weg is, maar men volgt hem niet omdat hij politiek niet rendabel is. Hij is namelijk niet 
onmiddellijk zichtbaar, en dat is het probleem. Er is een discrepantie tussen politieke doelstellingen en 
doelstellingen die geformuleerd moeten worden in het kader van een duurzaam integratiebeleid. " 
(hoofdcommissaris gemeentepolitie, interview). 

De burgemeester stelt echter niet mee te stappen in dergel ijke tendensen . 

"Ik volg dus die nieuwe tendensen niet. In het verkiezingsprogramma van mijn partij voor oktober 
zullen wij het niet over veiligheid hebben. Het gaat voor ons meer over samenleving en kwaliteit van 
het leven. Als je het veiligheidsbeleid echt zo sterk gaat beklemtonen dan ben je verkeerd bezig. " 
(burgemeester, interview) 

Hamvraag b l ijft dan wel hoe die 'kwaliteit van het leven' omschreven zal worden; alvast zal 

voldoende getoetst moeten worden of ook hier het vei l igheidsdenken -eventueel in 

verhul lende termen- niet insluipt of zelfs dominant aanwezig is. Het tegendeel vraagt van 

lokale pol itici een inroeien tegen maatschappelijke ontwikkel ingen en supralokale 

beleidsinvloeden.  Voldoende moed , creativiteit en overtuigingskracht zullen noodzakel ijk  zijn 

opdat d it niet ontaardt in 'pol itieke zelfmoord' (cf. supra). 

''Als je de regeringsnota 's neemt, als je de veiligheidscontracten leest, dan lees je daar toch in wat ik 
zeg. Wij moeten ook in die richting onze activiteiten ontplooien, want dat wordt ons van 
overheidswege gevraagd, zowel federaal als lokaal. ( . . . ) Nu kleeft men die redenering aan en die 
redenering wordt gepromoot door de Federale Regering. Men investeert in vanalles opdat het de 
veiligheid ten goede zou komen. Men investeert dus niet vanuit een fundamenteel humanitaire reflex 
om alle groepen op eenzelfde manier te behandelen. "  (politiecommissaris gemeentepolitie) 
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HOOFDSTU K 3 :  

BESLUIT TWE EDE EMPIRISCH DEEL 

Op basis van bovenstaande intensieve case study worden nieuwe inzichten aangereikt en  

bestaande bevind ingen verder genuanceerd . Hieronder wil len we deze samenvatten,  waarbij 

we de twee onderzoeksvragen die in d it tweede empirische luik weerhouden werden , 

centraal stel len . 

- "Kan de analyse van de problematiek in termen van welzijnsactoren enerzijds en 

veil igheidsactoren anderzijds gehandhaafd bl ijven, of dringt een verdere nuancering zich 

op ?" 

"Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van coördinatoren en lokale 

beleidsverantwoordelijken om de beschreven problematische verhoudingen 

veranderingsgericht aan te pakken ?" 

Tenslotte zal in d it besluit een inschatting gemaakt worden van de un iciteit en/of 

general iseerbaarheid van de inzichten d ie vanuit deze case geformuleerd werden.  

"Kan de analyse van de problematiek in  termen van welzij nsactoren enerzijds en 

vei l igheidsactoren anderzijds gehandhaafd bl ijven ?" 

De keuze om verhoud ingen tussen professionele actoren te analyseren in termen van 

welzijnsactoren enerzijds en vei l igheidsactoren anderzijds kan op basis van de verzamelde 

gegevens nu meer genuanceerd geëvalueerd worden. De vraagtekens die aan het einde van 

het eerste empirisch onderzoeksluik bij deze keuze geplaatst werden, kunnen nu in  

belangrijke mate beantwoord worden. 

In  eerste instantie l ijken op basis van de verzamelde gegevens de diverse relevante actoren 

bezwaarl ijk  op basis van gemeenschappelijke kenmerken gegroepeerd te kunnen worden in  

de twee gestelde clusters. Integendeel ,  sommige welzijnsactoren blijken standpunten in  te 

nemen d ie men zou verwachten aan de 
. 
kant van de vei l igheidsactoren.  Zo vragen 

bijvoorbeeld het buurtcentrum, het lokaal integratiecentrum en de meisjewerking voor meer 

controle vanwege politie in de buurt, of nog concreter: op vluchtel ingen in de buurt. Op het 

eerste zicht bl ijkt er dus evidentie te zijn om deze vorm van clustering te verwerpen. Echter, 

vooral de opvolging in tijd en onze aandacht voor de dynamische aspecten van de 

verhoudingen tussen actoren,  brengen ons tot een andere conclusie. Dergel ijke keuzes en 

standpuntbepal ingen worden namelijk door andere welzijnsactoren (en eigen lokale 

deel 1 1 1 :  tweede empirisch onderzoeksluik 31 7 

r- - · . i �-- r- - . .  

�.· 



beleidsverantwoordelijken) ernstig gecontesteerd . Voor ons is de inzet van deze kritiek het 

terugroepen van de 'uitgebroken' welzijnsactoren tot hun oorspronkelijke opdrachten. Hun 

standpuntbepal ingen zijn namelijk een explicitering van de doelg roepen d ie bereikt en 

vertegenwoordigd worden. Zo nemen bepaalde welzijnsactoren het standpunt in van de 

meer mondige bewoners/gebruikers (bijvoorbeeld de 'betere' al lochtonen of autochtonen) ,  en 

riskeert hun vertal ing van deze belangen te resulteren in een verdere u itslu iting van de 

meest kwetsbaren (bijvoorbeeld de rondhangende jongeren of de vluchtel ingen). Dergel ijke 

s ituaties confl icteren met de principiële en ethische uitgangspunten d ie welzijnsactoren in het 

vaandel dragen . Deze casus toont dan ook aan dat 'correctiemechanismen' ontwikkeld 

worden die de relevantie van de gekozen clustering bevestigen, hoewel gesteld moet worden 

dat het uiteindel ijke resu ltaat van deze correctiemechanismen niet voorspeld kan worden. 

Enerzijds kunnen - a fortiori in de vei l igheidsstaat - de 'uitgebroken '  welzijnsactoren nog 

sterker gaan aanleunen bij het vei l igheidsperspectief, anderzijds kun nen zij precies van dit 

perspectief afstand nemen en terugkeren naar hun oorspronkelijke opdrachten.  U it de 

verzamelde gegevens kan afgeleid worden dat de u itkomst van deze mechanismen in 

belangrijke mate bepaald wordt door de onderlinge machtsverhoudingen tussen actoren .  De 

vaststel l ing dat b ijvoorbeeld het buurtwerk sterker gaat nadenken over haar specifieke 

opdracht en doelgroep en daarbij als aandachtspunt stelt om de meest kwetsbare groepen 

u it de buurt niet in  de kou te laten staan , geeft een aanduid ing van de invloed d ie 

contesterende actoren ( i .c. straathoekwerk, stedelijk migrantencentrum) en lokale 

beleidsverantwoordelijken ( i .c. schepen van sociale zaken) uitoefenen.  In s ituaties waarin de 

invloed van dergel ijke 'contesterende' actoren slechts zwak is, kan een heel ander scenario 

verwacht worden. 

0-eze interne d ifferentiaties en evoluties binnen de welzijnsactoren werpen niet al leen een 

beeld op de keuze rond clustering,  maar tonen ook de impact van deze interne 

mechanismen op de verhouding met vei l igheidsactoren. Vooraleer gewerkt kan worden aan 

constructieve verhoud ingen met deze actoren, moeten de welzijnsactoren er in slagen om 

onderl ing een coherent en eenduidig geheel te vormen dat trouw bl ijft aan zijn 

oorspronkelij ke principes. U it de verzamelde gegevens b l ijkt dat indien aan deze voorwaarde 

n iet voldaan is ,  de verhoud ingen een polariserende vorm aannemen.  I nd ien het buurtwerk 

zich niet geschikt acht om een forum te creëren waarin op een sociaal rechtvaardige wijze -

d .w.z. zonder verdere u itslu iting van de meest kwetsbare bewoners/gebruikers- gewerkt kan 

worden rond al ledaagse conflicten tussen bewoners en gebruikers, dan riskeren de pij lers 

van verdraagzaamheid in de buurt verder te eroderen. De welzijnsactoren -zoals het 

straathoekwerk- die zich richten tot de meest kwetsbare groepen krijgen het dan steeds 

moei l ijker om de belangen van hun doelgroepen onder de aandacht te brengen. Langs de 

andere kant geeft d it aan de veil igheidsactoren het gevoel enkele lastige taken ('de zwarte 
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piet') toebedeeld te krijgen die niet tot hun oorspronkelijk takenpakket behoren. Het voedt het 

verwijt dat de 'sociale sector' niets doet, waardoor welzijnsactoren en vei l igheidsactoren 

enkel  verder u it elkaar groeien . 

Tenslotte wordt in dit luik bevestigd dat bovenstaande mechanismen niet verlopen via 

structuren of d iensten, maar wel via personen. Zowel bij de welzijnsactoren als bij de 

vei l igheidsactoren worden binnen eenzelfde dienst verschi l lende standpunten ingenomen. 

Van uit d it perspectief moet elke vorm van clustering met omzichtigheid benaderd worden. 

We werken d it element hieronder verder u it vermits vormen van d iversiteit tot zelfs 

incoherentie b innen eenzelfde dienst en/of cluster, belangrijke gevolgen heeft voor de 

mogelijkheden tot het ontwikkelen van constructieve relaties. 

"Welke zijn  de mogelijkheden en beperkingen van coördinatoren en lokale 

beleidsverantwoordelijken om de beschreven verhoudingen veranderingsgericht aan 

te pakken?" 

Niet al leen tussen d iensten binnen eenzelfde cluster is een vorm van coherente afstemming 

moei l ijk, maar ook binnen eenzelfde dienst worden door verschi l lende personen afwijkende 

posities ingenomen (inclusief de gemeentepolitie). Indien bijvoorbeeld coördinatoren dan 

beïnvloedend wensen te werken ten aanzien van elkaar of het lokale beleid ,  gaan ze vanuit 

strategisch oogpunt op zoek naar d ie personen binnen de dienst die maximaal openstaan 

voor deze beïnvloed ing. Hoewel d it bijvoorbeeld vanwege de actoren d ie over minder macht 

en invloed besch ikken,  een succesvolle strategie kan zijn om toch enige invloed uit te 

oefenen,  riskeren dergelijke situaties uit te monden in een chaotisch werkveld. Extreem 

gesteld kan een d ienst verschi l lende identiteiten en posities innemen, afhankel ijk van haar 

vertegenwoord iger. Dit gebrek aan eenduidigheid en coherentie op structureel n iveau,  is een 

belangrijke rem op het ontwikkelen van constructieve relaties. U it de data bl ijkt overtuigend 

dat coördinatoren en lokale beleidsvoerders zich hiervan bewust zijn .  Zo getuigen zij 

bijvoorbeeld van het belang van interne visieontwikkel ing: in overleg stappen heeft slechts 

zin i nd ien je je ten volle bewust bent van je eigenheid ,  je mogelijkheden en beperkingen. Een 

dergel ijke visieontwikkeling moet maximaal gedragen zijn door a l le medewerkers binnen de 

d ienst, op al le echelons. 

Hoewel coördinatoren een belangrijke verantwoordel ijkheid d ragen b ij het opstarten en 

continueren van deze visieontwikkeling , kunnen ook de lokale beleidsverantwoordel ijken hun 

taak hier niet ontlopen . Zij moeten namelijk aan de hand van een globale beleidsvisie en 

beleidsconcepten de krijtl ijnen van dergel ijke visieontwikkeling u ittekenen en bewaken dat 
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voldoende voorwaarden aanwezig zijn opdat de vooropgestelde profielen van aanwezige 

actoren kunnen uitmonden in een werkbaar geheel. H ier  moet voldoende bewaakt worden 

dat de keuze voor een bottom-up model niet ontaardt in een situatie waarin b ijvoorbeeld 

lokale beleidsvoerders deze verantwoordelijkheid relativeren en ontlopen. Het is niet 

wenselijk zondermeer te stellen dat dynamieken ontwikkeld d ienen te worden vanu it het veld ;  

het is de taak van lokale beleidsverantwoordelijken om een inspirerend kader aan te bieden 

waarbinnen deze dynamieken kunnen ontwikkeld worden.  

Bovendien bl ijken ook -of meer nog- op n iveau van lokale beleidsvoerders en coörd inatoren 

princip iële versch i l len te zijn met betrekking tot het profiel en de inzetbaarheid van de 

verschi l lende actoren in het kader van een preventieve aanpak van veil igheidsproblemen.33 

Verwijzend naar de i nzichten u it het eerste empirisch lu ik, formuleert bijvoorbeeld de 

burgemeester verwachtingen en inzichten die gekenmerkt kunnen worden als elementen u it 

het consensusmodel, terwijl de schepen van sociale zaken veeleer een confl ictmodel 

hanteert. Dat is cruciaal , vermits hun analyse van problemen en mogel ijke oplossingen 

fundamenteel van elkaar kunnen verschi l len.  De ene kan meer toenadering tussen de pol itie 

en de sociale sector wensen, terwijl de andere precies een strakkere scheiding beoogt. 

Dergel ijke verschi l len zijn belangrijk met het oog op een beter begrip van de problemen d ie 

zich in  het veld stellen . Er wordt namelijk geen eenduid ig en coherent 'beleidskader' 

aangeboden vanwaaru it in het veld constructieve relaties ontwikkeld kunnen worden. Ind ien 

op d it beleidsn iveau geen coherente visie ontwikkeld kan worden, dan zal het voor de 

professionele actoren in de buurt des te moei l ijker zijn constructieve relaties ten aanzien van 

elkaar te ontwikkelen.34 Het probleem betreft dan niet zozeer dat op beleids- en/of 

coörd inatieniveau principiële versch i l len aanwezig zijn ,  maar wel de vaststel l ing dat er ook 

op d it n iveau onvoldoende gebruik wordt gemaakt van (bestaande) fora om dergel ijke 

principiële d iscussiepunten openl ijk ter d iscussie te stel len. Op de verschi l lende echelons 

( lokale beleidsniveau , coörd inatieniveau en veldwerk) bestaan de besproken 

overlegmomenten voornamel ijk uit een rondvraag en inventaris van activiteiten. Vanuit 

i nzichten uit de literatuurstud ie kan verondersteld worden dat hier vormen van 

confl ictvermijding gehanteerd worden . Confl icten duiken dan onder en worden besproken op 

meer ' informele' fora. Dat vooral de krachtige actoren ( i .c. de vei l igheidsactoren) h ieruit hun 

33 Dat dergelijke verschil len zich hier sterk manifesteren heeft in belangrijke mate te maken met het verlaten van 
de sneeuwbalmethode. In het eerste empirische luik resulteerde het toepassen van deze methode in een 
bevraging van relatief gelijkgezinden . 
34 Zoals gesteld ,  zou een analyse van de invloed van het supralokale beleidsniveau hierbij belangrijk kunnen zijn. 
Bieden de betrokken federale en gewestelijke ministeries voldoende duidelijkheid en coherentie met betrekking 
tot de inzetbaarheid van actoren in het kader van een preventieve aanpak van veiligheidsproblemen ? Zijn 
bijvoorbeeld de Vei ligheids- en samenlevingscontracten enerzijds en het Sociaal impulsfonds anderzijds logisch 
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voordeel puren en hun dominantie verder versterken,  kan vanuit de gegevens uit de 

l iteratuurstudie niet unaniem bevestigd worden. Onder andere de sterke aanwezigheid en 

mogel ijk  ook de stedelijke inbedd ing van bijvoorbeeld het straathoekwerk kunnen h ierbij 

belangrijk zij n  als factoren d ie een tegengewicht bieden . Naast interne visie-ontwikkel ing en 

profi lering,  zou er dan ook meer ru imte moeten groeien om dergelijke uitlatingen te venti leren 

en constructief te bed iscussiëren.  Dergelijke interacties zouden bepaalde organisaties verder 

kunnen stimuleren in hun proces van zelfreflectie en de eigen plaats binnen het 

vei l igheidsdebat beter af te bakenen en te bewaken. U it de beperkte momenten dat 

confl icten openlijk geuit en bediscussieerd werden , b l ijkt dan ook hun potentiële 

constructieve en dynamische effecten .  

- In  het overleg rond het plein groeit het openl ijke conflict tussen de hoofdcommissaris en 

de buurtwerker uit tot een 'h istorische anekdote' . Op het eerste zicht heeft dit uitsluitend 

polariserende effecten;  het beeld van een sterke politie tegenover een versnipperde, 

zwakke tot zelfs afwezige sociale sector werd hier krachtig geëxpliciteerd . Toch maakt 

een meer genuanceerde opvolg ing in de tijd duidelijk dat dit bijvoorbeeld voor het ganse 

stedel ij ke buurtwerk een stimulerende factor is om haar eigen positie en profiel binnen 

het vei l igheidsdebat verder ter discussie te stel len. 

- Ook in  het uitgebreid buurtteam rond de vluchtel ingenproblematiek ontstaan positieve 

evoluties naar aanleiding van een openlijke en principiële d iscussie rond standpunten die 

naar aanleiding van d it thema werden ingenomen. De welzijnsactoren gaan op zoek naar 

een betere afstemming ten aanzien van elkaar en een meer krachtig� en eenduid ige 

profi lering ten aanzien van de vei l igheidsactoren (i .c. gemeentepol itie). 

Of lokale beleidsverantwoordel ijken -maar ook coördinatoren- voldoende ruimte en 

stimu lansen bieden tot het ontwikkelen van dergelijke fora, is nog n iet geheel duidel ijk .  Op 

dergel ij ke fora moet namelijk  n iet a l leen voldoende aandacht geschonken wordt aan de 

aanwezigheid van confl icterende belangen, maar vooral bewaakt worden dat de belangen 

van de meest kwetsbare bewoners en gebruikers maximaal kunnen ingebracht worden. 

Getuigenissen van bijvoorbeeld de hoofdcommissaris en de burgemeester zijn wat d it betreft 

n iet steeds even duidel ij k  en sl ingeren tussen een consensus- en confl ictmodel . Belangrijk 

element hierb ij is dat de gevolgen van de lokaal politieke en electorale inbedding van het 

vei l igheidsbeleid ten dele moet geneutral iseerd worden en er niet bl indelings wordt ingegaan 

op de roep van een belangrijk deel van het kiespubliek om zichtbare acties te ondernemen 

die op korte termijn resultaten boeken. 

op elkaar afgestemd en bieden ze een inspirerend kader om op het lokale niveau parallelle beleidslijnen uit te 
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"Zijn bovenstaande vaststell ingen u niek en daarom niet bru ikbaar voor de analyse van 

andere cases ?" 

Dat deze case -net als elke andere- uniek is, leidt geen twijfel .  Een opvallend aspect van 

deze un iciteit is ongetwijfeld de specifieke positie van het buurtwerk en de gevolgen voor de 

verhoudi ngen tussen actoren. Het is  een belangrijk element binnen de stel l ing dat deze case 

de meest problematische is binnen de ganse stad (cf. supra). Het is niet ondenkbaar dat in  

andere cases een dergelijke situatie zich niet stelt. De hamvraag is dan ook of deze un iciteit 

impliceert dat de inzichten die op basis van deze case gesteld worden n iet bruikbaar zijn  

voor de analyse en evaluatie van andere cases. De gegevens u i t  het eerste empirische lu ik 

zijn voor ons een belangrijke aanduiding dat d it geenszins het geval is. Hoewel de 

verschi l lende cases gekozen werden omwil le van hun verscheidenheid, bl ijken zich veelal 

dezelfde mechanismen af te spelen . Diverse actoren binnen diverse contexten getuigen over 

parallel le gespannen verhoud ingen . M isschien zijn andere protagonisten in het spel ,  maar 

dezelfde mechanismen spelen zich af, zij het mogel ijk minder expl iciet of minder sterk. Een 

belangrijke u itdaging voor verder onderzoek kan dan ook zijn om de gestelde inzichten 

verder te versterken en/of te nuanceren op basis van andere cases. 

Eenzelfde opmerking kan geformuleerd worden rond de vraag of de gestelde inzichten 

inmiddels nog relevant zijn .  Vermits we zelf wezen op het belang van de dynamische 

eigenschappen van verhoudingen, kunnen deze op dit moment al lang heel anders l iggen. 

Ook hier stel len we vanuit dezelfde argumenten dat dit niet impl iceert dat de geformuleerde 

inzichten niet langer bruikbaar zouden zijn om de actuele toestand te analyseren en 

evalueren .  

tekenen ? 
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1 .  Overzicht opbouw en verloop onderzoek 

De onderzoeksresultaten d ie hieronder in besluitvorm gepresenteerd worden, d ienen 

begrepen te worden vanuit de wijze waarop het onderzoek methodisch werd opgebouwd. 

Daarom wijzen we eerst op enkele belangrijke elementen d ie de opbouw en het verloop van 

het onderzoek kenmerken .  

Het ganse onderzoek kent een logische opbouw. We startten d it onderzoek met een 

l iteratuurstudie en kwamen op het spoor van twee belangrijke lacunes. 

( 1 ) Ook na een grond ige l iteratuurstud ie bl ijft er onduidelij kheid rond de verschi l lende wijzen 

waarop verhoudingen tussen actoren geanalyseerd en geëvalueerd worden.  

(2) Bovendien is er een manifest gebrek aan empirisch materiaal om deze analyses en 

evaluaties te ondersteunen. 

De keuze voor de volgende stap lag dan ook voor de hand,  met name het voeren van een 

empirisch onderzoek. Gezien de afwezigheid van een eendu id ig en voldoende onderbouwd 

theoretisch referentiekader, leek een toetsend onderzoek n iet mogelijk. Bedoeling was 

precies om een dergelijk kader op te bouwen vanuit een u itgebreide 'exploratie' van de 

empirie. H ierbij opteerden we om vanuit relatief beperkte contacten met 'het veld' een ruime 

waaier aan uiteenlopende getuigenissen te verzamelen (extensieve onderzoeksbenadering) .  

We interviewden namelijk buurtbetrokken veldwerkers, verspreid over 4 buurten .  We 

vroegen hen hoe zij i n  het kader van een buurtgericht preventief vei l igheidsbeleid de relaties 

met andere actoren percipiëren en evalueren.  Op basis van de verwerking van d it materiaal 

stelden we een meer eenduidig analyse- en evaluatiekader op met betrekking tot de 

verhoudingen tussen actoren . Om de waarde en relevantie van dit kader te toetsen ,  voerden 

we een rondetafelgesprek met de bevraagde actoren. In d it gesprek werden enkele 

elementen aangereikt die nog onvoldoende u itgewerkt bleven.  Op basis van deze lacunes 

werd een volgende onderzoeksfaze opgestart, waarbij bijzondere aandacht werd besteed 

aan: 

( 1 ) een verdere inschatting van de houdbaarheid om verhoudingen tussen actoren te 

clusteren in termen van welzijns- en vei l igheidsactoren, en 

(2)  een verdere exploratie van de mogelijkheden en beperkingen tot een 

veranderingsgerichte aanpak van de gestelde problematische ervaringen. 

Om deze aandachtspunten maximaal u it te werken werd ervoor geopteerd om in het tweede 

empirisch onderzoeksluik s lechts één buurt te onderwerpen aan een meer intensieve 

onderzoeksbenadering. Naast verdere interviewing, werden ook observatie van 

groepsoverleg en dossierlezing gehanteerd als methoden van dataverzameling 

(methodentriangulatie ) .  Bovendien bood de langere aanwezigheid van de onderzoeker in 

deze buurt de mogel ijkheid om de dynamische aspecten van verhoudingen tussen actoren 
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verder uit te werken .  Gezien het tweede aandachtspunt, werd de focus in belangrijke mate 

verschoven naar de getuigenissen en ervaringen van coörd inatoren en 

beleidsverantwoordel ijken . Op basis van deze keuzes, kon het analyse- en evaluatiekader 

dat werd opgesteld verder uitgebreid en genuanceerd worden. 

Het b l ijkt dus voldoende dat we de inzichten uit de l iteratuurstudie beschouwen als een zeer 

voorlopig en wein ig coherent referentiekader. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het 'statuut' 

van de verzamelde empirische gegevens: zij werden niet gehanteerd ter bevestig ing of 

weerlegging van een krachtige theorie (cf. deductief, toetsend onderzoek) , maar vormden de 

basis om het voorlopige referentiekader verder u it  te klaren en te nuanceren .  Het zijn met 

andere woorden de ervaringen en getuigenissen uit 'de praktijk' d ie bepaalden in welke 

richting en op welke punten het meer abstracte analyse- en evaluatiekader b ijgestuurd of 

gereconstrueerd werd . Het spreekt voor zich dat deze keuze voor een ' inductieve' 

onderzoeksbenadering cruciaal is voor een goed begrip van de resultaten d ie hieronder 

gepresenteerd worden. 

2. Samenvatting onderzoeksresultaten aan de hand van stel l ingen 

Een algemene conclusie van d it onderzoek zou kunnen zijn dat de bezorgdheid rond de zich 

ontwikkelende vei l igheidsstaat een terechte bezorgdheid is. Een dergelijke ontwikkeling b iedt 

namelijk geen oplossing voor de criminal iteits- en onveil igheidsproblematiek waarmee we 

vandaag geconfronteerd worden. Integendeel , maatschappelijke verhoudingen riskeren 

verder te polariseren.  We trachtten dit besluit meer concreet te verantwoorden en uitgebreid 

empirisch te ondersteunen vanuit een analyse van verhoudingen tussen professionele 

actoren in  het kader van een geïntegreerde preventieve aanpak van vei l igheidsproblemen  in 

achtergestelde woonbuurten .  Dergelijke verhoudingen krijgen namelijk  slechts vorm en 

inhoud onder invloed van meer algemene sociale, economische,  culturele en pol itieke 

ontwikkel ingen die zich 'condenseren' in de vorm van een risicosamenleving. Bovendien -en 

vooral- l ijkt het mogel ijk om op basis van dezelfde analyses ook iets ' in de p laats te stel len' 

en een n ieuwe benadering op te bouwen die sterker beantwoordt aan het normatief concept 

'sociale rechtvaard igheid' (cf. 'replacement d iscourse') .  De stel l ingen die hieronder worden 

beschreven,  dienen dan ook opgevat te worden als instrumenten om een dergel ijk 

replacement d iscourse op te bouwen. 
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1. "Samen werken in het kader van een buurtgerichte preventieve aanpak van 

criminaliteits- en onveiligheidsproblemen, creëert spanningen en conflicten. "  

D e  verscheidene (wetenschappel ijke) bronnen d ie i n  d e  l iteratuurstudie geraadpleegd 

werden, tonen een relatieve eensgezindheid over het feit dat bij het ontwikkelen van 

verhoudingen tussen professionele actoren in het kader van een (lokale/buurtgerichte) 

aanpak van criminaliteits- en onveil igheidsproblemen ,  spanningen en confl icten 

opduiken .  De d iversiteit aan actoren vormt niet al leen de rijkdom van samenwerking 1 ,  

maar meteen ook haar zwakte. Elke 'partner' heeft mogel ijk een eigen kijk o p  de 

criminal iteits- en onvei l igheidsproblematiek en stelt een eigen aanpak voor. Het naïeve 

beeld dat deze verschi l lende invalshoeken als puzzelstukjes samenval len tot een 

coherent geheel , wordt verworpen . Naast de verrijkende en aanvullende rol die partners 

ten aanzien van elkaar kunnen vervul len , wordt vooral gewezen op de spanningen en 

confl icten die vanuit deze d iversiteit ontstaan .  

Ons eigen empirisch onderzoek versterkt deze stel l ing . De concrete en d irecte 

ervaringen van de bevraagde actoren sluiten een naïeve kijk op samenwerking uit. 

Hoewel er overal een erkenning is van deze confl icten, kan toch vastgesteld worden dat 

niet al le respondenten de aanwezigheid van dergelijke spanningen en confl icten op 

dezelfde manier evalueren.  De ene beschouwt deze conflicten als een rem voor de 

verdere samenwerking , terwijl de andere het vooral opvat als een i nherent onderdeel 

van verdere samenwerking . Verder zal inderdaad het belang bl ijken van de wijze waarop 

de partners met dergel ijke conflicten omgaan .  De erkenning dat samenwerking 

spann ingen en confl icten genereert, versterkt het belang van de vraag hoe zij in de 

samenwerking aangepakt en -eventueel- opgelost worden (cf. infra: stel l ing 3). 

2. "Het verloop van deze spanningen en conflicten kan gestructureerd voorgesteld worden: 

ze liggen geconcentreerd tussen veiligheidsactoren enerzijds en welzijnsactoren 

anderzijds. " 

Verschi l lende auteurs stel len vast dat de spanningen en confl icten die verbonden zijn 

aan samenwerking n iet wil lekeurig verspreid zijn  over de deelnemende partners. De 

bron van spann ingen en confl icten l igt namelijk in de aanwezigheid van 

machtsverschi l len tussen de 'partners' .  Deze machtsverschi l len zijn niet wi l lekeurig 

verspreid . Hoewel terminologische differentiaties aangebracht werden, wordt een 

dominante 'pol itie' geplaatst tegenover een ondergesch ikte 'sociale sector'. De 

1 In functie van de leesbaarheid gebruiken we verder de term 'samenwerking' .  Onder deze term verstaan we alle 
mogelijke verhoudingen die tussen actoren ontwikkeld kunnen worden. Zo beperken de conclusies zich niet tot de 
systematische en intense vormen van 'samenwerking', maar hebben ze betrekking op alle mogelijke vormen van 
'samen werken'. 
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beschreven spann ingen en confl icten zouden dan ook vooral betrekking hebben op de 

verhoud ingen tussen deze beide actorenclusters. 

Ons empirisch onderzoek nuanceert de keuze voor deze actorenclusters.  Uit  de 

verwerking van de interviewgegevens uit het eerste empirisch onderzoeksluik, werd 

afgeleid dat deze vorm van clustering gehandhaafd kon worden. Zelf stelden we de 

terminologie bij en kozen voor 'welzijnsactoren' enerzijds en 'vei l igheidsactoren' 

anderzijds. Naar aanleid ing van het rondetafelgesprek werd deze conclusie echter ter 

d iscussie gesteld . N iet al leen leidde de keuze voor de zeer ruime cluster 

'welzijnsactoren' de aandacht af van interne differentiaties binnen deze cluster, maar 

vooral was er te wein ig oog voor het feit dat verhoudingen tussen actoren kunnen 

evolueren .  Zo kan eenzelfde actor -bijvoorbeeld onder toenemende druk van bepaalde 

bewonersgroepen- evolueren van een 'welzijnsactor' naar een 'veil igheidsactor' . De 

voorgestelde clustering werd dan ook opgenomen als bijzonder aandachtspunt i n  het 

tweede empirisch onderzoeksluik. Onder andere methodentriangulatie en een langere 

aanwezigheid vanwege de onderzoeker i n  de buurt, nuanceerden in belangrijke mate de 

gekozen clustering .  Op basis van een sterkere d ifferentiatie van de betrokken actoren, 

leken zij bezwaarlijk op basis van gemeenschappelijke kenmerken gegroepeerd te 

kunnen worden in de twee gestelde clusters. Integendeel. Zo wordt in de casus u it het 

tweede onderzoeksluik een welzijnsactor beschreven -i .c. het buurtwerk- die 

standpunten en posities i nneemt die kenmerkend zijn voor de 'vei l igheidsactoren' .  Op 

het eerste zicht bl ijkt er dus evidentie te zijn om deze vorm van clustering te verwerpen . 

Echter, vooral onze aandacht voor de dynamische aspecten van de verhoudi ngen 

tussen actoren , brengen ons tot een andere conclusie. In  de bestudeerde casus wordt 

d it 'uitbreken' van een welzijnsactor vanuit verschi l lende hoeken door d ivese actoren 

bekritiseerd . Een belangrijke inzet van deze kritiek is het 'terugroepen'  van deze actor tot 

haar oorspronkel ijke opdracht. Het heroriënteren van haar keuze voor doelgroepen is 

daarin een belangrijk element (cf. infra) .  Dergelijke 'correctiemechanismen' bevestigen 

dan ook de relevantie van de gekozen cluster. Met het oog op generalisering ,  moet toch 

gesteld worden dat het uiteindel ijke resultaat van deze mechanismen niet voorspeld kan 

worden . Mogelijk  b l ijft de kritische kracht ten aanzien van 'uitbraakpogingen' te zwak,  en 

gaat de welzijnsactor zich nog sterker profi leren als vei l igheidsactor. Op basis van het 

empirisch materiaal is het mogelijk op d iverse niveau's enkele belangrijke factoren en 

ontwikkel ingen af te leiden die de richting en het verloop van dit proces beïnvloeden. 

Hun  belang wordt in volgende stell ingen beschreven.  
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3. "De wijze waarop deze actorenclusters omgaan met spanningen en conflicten kan 

geanalyseerd worden volgens twee modellen die principieel van elkaar verschillen: een 

consensus- en conflictmodel. " 

328 

Uit de l iteratuurstud ie bl ijkt -zoals reeds gesteld- een relatieve eensgezindheid rond het 

feit dat samenwerking confl icten en spanningen creëert. Er bestaat veel m inder 

eenduidigheid rond de vraag hoe dergelijke spann ingen en conflicten d ienen opgelost te 

worden.  I n  een eigen verwerking van de geraadpleegde bronnen brachten we twee 

(polariserende) perspectieven aan die we zelf omschreven als respectievel ij k  een 

consensus- en confl ictmodel. 

( 1 ) In het eerste perspectief worden spanningen en confl icten beschouwd als tijdel ijke 

oppervlakteverschijnselen. Hoewel machtsverschi l len tussen de politie enerzijds en 

de sociale sector anderzijds niet ontkend worden, wordt gesteld dat zij wegebben 

onder invloed van een goed 'confl ictmanagement' en het gepast hanteren van 

d iverse technieken.  Uiteindelijk weten de 'partners' zich namelijk verbonden door 

eenzelfde doel , met namen het 'bouwen aan een vei l ige buurt' . Deze verbindende 

eenheid is de drijvende kracht om machtsverschi l len af te vlakken en actoren 

u iteindel ijk in harmonie op elkaar af te stemmen. 

(2) I n  een tweede perspectief wordt deze 'eenheidsideologie' krachtig bekritiseerd . Door 

confl i cten op te vatten als tijdelijke oppervlakteverschijnselen, wordt de invloed van 

structurele machtsverschi l len sterk onderschat. Het streven naar eenheid en het 

vooropstellen van een gemeenschappelijke en bindende doelstel l ing versterkt de 

dominante positie van de pol itie. Spanningen, tegenstel l ingen en conflicten worden 

'weggefi lterd' door een homogeniteit in belangen op te d ringen en de stemmen d ie 

zich hierbij niet aansluiten, uit te slu iten . Zo riskeert de sociale sector doorheen 

samenwerking in een positie terecht te komen waarin haar sociaal-eth ische 

g rondvesten eroderen. Op basis van deze kritiek stellen sommige auteurs niet a l leen 

de haalbaarheid, maar ook de wenselijkheid van samenwerking in vraag .  De 

verwachtingen moeten teruggeschroefd worden; er valt meer te verwachten van 

constructieve wederzijdse contacten waarin de eigen inbreng van elke partner  niet 

weggedrukt wordt onder invloed van een opgelegde consensus. 

Het eigen empirisch onderzoek duidt aan dat 'samenwerking' n iet al leen door 

(wetenschappelijke)  auteurs vanuit twee principieel verschi l lende perspectieven 

geanalyseerd en geëvalueerd wordt. Dezelfde tweedeling vinden we terug bij zowel de 

buurtbetrokken veldwerkers als de coördinatoren en de lokale 

beleidsverantwoordel ijken. De ene respondent hanteert in de analyse en evaluatie van 

zijn ervaringen rond samenwerking een consensusmodel , terwij l de andere respondent 

( impl iciet) een confl ictmodel poneert. Hierbij geeft het verzamelde materiaal een tendens 
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aan : de kenmerkende eigenschappen van het consensusmodel vinden we vooral terug 

bij de vei l igheidsactoren, terwijl de welzijnsactoren sterker verwijzen naar het 

confl ictmodel. 

Vanu it de vaststel l ing dat de kijk op samenwerking ook door de betrokken partners ' in 

het veld'  verschi l lend wordt ingekleurd ,  stelt zich de vraag hoe vanuit deze principiële 

verschi lpunten een functionele samenwerking kan opgebouwd worden. Op basis van het 

empirische materiaal concluderen we dat n iet zozeer de gelijktijdige aanwezigheid van 

een conflict- en consensusmodel problematisch is, maar wel het gebrek aan een 

openl ij ke en democratische discussie rond haar u itgangspunten (cf. stel l ing 6) .  

4.  "De gevolgen van de keuze voor een consensus- of conflictmodel kunnen meer concreet 

afgeleid worden van de wijze waarop professionele actoren hun doelgroepen selecteren 

en/of (kunnen) vertegenwoordiging. " 

Zoals gesteld , is het consensusmodel opgebouwd vanuit de overtuig ing dat er 

consensus heerst over wat begrepen dient te worden onder 'een vei l ige buurt' . Op basis 

van d it gemeenschappelijk  draagvlak worden eventuele spann ingen en confl icten tussen 

'samenwerkende partners' opgelost. Het conflictmodel verwerpt deze veronderstel l ing 

en wijst op de verschi l lende invul l ingen die gegeven kunnen worden aan 'een vei l ige 

buurt' . Het voorwerp van de kritiek op een consensusmodel is dan ook dat invul l ingen 

die niet passen binnen deze consensus, u itgesloten worden . Vertaald naar ons 

onderzoeksthema, zouden dergelijke mechanismen kunnen bl ijken u it de wijze waarop 

professionele actoren doorheen de verhoud ingen die ze ontwikkelen ten aanzien van 

elkaar, de belangen van hun doelgroepen kunnen inbrengen. Een dergel ijke invu l l ing 

vanuit de specifieke context van bewoners- en gebruikersgroepen in een achtergestelde 

buurt, bl ijft in de l iteratuurstudie beperkt en vooral weinig empirisch onderbouwd. 

I n  het empirisch onderzoek zijn verschi l lende getuigenissen van welzijnsactoren 

opgenomen die problemen rond de vertegenwoord iging van doelgroepen bel ichten 

vanu it d it perspectief. De achtergestelde buurt kan namelijk gekenmerkt worden op 

basis van de aanwezigheid van d iverse bewoners- en gebruikersgroepen. Deze groepen 

hebben zeer u iteenlopende tot zelfs tegengestelde belangen in de buurt. Dat bl ijkt onder 

andere uit de verscheidene invul l ingen die ze geven aan 'een veil ige buurt' .  Hoewel het 

de opdracht is van de professionele welzijnsactoren om de perspectieven en belangen 

van de kwetsbare/minst mondige groepen te vertegenwoordigen , ervaren zij in  de 

samenwerking met andere actoren slechts een zeer beperkte en voorwaardel ijke ruimte 

om d it te realiseren. Hoe kwetsbaarder de doelgroep ,  hoe moei l ijker het belang kan 

ingebracht worden . Zo verklaart in het eerste empirisch lu ik een opbouwwerker 

onomwonenden dat de enige strategie om als professionele actor in een samenwerking 
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nog geaccepteerd te worden er in bestaat om deze groepen te laten vallen ( i .c. 

Afrikanen d ie i n  het criminele circu it verzeild geraakt zijn) .  H ier wordt vooral verwezen 

naar de toenemende druk vanwege de meer mondige bevolkings- en gebruikersgroepen 

om dergel ij ke 'risicogroepen' uit de buurt te verwijderen. Die d ruk kan dan begrepen 

worden als een evident beschouwde maar opgedrongen consensus rond het feit dat 

enkel het verwijderen van dergelijke groepen kan u itmonden in 'een vei l ige buurt'. De 

actor die van uit een verwoording van de specifieke noden en belangen van de 

'risicogroepen' deze consensus wil doorbreken, wordt niet langer beluisterd . In het 

tweede empirisch luik deelt een coörd inator van het straathoekwerk vanuit een andere 

stad en buurt deze ervaring ,  maar het scenario ziet er anders u it. Hij kan de specifieke 

belangen van zijn kwetsbare doelgroepen steeds moei l ijker vertegenwoordigen omdat er 

een professionele actor ontbreekt d ie als een 'mediërende instantie' constructief werkt 

rond de klachten,  ergernissen, onvei l igheidsgevoelens en slachtofferervaringen van de 

minder kwetsbare groepen .  Zo wordt i .c .  het buurtwerk ( impl iciet) verweten verleid te 

worden door een consensusmodel .  Zij richt zich tot de doelgroep van mondige en 

minder kwetsbare burgers en vertrekt bij een 'confl ictmanagement' uits luitend vanuit het 

perspectief en de belangen van deze groepen. Zo wordt geen forum gecreëerd waarop 

confl icterende belangen geuit én op een evenwichtige manier beslecht kunnen worden. 

Dit resulteert niet alleen in  een verdere polarisering van de verhoudingen tussen 

bewoners- en gebruikersgroepen, maar ook tussen professionele actoren. Door d it 

. gebrek aan een mediërende actor, komt bijvoorbeeld het straathoekwerk in een 

gepolariseerde verhouding met de vei l igheidsactoren terecht. De reeds beschreven 

correctiemechanismen om een 'uitgebroken welzijnsactoren' terug te roepen,  worden 

hier dus bel icht vanuit een ander perspectief. Het buurtwerk wordt namelijk opgeroepen 

om niet te weerstaan aan de druk van een consensusmodel ,  maar op basis van een 

weloverwogen keuze van doelgroepen, in  haar functieomschrijving ook het perspectief 

en de belangen van de meest kwetsbaren onder de aandacht te brengen. 

5. "Samenwerking in functie van een preventieve veiligheidszorg voor kwetsbare 

woonbuurten, opbouwen en ontwikkelen vanuit een conflictmodel, biedt meer garanties 

tot een preventieve aanpak die ook sociaal rechtvaardig is. " 
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Deze stel l ing bouwt in belangrijke mate verder op de vorige stel l ing,  maar verwijst meer 

expliciet naar het normatieve kader dat in de probleemstel l ing werd opgenomen. Vanuit 

de problematiek van selectie en vertegenwoordiging van doelgroepen bl ijkt dat een 

consensusmodel is opgebouwd vanuit de wijze waarop de meest mond ige groepen de 

criminal iteits- en onvei l igheidsproblematiek in hun buurt ervaren .  Op basis van het 

verzamelde empirisch materiaal werd aangeduid dat onder druk van deze consensus de 
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mogelijkheden verdwijnen om de specifieke belangen van de meest kwetsbare groepen 

in te brengen en af te wegen ten aanzien van andere belangen. Een dergel ijke situatie 

versterkt de kwetsbare positie van deze groepen . Vanuit onze omschrijving en 

operational isering van het normatieve begrip 'sociale rechtvaardigheid' kan dan ook 

afgeleid worden dat een consensusmodel verhoudingen tussen professionele actoren 

stimuleert die resu lteren in een sociaal onrechtvaardige vei l igheidszorg . 

Vanzelfsprekend wordt deze stel l ing nog versterkt vanuit de vaststel l ing dat anderzijds 

het samenwerken vanuit een conflictmodel de basis legt van een vei l igheidszorg die 

sociaal rechtvaard ig is. Zo werd in het eerste empirisch lu ik werd een casus beschreven 

waarin al le bevraagde respondenten, inclusief de vei l igheidsactoren ,  samenwerking 

opbouwen vanuit een conflictmodel . In de samenwerking is er niet al leen ru imte voor (de 

vertegenwoordiging van)  de belangen van de meest mond ige groepen, maar er bl ijft 

voldoende . ru imte om deze af te wegen ten aanzien van de (eventueel) confl icterende 

belangen van de meest kwetsbaren . Zo wordt bijvoorbeeld n iet zondermeer ingegaan op 

de vraag van handelaars en omwonenden om meer controle uit te oefenen op de 

rondhangende jongeren op het plein .  Vanuit een confl ictmodel is er ook ruimte voor het 

perspectief van de jongeren zelf en wordt belu isterd hoe zij hun belangen op het plein 

ervaren en invul len . De inzet van de samenwerking is dan dat al le partners de eigenheid 

kunnen bewaren,  zij het dat in de samenwerking meer gericht gezocht wordt naar een 

kader waarin zij elkaar zo wein ig mogelijk 'voor de voeten lopen' .  U it de getuigenissen 

bl ijkt inderdaad dat het ontwikkelen van samenwerking vanuit een conflictmodel 

impl iceert dat de ambities die in het kader van samenwerking veelal geuit worden, 

aanzienl ijk teruggeschroefd worden . Alleen een dergelijke benadering  kan resulteren in 

een beheersing van de criminal iteits- en onveil igheidsproblematiek zonder daarbij een 

verdere sociale verdringing van de meest kwetsbare groepen te genereren.  

6 .  "Een erkenning van conflicten is niet voldoende, er  moet ook ruimte zijn om ze op een 

democratische wijze te bespreken en aan te pakken. Hierbij moet voldoende oog zijn 

voor de fundamentele tot zelfs ideologische tegenstellingen die aan de basis liggen. " 

I n  stel l ing 3 werd aangeduid dat de bevraagde actoren zeer u iteenlopende analyses en 

evaluaties geven rond de verhoud ingen die ze met andere actoren ontwikkelen . 

Sommigen stellen dat i n  functie van het ontwikkelen van een ' integrale vei l igheidszorg' 

al le aanwezige actoren moeten samenwerken vanuit de gemeenschappelijke en 

bindende doelstel l ing om de onvei l igheid in de buurt terug te dringen .  Vooral de directe 

inzetbaarheid van welzijnsactoren in  d it kader wordt n iet of wein ig geproblematiseerd (cf. 

consensusmodel) .  Anderen daarentegen vertrekken vanuit de overtuiging dat 

welzijnsactoren h ierbij n iet -of slechts in tweede orde- ingezet kunnen worden (cf. 
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confl ictmodel). Het empirisch materiaal duidt aan dat deze afwijkingen in standpunten 

zich op alle niveau 's stel len : tussen de veldwerkers van verschi l lende diensten ,  tussen 

de veldwerkers en de coördinator van eenzelfde d ienst, tussen de coörd inatoren van 

versch il lende d iensten, tussen lokale beleidsvoerders onderl ing , " .  Achter deze 

verschi l len schui len principieel tot zelfs ideologisch tegengestelde opvattingen rond de 

wijze waarop de criminal iteits- en onvei l igheidsproblematiek d ient geanalyseerd en 

aangepakt te worden.  Toch werd gesteld dat de u itdaging er niet mag in bestaan om 

dergel ij ke tegenstel l ingen af te vlakken. Veeleer moet een constructief gesprek 

plaatsvinden rond deze tegenstel l ingen . Bij het omgaan met confl icten moeten de 

partners durven doordringen tot haar kern . Het beperken van confl ictmanagement tot het 

hanteren van technische ingrepen, d ient in dit verband opgevat te worden als het 

'weg masseren van oppervlakkige wrijvingen' .  Voor ons staat een dergel ijk 

'confl ictmanagement' gel ijk  met 'confl ictvermijding' .  Het onbesproken laten van 

dergel ij ke principiële tegenstel l ingen impl iceert namelijk niet dat ze verdwijnen.  Veeleer 

verschuiven ze naar ' informele fora' waarbij de garanties tot een gel ijke inbreng van al le 

deelnemende partners omzeild is. 

Een dergelijke analyse is ten dele opgebouwd vanuit enkele auteurs die opgenomen 

werden in de l iteratuurstud ie, maar wordt vooral verder aan- en ingevuld vanuit het 

empirische materiaal .  Zo beschreven we een overleg waarin al le partners hun eigen 

analyse van een 'overlastproblematiek' op een plein konden maken.  In functie van de 

aanpak van deze problematiek konden zij hun verwachtingen ten aanzien van andere 

actoren u iten . Hoewel in deze 'verhalen' op verschil lende punten tegengestelde 

opvattingen en verwachtingen geuit werden , werden zij op het overleg slechts in geringe 

mate expl iciet besproken en uitgewerkt. Het overleg bleef beperkt tot ' informatierondes' 

en bood geen forum aan waarop deze tegenstel l ingen openl ijk  besproken konden 

worden. Er kan dan vastsgesteld worden dat deze tegenstel l ingen terug opdu iken bij 

meer informele contacten. De verdere ontwikkel ing van verhoudingen tussen actoren 

wordt dan in belan grijke mate bepaald door het verloop van deze contacten .  

Bovendien wordt deze stel l ing verder versterkt vanuit de ervaringen rond een overleg 

waarin de principiële tegenstel l ingen die achter conflicten tussen actoren schui len wel 

openl ijk  werden besproken. Dit overleg werd georganiseerd naar aanleid ing van 

tegenstel l ingen d ie  bleken uit reacties van bepaalde welzijnsactoren rond de 

vluchtel ingenproblematiek in de buurt. Na een grond ige d iscussie bleken de 

verschi l lende standpunten d ie door de betrokken actoren werden ingenomen, beter op 

elkaar afgestemd . Dit stimuleerde een meer coherente en eenduid ige profi lering met het 

oog op het verder ontwikkelen van verhoudingen met andere actoren ( i .c. 

vei l igheidsactoren) .  Ook uit ander overleg blijkt dat een open confrontatie voor de 
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betrokken actoren een stimulans kan betekenen om -op basis van onder andere interne 

visieontwikkel ing- de eigen plaats b innen het vei l igheidsdebat sterker af te bakenen.  

Het instal leren en maximaal constructief benutten van dergel ij ke fora , is een belangrijke 

verantwoordel ijkheid van coördinatoren en lokale beleidsvoerders. Vanuit de aandacht 

voor haar democratisch gehalte, moet hierbij vooral de randvoorwaarden ontwikkeld 

worden om n iet al leen voldoende aandacht te schenken aan de aanwezig heid van 

confl icterende belangen, maar vooral bewaakt worden dat de belangen van de  meest 

kwetsbare bewoners volwaardig kunnen ingebracht worden. De discussie moet gevoerd 

worden vanuit een gelijke inbreng van alle partijen . Op basis van het empirisch materiaal 

stel len we vast dat hier nog een belangrijke lacune l igt tot het ontwikkelen van een 

vei l igheidszorg d ie ook sociaal rechtvaardig is. 

7. "De keuze om verhoudingen tussen professionele actoren te analyseren en evalueren 

vanuit het normatieve concept 'sociale rechtvaardigheid' toont het belang en de 

meerwaarde om een criminologische probleemstelling te ontwikkelen en te 

verantwoorden vanuit een ethische dimensie. "  

Het is niet vanzelfsprekend om samenwerking i n  het kader van een preventieve aanpak 

van vei l igheidsproblemen te analyseren en evalueren vanuit een kritisch kader. Buiten 

de g renzen van (bepaalde) wetenschappel ijke kringen en professionele actoren geniet 

de stel l ing dat al le krachten gebundeld moeten worden in de strijd tegen onvei l igheid , 

namelijk veel draagkracht. De evidentie rond deze stel l ing doorbreken ,  l igt n iet voor de 

hand.  Er wordt met name a priori verondersteld dat die vormen van samenwerking die 

'de burger' opnieuw een vei l ig gevoel geven, wensel ijk zijn .  Er werd reeds gesteld in 

welke mate een dergelijke vooropgestelde consensus verbl indend werkt ten aanzien van 

de noden en problemen, zoals ervaren door de meest kwetsbare en minst mondige 

g roepen in de buurt. Vooral de introductie van een normatief referentiekader, i . c. onze 

omschrijving van het begrip 'sociale rechtvaardigheid' ,  biedt een basis om een dergel ijke 

'main-stream' beargumenteerd te doorprikken. 

Zo wordt in  het empirisch onderzoek verwezen naar een respondent (vei l igheidsactor) 

d ie zijn verhoudingen met andere actoren zeer positief evalueert. H ij voelt b ij parnters 

een gelijke bereidheid om zich vanuit het 'algemene belang van de buurt' samen in  te 

zetten voor de strijd tegen de criminaliteit en onveil igheid . H ierbij worden de specifieke 

belangen van bijvoorbeeld de drugverslaafden in de buurt opgeofferd ten voordele van 

het algemene belang van de buurt. (Een vei l ige buurt kan toch geen drugverslaafden (of 

asielzoekers , of rondhangende jongeren, of prostituées, of . . .  ) tolereren ?) Aan de 

samenwerking met andere partners wordt dan ook een belangrijke meerwaarde 

toegekend : waar men vroeger al leen ten strijde moest trekken ,  kunnen de krachten nu 
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gebundeld worden . De 'dissidente' welzijnsactoren d ie n iet in d it discours meestappen, 

worden verweten hun verantwoordel ijkheid ten aanzien van de buurt en haar bewoners 

onvoldoende op te nemen. De overtuigingskracht van dit betoog kan enkel doorbroken 

worden door vanuit een ethische d imensie de aandacht te trekken op de 

maatschappelijke positie van de meest kwetsbare groepen .  Dan worden positieve 

beoordel i ngen rond samenwerking belicht vanuit een heel ander perspectief en treden 

bijvoorbeeld problemen van sociale verdringing en verdere dual isering op de voorgrond.  

8. "Verhoudingen tussen deze clusters kennen geen deterministisch verloop, maar worden 

beïnvloed door een strategische creativiteit. " 

334 

De keuze om verhoudingen tussen professionele actoren te analyseren en evalueren 

vanuit een consensus-, dan wel conflictmodel ,  is meteen een keuze voor een 

dichotomie. Zo wordt samenwerking tussen actoren ofwel beschouwd als 'a good thing' 

ofwel als 'a bad th ing' .  Met een dergelijke benadering moet voorzichtig omgesprongen 

worden vermits zij een deterministische kijk op machtsverhoudingen impl iceert, i . c. de 

wijze waarop actoren omgaan met conflicten en spanningsvelden. Pogingen -a fortiori 

empirisch onderbouwde pogingen- om een dergel ijke deterministische kijk te 

doorbreken ,  bl ijven in de l iteratuurstudie zeer beperkt. 

Het empirisch onderzoek levert materiaal aan dat een deterministische kijk op 

machtsverhoudingen nuanceert, hoewel in heel wat getuigenissen dit determin isme 

overeind bl ijft. Zo wordt meermaals gesteld dat doorheen samenwerking 

vei l igheidsactoren mee het agenda van de welzijnsactoren bepalen , maar een 

omgekeerde beweging afwezig bl ijft. In het tweede empirisch onderzoeksdeel wijst 

bijvoorbeeld de coördinator van het straathoekwerk op het feit dat formeel overleg en 

samenwerking met de politie geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat de 

hoofdcommissaris vooropstelt. Toch wijzen zijn getuigenissen op het belang van een 

strategische creativiteit om d it determinisme te doorbreken. Zo worden jaarl ijks op een 

teamvergadering stafmedewerkers van gemeentepolitie uitgenodigd om de relatie 

tussen het straathoekwerk en de politie open te bespreken. Bedoeling is de gevoel igheid 

vanwege de politie rond de specifieke eigenschappen en problemen van het 

straathoekwerk te verruimen. Bewust worden dergelijke vergaderingen n iet 

georganiseerd naar aanleiding van concrete ' incidenten' die een dringende oplossing 

vragen. Vastgesteld kan worden dat dergelijke gesprekken (beperkte) effecten hebben 

op de wijze waarop de pol itie haar verhouding ten aanzien van het straathoekwerk 

verder ontwikkelt. Bovendien geeft deze coörd inator aan dat een weldoordacht 

omspringen met informele contacten een belangrijk middel kan zijn  om 

machtsverhoudingen zelf mee te bepalen en bij te sturen. Van een 'toeval l ig '  gesprek 
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tijdens een etentje met een stafmedewerker van de hoofdcommissaris worden meer 

effecten verwacht op de verhouding tussen deze actoren, dan van systematisch en 

formeel overleg naar aanleiding van een overlastproblematiek. Uit deze getuigenis b l ijkt 

een niet-dominante actor van informele contacten gebruik te maken om haar positie te 

versterken. Toch verwijzen we naar de terughoudendheid die h ierboven werd geuit ten 

aanzien van dergelijke contacten ,  vanuit een bekommernis rond haar beperkt 

'democratisch' gehalte (cf. stel l ing 6) .  

Dergelijke nuanceringen mogen niet afgedaan worden als 'anekdotes' .  Zij tonen aan dat 

de vei l igheidsactoren n iet a priori dominant zijn ten aanzien van de welzijnsactoren. 

Veeleer besch ikken al le betrokken actoren over marges om op basis van een 

strategische creativiteit deze machtsverhoudingen te beïnvloeden . Menselijke creativiteit 

zet de analyse en evaluatie van samenwerking als ofwel 'a good thing '  ofwel 'a bad 

th ing' ,  op de hel l ing. 

9. "Interne visie-ontwikkeling en profilering zijn essentiële randvoorwaarden voor het 

ontwikkelen van constructieve verhoudingen. " 

I n  de l iteratuurstudie wordt gesteld dat problemen en confl icten binnen organisaties een 

belangrijke invloed uitoefenen op de verhoudingen met andere actoren .  Zo kun nen 

verschi l lende 'culturen' b innen eenzelfde dienst het opbouwen van verhoudingen met 

andere actoren hypothekeren, of maken confl icten tussen coörd inatoren en 

basiswerkers een dienst tot een zwakke partner in het samenwerkingsverband. 

In beide empirische onderzoeksluiken wordt dit belang van intra-organisationele 

elementen op verhoudingen tussen actoren (inter-organisationele elementen) verder 

uitgewerkt en genuanceerd . H ierbij komt vooral het belang van een krachtige profi lering 

sterk naar voor. Vooraleer constructieve verhoudingen met andere actoren te 

ontwikkelen ,  moet de eigen identiteit duidelijk zijn .  A fortiori in samenwerking moet 

duidelijk zijn wie je bent en waar je voor staat. Zo kan je niet al leen bepalen aan welke 

verwachtingen je kan beantwoorden, maar vooral verantwoorden op welke 

verwachtingen niet ingegaan kan worden. Zowel aan de kant van de welzijnsactoren als 

aan de kant van de veil igheidsactoren stel len zich op dit punt problemen .  

( 1 )  De welzijnsactoren hebben het moei l ijk om hun identiteit te omschrijven en u it te 

drukken. Dat heeft in  belangrijke mate te maken met het feit dat hun 

opdrachtsbepaling moei l ijk éénduidig te omschrijven valt. Het concretiseren en 

operationaliseren van het werken rond de 'emancipatie' van bepaalde doelgroepen, 

l igt namelijk niet voor de hand . De identiteit kan slechts moeil ijk bepaald worden 

zolang een duidelijk omschreven missie afwezig bl ijft. In samenwerking wordt een 

dergel ij ke weinig geprofi leerde actor een zwakke partner. Bovendien verschijnen de 
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'welzijnsactoren' vaak in een verspreide slagorde en worden interne 

'territoriumstrijdjes' beslecht. Het welzijnslandschap is geen geordend landschap 

waarin e lke welzijnsactor de eigen plaats kent en afbakent. Een chaotisch , intern 

verdeelde 'welzijnscluster' d ie moet afrekenen met identiteitscris issen van (enkele 

van) haar actoren ,  zal in samenwerking steeds het zwakke broertje zijn.  

(2) I n  eerste instantie l ijken de vei l igheidsactoren op beide punten (identiteitsbepal ing , 

coörd inatie) minder problemen te hebben. Ten eerste kan op basis van de 

opdrachtsbepal ing om 'de openbare orde te handhaven' makkel ijker een duidel ijke 

identiteit opgebouwd worden . Ten tweede kennen de vei l igheidsactoren van oudsher 

een h iërarchische organisatiecultuur die een éénduidige profi lering van deze 

identiteit moet toelaten. Toch tonen de verzamelde gegevens dat een dergel ijk  beeld 

moet genuanceerd worden. Ook de veil igheidsactoren hebben af te rekenen met 

interne ontwikkel ingen die een invloed hebben op de verhoudingen met andere 

actoren.  Meer dan ooit vallen -onder andere onder invloed van evoluties rond 

basispolitiezorg- de vei l igheidsactoren uit e lkaar in een 'repressieve pool '  en een 

'sociale pool ' .  Ook de vei l igheidsactoren bl ijven het moel ijk hebben om deze 

d ifferentiaties duidel ijk  te maken en te wijzen op de relaties tussen beide polen . 

Bovendien kunnen een strakke hiërarchie en interne coördinatie n iet verh inderen dat 

binnen deze 'mega-actoren' medewerkers of subunits zich buiten het vooropgestelde 

profiel p laatsen .  Dit resulteert in het feit dat (potentiële) partners n iet meer weten 

'met wie ze aan de tafel zitten' .  Ook de vei l igheidsactoren moeten met andere 

woorden met h indernissen afrekenen in het kader van het opstel len en bewaken van 

een éénduidig profiel .  

Deze problemen onderstrepen nogmaals het belang om op niveau van zowel actoren als 

actorenclusters voldoende te investeren in visie-ontwikkeling en interne coörd inatie.  Met 

het confl ictmodel op de achtergrond ,  bl ijkt dat vooral van belang voor de 

welzijnsactoren .  Enkel een krachtige profi lering en interne afstemming bieden een basis 

om in de verhoudingen met andere actoren een eigen plaats af te dwingen en te 

bewaken .  Vanu it een dergelijke positie kunnen zij een kritisch tegengewicht bieden aan 

verwachtingen die ten aanzien van hen geformuleerd worden. 
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10. "De analyse van verhoudingen tussen professionele actoren levert een basis om een 

verticale integratiestrategie te verlaten ten voordele van een horizontale. Dat levert ook 

een vernieuwende kijk op theoretische ontwikkelingen in de criminologische 

wetenschap. " 

I n  de l iteratuurstudie werd herhaaldel ijk verwezen naar de d iscussie rond de 

haalbaarheid en wenselijkheid van een geïntegreerde benadering op het criminologische 

terre in .  Dit debat werd gesteld op twee niveau's: 

( 1 ) ontwikkel ingen rond het pleidooi voor een geïntegreerde benadering van 

theoretische verklaringsmodellen, en 

(2) ontwikkelingen rond het pleidooi voor een geïntegreerde preventieve aanpak van 

criminal iteits- en onveil igheidsproblemen. 

Op beide niveau's verwezen we naar auteurs die eerder weigerachtig staan tegenover 

een integratiestrategie die verschi l lende -verklarings- of interventieperspectieven bundelt. 

Zij geloven niet in  de meerwaarde van een dergelijke strategie omdat te wein ig rekening 

wordt gehouden met incompatibele relaties en concepten . 

Vermits samenwerking tussen professionele actoren een cruciaal instrument is om een 

geïntegreerde preventie in  de praktijk waar te maken, moeten onze analyses d it debat 

verder kunnen stofferen. Vanuit het empirisch materiaal staan ook wij kritisch ten 

aanzien van een integratiestrategie waarin alle partners het eigen perspectief moeten 

afstemmen ten aanzien van een gemeenschappelijk en bindend criterium, met name het 

'samen bouwen aan een vei l ige buurt' . Enerzijds is onze kritiek op een consensusmodel 

precies opgebouwd vanuit de vaststel l ing dat in een dergelijk  model bepaalde partners 

hun  eigen inbreng zo sterk moeten heroriënteren dat van een eigen perspectief nog 

nauwelijks sprake kan zijn .  I ndien welzijnsactoren hun activiteiten te sterk moeten 

afstemmen op de veil igheidsproblematiek, zoals verwoord door de meest mondige 

groepen, dan riskeert hun oorspronkel ijke sociaal ethische d imensie te eroderen . De 

integrerende kracht van een dergelijk  vei l igheidsdiscours bl ijkt namelijk vooral ten koste 

te gaan van de noden en belangen van de meest kwetsbare groepen .  Anderzijds wordt 

onze keuze voor een confl ictmodel beargumenteerd vanuit de vaststel l ing dat in d it 

model de eigen inbreng van elke partner wel maximaal gerespecteerd bl ijft. De 

gevoel igheid die in een dergelijk model bestaat rond het accepteren en leren omgaan 

met confl icterende belangen en perspectieven tussen professionele actoren is een 

krachtige aanduiding van het bewustzijn rond de genoemde ' incompatibele relaties en 

concepten' .  Dit impliceert n iet meteen dat we vanuit onze analyses de wenselij kheid en 

haalbaarheid van de ganse integratiestrategie verwerpen. Veeleer verwerpen we op 

basis van deze analyses een verticale integratiestrategie, en kiezen voor -wat bepaalde 

auteurs in het debat rond een theoretische integratie van verklaringsmodel len 
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omschrijven als- een horizontale integratiestrategie. In een dergel ijke strategie wordt met 

name eenzelfde problematiek beschreven/aangepakt vanuit verschi l lende invalshoeken. 

Het betreft met name een proces waarin de verschi l lende partners vanuit het eigen 

perspectief in  d ialoog treden met elkaar. Vanuit deze dia loog wordt niet alleen gezocht 

naar complementariteiten,  maar ook naar incompatib i l iteiten.  In de d ialoog vormen de 

incompatibi l iteiten geen reden om een bepaalde partner monddood te maken ten 

voordele van een andere. I ntegendeel ,  er wordt een pleidooi gevoerd opdat elke partner 

-in bl ijvende communicatie- het eigen perspectief zou versterken en verder u itwerken. 

H ier schuilt de meerwaarde van samenwerking vooral in  het feit dat men leert 

aanvaarden samen te werken vanuit de vaststel l ing dat rond bepaalde elementen geen 

gemeenschappelijke inbreng gevonden kan worden. 

Dergel ijke conclusies hebben vanzelfsprekend belangrijke gevolgen voor het pleidooi 

rond een geïntegreerde preventie of een integrale verklaringstheorie. De wens om een 

geïntegreerde preventie te instal leren waarin zowel de eigenschappen van een 

situationeel , behandelend als maatschappijgericht volwaardig samen aanwezig zijn ,  

d ient verlaten te worden. Hetzelfde geldt voor een gel ijkaardige integratiestrategie ten 

aanzien van de .verklaringstheorieën waarnaar deze interventiemodellen verwijzen .  N iet 

al leen moet elk perspectief de eigen specifieke krachten verder ontwikkelen , maar 

vooral moet gezocht worden naar (wetenschappelijke) fora om eventuele 

spanningsvelden en incompatibi l iteiten verder uit te zuiveren, met het oog op een 

gedeelde acceptatie van deze incompatibl iteiten. Kenmerkend voor een horizontale 

integratiestrateg ie is namel ijk dat elk perspectief dat in de d ia loog betrokken wordt haar 

grenzen kent. D it standpunt levert dan ook een kritisch denkkader ten aanzien van de 

imperial istische ontwikkel ing van het veil igheidsperspectief. Zij geeft aan dat een 

dergel ijke ontwikkeling krachtig begrensd moet worden. Het (verder) u itwerken van 

theoretische modellen d ie een dergelijke 'begrenzing'  beargumenteren en 

verantwoorden (cf. begrip 'dominion') is in d it verband cruciaal .  

1 1 . "Verhoudingen tussen actoren vormen een goede indicator voor de evolutie van de 

verzorgingsstaat naar de veiligheidsstaat. " 

338 

In de l iteratuurstudie werd u itgebreid uitgewerkt dat actoren n iet 'in vacuüm' 

verhoud ingen ontwikkelen ten aanzien van elkaar. Veeleer krijgen deze verhoudingen 

vorm en inhoud binnen een evoluerende maatschappelijke context. Dat er bijvoorbeeld 

een krachtig maatschappel ijk  draagvlak bestaat ten aanzien van een consensusmodel, 

moet vanuit deze context begrepen worden . In  de risicosamenleving is 'onvei l igheid ' een 

prioritair aandachtsterrein .  In de afbrokkelende verzorgingsstaat is 'de krachtige aanpak 

van criminal iteit en onvei l igheid' het thema bij uitstek voor een overheid die op zoek is 
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naar n ieuwe legitimering . Onder andere om die redenen kan aan het onvei l igheidsthema 

een grote electorale gevoeligheid toegekend worden en riskeert haar aanpak een 

popul istische invul l ing te krijgen . Dergel ijke evoluties zijn belangrijke krachten achter de 

versterking van een consensusmodel rond samenwerking. Op basis van sociale, 

economische, culturele en pol itieke evoluties erodeert de draagkracht van het pleidooi 

om aan de noden en belangen , zoals beleefd door de meest kwetsbare g roepen, nog 

volwaardige aandacht te besteden. De motoren achter een confl ictmodel krijgen steeds 

minder zuurstof in de actuele maatschappelijke context en sputteren. De acceptatie rond 

een toenemende dualisering versterkt niet al leen ; neutral isering van risicogroepen wordt 

naar voor geschoven om haar 'bedreigende' effecten te beheersen . 

Op d ie wijze vormen verhoudingen tussen professionele actoren een goede indicator 

van de richting waarin een samenleving evolueert en de kansen en risico's d ie daaraan 

verbonden .zijn .  Algemene ontwikkelingen binnen onze samenleving,  kunnen afgelezen 

worden van de bestudeerde verhoudingen tussen professionele actoren. Bovendien 

legden we in d it onderzoek een empirische basis die aanduidt aat deze actoren n iet 

'alleen maar' kunnen meevaren in deze stroom, maar ook kritische krachten kunnen 

ontwikkelen om tegen de stroom in te roeien . Hieruit kan afgeleid worden dat ook de 

zich ontwikkende risicosamenleving geen 'feit' is, maar gecorrigeerd enl_of 

geheroriënteerd kan worden op basis van deze 'kritische krachten' (cf. re p lacement 

d iscourse ). Zo kunnen de inzichten en instrumenten die in d it onderzoek werden 

aangereikt om doorheen verhoudingen tussen professionele actoren een vei l igheidszorg 

te ontwikkelen d ie ook sociaal rechtvaardig is, meteen aanknopingspunten gevonden 

worden om dergelijke kritische krachten ten aanzien van de zich ontwikkelende 

vei l igheidsstaat te genereren. 

3. Beperkingen onderzoek en oriëntering verder onderzoek 

1 .  I n  d it onderzoek werd gekozen om het onderzoeksterrein te beperken tot verhoudingen 

tussen professionele actore_n . Bewoners- en gebruikersgroepen van de buurt werden n iet 

opgenomen als respondentgroepen. Hoe zij zelf de gevolgen van verhoudingen tussen 

actoren ervaren, kan op basis van het verzamelde materiaal niet beantwoord worden. 

Bovendien zijn zij n iet al leen de receptoren van verhoudingen tussen actoren,  maar 

beïnvloeden zij ook deze verhoudingen. Een belangrijke u itdaging voor verder  onderzoek 

l igt dan ook in het expliciet betrekken van deze groepen. Ook hier l ijkt het ons wenselijk 

om probleemstel l ingen te formuleren d ie verwijzen naar het normatieve concept 'socia le 
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rechtvaard igheid ' .  Zo wordt ook het perspectief van de meest kwetsbare groepen in de 

analyse betrokken. 

2. De logische opbouw van het onderzoek impliceert dat vraagstell ingen en 

operational iseringen opgesteld werden vanuit resultaten uit een eerdere onderzoeksfaze 

(cf. supra) .  H ierbij werden keuzes gemaakt en werden niet al le gedetecteerde lacunes 

u itgebreid opgenomen . Hoewel relevant, werd bijvoorbeeld geen uitgebreide analyse van 

de buurt en haar vei l igheidsproblematiek ondernomen. Voor verder onderzoek kan d it 

impl iceren dat meer aandacht besteed moet worden aan een h istorische en 

demografische analyse van de buurt. Vooral moet dan meer genuanceerd geanalyseerd 

worden hoe en op welke punten verschi l len tussen buurten ook verschuivingen in de 

verhoudingen tussen actoren kunnen impliceren en verantwoorden.  Dit kan een 

belangrijk aandachtspunt zijn om de bruikbaarheid en relevantie van het analyse- en 

evaluatiemodel dat in d it onderzoek ontwikkeld werd , in te schatten aan de hand van 

haar toepassing in andere contexten (cf. analytische general isering). 

3 .  Vanuit de getuigenissen wordt gesteld dat het hanteren van een consensusmodel 

riskeert u it te monden in een verdere verdringing van de meest kwetsbare bewoners en -

gebruikers ,  en een verhard ing van de criminal iteits- en onveil igheidsproblematiek. Hier 

l igt een cruciale verantwoord ing van het ganse onderzoeksthema. De i nvul l ing van deze 

relatie bl ijft echter beperkt tot de getuigenissen van professionele actoren. I n  verder 

onderzoek moet deze relatie dan ook verder beschreven worden aan de hand van 

andere methoden . Een verdringing van de meest kwetsbare bewoners zou bijvoorbeeld 

meer rechtstreeks en kwantitatief gemeten kunnen worden aan de hand van een 

opvolging van demografische evoluties. 

4 .  Vooral uit de l iteratuurstudie blijkt de invloed van algemene sociale, economische en 

culturele ontwikkelingen op de wijze waarop professionele actoren zich ten aanzien van 

elkaar verhouden . Daarom is het essentieel in verder onderzoek op zoek te gaan naar 

b ijvoorbeeld de wortels van de zich ontwikkelende risicosamenleving.  U iteindel ijk 

stimuleert een dergel ijke samenleving namelijk de dominantie van een consensusmodel 

dat sociale onrechtvaardigheid genereert. De analyse van haar wortels is dus belangrijk. 

Om op het spoor te komen van de impact van deze ontwikkelingen op de verhoudingen 

tussen actoren lijkt het ons aangewezen om machtstheorieën die in dit onderzoek slechts 

op de achtergrond aanwezig waren (Foucault, G iddens, . " ), sterker te expl iciteren.2 

2 Door de onderzoeker werd een postdoctoraal onderzoek rond dit thema voorgesteld en door het 
onderzoeksfonds van de KLJ-Leuven goedgekeurd. 
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I n  dit kader merken we op dat in het empirisch onderzoek slechts zijdelings verwezen 

werd naar de invloed van dergelijke algemeen maatschappel ijke ontwikkel ingen op de 

verhoudingen tussen professionele actoren. De bevraagde actoren wijzen slechts in zeer 

beperkte mate op de invloed van dergelijke ontwikkel ingen . Gesteld zou kunnen worden 

dat de keuze om analyses rond deze verhoudingen inductief op te bouwen vanuit een 

buurtcontext, haar afhankel ijkheid ten aanzien van buurtoverstijgende processen uit het 

oog riskeert te verl iezen. Toch zijn deze processen cruciaal om de territoriale 

concentratie van criminaliteits- en onveil igheidsproblemen te doorbreken .  Het (vanuit 

empirische invalshoek) sterker doorbreken van de buurtcontext is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt voor verder onderzoek. 

5 .  Een gel ijkaardige situatie stelt zich op het vlak van supralokale beleidsontwikkel ingen . De 

l iteratuurstudie wijst op het impact van deze ontwikkel ingen op het onderzoeksterre in .  In 

het empirisch onderzoek daarentegen stellen we vast dat de respondenten slechts 

zijdel ings verwijzen naar de invloed van deze ontwikkel ingen op hun verhoudingen met 

andere actoren. Hoewel v�ldwerkers en ·  coördinatoren wijzen op het belang van de lokale 

beleidscontext, wordt de afhankelijkheid van deze context ten aanzien van supralokale 

beleidsontwikkelingen slechts zeer beperkt aangeduid. Het l ijkt ons dan ook aangewezen 

dat onderzoek dat de invloed van deze supralokale beleidsontwikkel ingen meer expl iciet 

tot voorwerp wi l nemen, ook de volgende vraagstel l ing opneemt: overschat het 

supralokale beleid haar sturende impact op het terrein of onderschat het terrein de 

invloe
.
d van dat beleid ? 
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