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Samenvatting
Burger Alert Real Time (Bart) is een innovatief cocreatie-project met als doel een (prototype van een)
participatiesysteem te ontwikkelen waarin overheid en burgers samenwerken ten behoeve van het
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. De uitdaging is niet het zoveelste digitale initiatief voor
participatie te ontwikkelen, maar op zoek te gaan naar die factoren die van belang zijn voor het ontwerpen van een duurzaam participatiesysteem dat aansluit bij de behoeften en ontwikkelingen van
de 21e eeuw. In het project BART zijn de gemeente Den Haag en de nationale politie gezamenlijk
opdrachtgevers. De projectpartners zijn CGI, TIGNL, TNO en de TU Delft. In het project wordt kortcyclisch door middel van experimenten aan praktijkgerichte oplossingen voor de wijk Bouwlust in
gemeente Den Haag gewerkt, zodat voortdurend kleinere resultaten opbouwen tot een volledig concept voor participatiesysteem.
Samenwerking tussen burgers en overheid, en tussen burgers onderling, als het gaat om veiligheid en
leefbaarheid wordt concreet rond spoedeisende en niet-spoedeisende incidenten in de omgeving.
Aspecten die van invloed zijn hierop zijn onder andere de mate van sociale cohesie, zelfredzaamheid
en weerbaarheid van burgers. Een verbetering van deze aspecten in de dagelijkse situatie, waarbij er
niet-spoedeisende incidenten zijn, heeft zijn weerslag in noodsituaties en omgekeerd. In het project
BART is rond spoedeisende incidenten de nadruk gelegd op High Impact Crimes (HIC), waaronder woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld. Een dergelijk participatiesysteem kenmerkt zich door
een veelheid aan partners en betrokkenen, verschillende met elkaar vervlochten processen en verschillende onderlinge afhankelijkheden. Het ontwerpen van een dergelijk systeem vraagt niet alleen
om een technische invulling. Ook de procesmatige en juridische infrastructuur en de sociale infrastructuur moeten in samenhang ontworpen worden.






Sociale factoren zoals vertrouwen, betrokkenheid bij de buurt en persoonlijke relaties zijn belangrijk voor participatie. Om vertrouwen en betrokkenheid te stimuleren zijn een herkenbaar
en vast, maar vooral ook gedeeld ritme in het participatiesysteem nodig. Daarnaast is lokale
gebondenheid een belangrijke voorwaarde, waardoor trots en herkenning in het
participatiesysteem geborgd zijn.
De processen waarlangs de partipatie van overheid en burgers mogelijk wordt gemaakt kan in
vele varianten worden vormgegeven. Het ene uiterste is dat de overheid buiten de
participatiesystemen staat en via eigen kanalen de interactie met de burgers opzoekt, enigszins
vergelijkbaar met de huidige situatie. Het andere uiterste is dat de overheid onderdeel is van de
participatiesystemen en voortdurend via allerlei kanalen met burgers en hun netwerken
verbonden is. Iedere variant heeft zo zijn eigen implicaties voor de inrichting van de
overheidsprocessen en voor de juridische mogelijkheden en beperkingen die er zijn.
Voor de technologische infrastructuur bieden we een architectuur waarop verschillende toepassingen kunnen worden aangesloten. Immers, het tijdperk dat er één toepassing of één kanaal is
om te communiceren ligt inmiddels achter ons. Deze architectuur (het BurgerInformatie- en
CommunicatieKnooppunt (BICK)) maakt het mogelijk dat verschillende toepassingen (van ge3
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meente, politie, private partijen en burgers), aangesloten kunnen worden binnen het BART-concept. Het BICK functioneert als een stekker, maar is daarbij geen container van verzamelde gegevens; de architectuur heeft informatiemanagement tot doel en niet de opslag van data.
Op hoofdlijnen schetsen de sociale, technologische en procesmatige infrastructuur de contouren van
een participatiesysteem. Voor de invulling is meer inzicht in een aantal cruciale aspecten nodig die
maken dat niet het zoveelste systeem wordt ontwikkeld, maar een participatiesysteem dat burgers
en overheid daadwerkelijk blijvend verbindt als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Deze aspecten met een korte toelichting staan hieronder opgenomen.
–

–

–

–

–

–

–

DNA van de Buurt: Participatiesystemen moeten aansluiten bij het DNA van de buurt; dat maakt
ook dat een systeem in de ene buurt of gemeente succesvol lijkt, terwijl datzelfde systeem in
een andere buurt nauwelijks gebruikt wordt. Voor de wijk Bouwlust is het noodzakelijk dat het
(digitale) DNA van de buurt goed in kaart wordt gebracht.
Interactie, Ritme & Synchroniciteit: Ritme in de wijk is belangrijk voor vertrouwen en participatie. Een participatiesysteem moet zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij bestaande ritmes en
moet ook zelf een ritme kennen.
Just in time / Over time: Voor BART ligt de kracht in de combinatie van spoedeisende en nietspoedeisende interactie. De veronderstelling is namelijk dat ‘over time’-communicatie (over
langere tijd) in niet-spoedeisende situaties bijdraagt aan preventie en het beter inschatten van
spoedeisende situaties, wanneer ‘just in time’-communicatie (in korte tijd) centraal staat. Er is
gedegen inzicht nodig in hoe er geschakeld kan worden van ‘over time’-communicatie naar ‘just
in time’-communicatie.
Businessmodel & Governance: Een participatiesysteem zoals in BART heeft alleen levensvatbaarheid wanneer hier een goed business model en model voor governance aan ten grondslag
ligt dat de waardeketen beschrijft, het verdienmodel inzichtelijk maakt en accountability in deze
nieuwe situatie regelt.
Processen: De impact van een participatiesysteem op de processen van de overheid zijn niet gering, zeker niet in een context waarin met name bij de politie al veel veranderingen tegelijk worden doorgevoerd. Veel medewerkers hebben nu al een veelheid aan taken en moeten veel systemen in diverse situaties raadplegen om aan relevante informatie te komen. Een gedegen procesontwerp is hiervoor noodzakelijk.
Moderatorfunctie: Een participatiesysteem van de 21e eeuw betekent dat verschillende toepassingen en verschillende deelnemers via verschillende kanalen 24/7 participeren op veiligheid- en
leefbaarheidsissues. Dit vraagt om een krachtige moderatorfunctie die namens overheid de juiste verwachtingen schept en via ‘webcare’ de informatie- en communicatielijnen stroomlijnt.
Juridisch proces: De juridische kaders waarbinnen communicatie tussen overheid en burgers, en
burgers onderling, plaats kan vinden moeten helder zijn. Aanvullend op de wetgeving wordt nadrukkelijk geadviseerd spelregels op te stellen met de participerende communities waarin duidelijk doelen en rollen worden vastgesteld, afspraken over processen worden gemaakt (zoals
lidmaatschap of omgang met informatie).

Om op bovenstaande aspecten voldoende inzicht op te bouwen bevelen wij aan BART op eenzelfde
wijze (kort-cyclisch en met experimenten) voort te zetten. Daarbij worden in twee fasen experimen4
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ten uitgevoerd (einde april 2017). We werken daarbij in twee proeftuinomgevingen. In de experimenten worden (delen van) het participatiesysteem uitgetest en verder ontwikkeld. Voor het uitvoeren van deze experimenten, beantwoorden van de onderzoeksvragen en ontwikkelen van een prototype vragen wij de gemeente Den Haag en de nationale politie samen 640k te reserveren.
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1. Burgers en overheid samen voor veiligheid
Burgers zijn voor politie en gemeente een belangrijke speler als het gaat om issues rond veiligheid en
leefbaarheid. Door burgerparticipatie worden burgers alerter, voelen burgers zich veiliger en heterdaadkracht is grotendeels afhankelijk van de inbreng van burgers. Vormen van burgerparticipatie zijn
dan ook niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat door de technologische ontwikkelingen het aantal mogelijkheden voor burgerparticipatie een vlucht heeft genomen. Het televisieprogramma ‘Opsporing
Verzocht’, een belangrijk kanaal om burgerparticipatie vorm te geven, wordt tegenwoordig aangevuld met digitale initiatieven, zowel geïnitieerd vanuit de overheid als vanuit burgers en private partijen zelf. Het aantal initiatieven groeit bijna dagelijks; zonder de ambitie te hebben compleet te zijn,
volgen hier een aantal voorbeelden: politie.nl, dadergezocht.nl, Burgernet, Amber Alert, WhatsAppgroepen, SOSAlarm, VerbeterDeBuurt, BuitenBeter, ClaimJeStraat.
In deze initiatieven zien we een verschuiving optreden, een verschuiving van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie. Het is niet meer alleen de burger die door technologie kan participeren in
overheidsprocessen. Het is ook steeds vaker de uitdaging voor de overheid om aan te sluiten op burgerinitiatieven daar waar het gaat om veiligheid. Veiligheid is niet een exclusieve taak van politie of
overheid; het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat gemeenten, politie en burgers samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een veilige leefomgeving. Ook in de visies van gemeenten
en nationale politie wordt ruimte geschapen voor het inzetten van participatiesystemen om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Technologisch gezien zijn er voldoende mogelijkheden om deze
gedeelde verantwoordelijkheid en participatie vorm te geven. De vraag is echter hoe de overheid en
burgers samen duurzaam op een continu en gestructureerd niveau kunnen participeren. De uitdaging
is niet het zoveelste digitale initiatief voor participatie te ontwikkelen, maar op zoek te gaan naar die
factoren die van belang zijn voor het ontwerpen van een duurzaam participatiesysteem dat aansluit
bij de behoeften en ontwikkelingen van de 21e eeuw.
Met deze uitdaging als stip aan de horizon, het ontwerpen van een participatiesysteem dat bijdraagt
aan de veiligheid, is het project BART (Burgers Alert Real Time) halverwege 2014 gestart. Samenwerking tussen burgers en overheid, en tussen burgers onderling, als het gaat om veiligheid en leefbaarheid wordt concreet rond spoedeisende en niet-spoedeisende incidenten in de omgeving. Aspecten
die van invloed zijn hierop zijn onder andere de mate van sociale cohesie, zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers. Een verbetering van deze aspecten in de dagelijkse situatie, waarbij er nietspoedeisende incidenten zijn, heeft zijn weerslag in noodsituaties en omgekeerd. In het project BART
is rond spoedeisende incidenten de nadruk gelegd op High Impact Crimes (HIC), waaronder woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld. Enerzijds omdat het aanpakken van HIC prioriteit heeft
bij de nationale politie. Anderzijds omdat de heterdaadkracht bij deze incidenten vooral afhankelijk is
van de inbreng van burgers en burgerparticipatie dus cruciaal is. Daarmee is de focus van het project
BART zoals weergegeven in de volgende figuur.
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In het project BART zijn de gemeente Den Haag en de nationale politie gezamenlijk opdrachtgevers.
De projectpartners (CGI, TIGNL, TNO en de TU Delft) werken samen in dit project om vanuit verschillende invalshoeken inzicht te geven in de factoren die van belang zijn voor het ontwerpen van een
duurzaam en succesvol participatiesysteem. In het eerste jaar heeft dit geresulteerd in een eerste
schets van factoren en nog openstaande vragen. In dit strategisch adviesrapport bundelen we deze
resultaten; in de bijlage worden de onderliggende brondocumenten beschreven, die hiervoor zijn gebruikt. In het volgende hoofdstuk wordt de gevolgde aanpak op hoofdlijnen beschreven. De hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijven ieder de factoren die vanuit een bepaald perspectief van belang zijn.
Hoofdstuk 6 vertaalt de conclusies naar adviezen voor het ontwerpen van participatiesystemen ten
behoeve van veiligheid en leefbaarheid. Hoofdstuk 7 sluit dit rapport af met een voorstel voor de
komende fasen van het project.
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2. Onderzoeksaanpak BART
Het project BART is complex om verschillende redenen. De eerste reden ligt in het feit dat de focus
van BART leidt tot een groot aantal stakeholders. Participatie van overheid en burgers bij spoedeisende en niet-spoedeisende incidenten betekent dat verschillende stakeholders betrokken zijn, zie ook
onderstaande figuur. Bij niet-spoedeisende incidenten zien we burgers die in verschillende verbanden en communities met elkaar interacteren en waar de wijkagent en de wijkmanager vanuit de
overheid via een koppelvlak met de burgers interacteren. In spoedeisende situaties zien we nog
steeds de burgers, maar dan in een rol als getuige of slachtoffer en herkennen we aan de kant van de
overheid de noodhulpprocessen, zoals de meldkamer, het Real Time Intelligence Center (RTIC) en de
operationele eenheid op straat. We herkennen in BART twee koppelvlakken tussen burgers en overheid, die op zich niet nieuw zijn en waarvoor ook al voorbeelden van participatiesystemen te vinden
zijn. We herkennen ook nog twee andere koppelvlakken, namelijk die tussen spoedeisend en nietspoedeisend. Op deze koppelvlakken ligt de verbinding tussen zelfredzaamheid en heterdaad, tussen
sociale cohesie en pakkans. In de maatschappij escaleert de situatie op een gegeven moment van
niet-spoedeisend naar spoedeisend. Op dat moment is het interessant om te zien hoe de zelfredzaamheid en sociale cohesie van burgers, maar ook de communicatie tussen de twee verschillende
overheidsprocessen (noodhulp en handhaving), opschalen.

De tweede reden voor de complexiteit van BART ligt gelegen in het feit dat BART een op-innovatiegericht, publiek-privaat cocreatie traject is met als gevolg verschillende belanghebbenden en actoren
met ieder hun eigen cultuur en perspectieven, privacy en juridische kwesties, en politieke agenda's.
Om in deze complexiteit toch succesvol aan een project te werken zijn er een aantal keuzes in de
aanpak gemaakt.


We werken kort-cyclisch. Dit betekent dat de complete kennispuzzel in het project BART in
kleinere kennisvragen is opgesplitst die in de tijd na elkaar en verdeeld over de verschillende
8
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partners wordt uitgevoerd. In het eerste jaar hebben we twee cycli doorgewerkt, beide van
een half jaar.
We werken praktijkgericht. We hebben een wijk, de wijk Bouwlust, onderdeel van stadsdeel
Escamp in de gemeente Den Haag, als focus voor het project gekozen. In de wijk Bouwlust
zijn door gemeente, politie, publieke en private organisaties en de burgers de afgelopen jaren al goede resultaten geboekt als het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid. In het onderzoeksproject BART kunnen we van deze goede ontwikkelingen leren en
ondersteunen we gemeente en politie in het continueren en uitbreiden hiervan door participatie op een innovatieve manier verder te stimuleren. Deze focus op en betrokkenheid van
de wijk stimuleren het resultaatgericht werken in het project.
We onderzoeken door te experimenteren. Zoveel als mogelijk baseren we ons op experimenten om de factoren te identificeren die van belang zijn voor het ontwerpen van een succesvol
en duurzaam participatiesysteem voor veiligheid. Experimenten beginnen klein met bijvoorbeeld papieren prototypes in werksessies met professionals en experts, en groeien uit naar
digitale prototypes die in een veilige omgeving met burgers en overheid kunnen worden beproefd. In het project zijn in het eerste jaar al drie omgevingen voor experimenteren opgeleverd. (1) TNO heeft een dynamisch model van het participatiesysteem in de wijk gemaakt
vanuit het perspectief van wijkprofessionals. In dit model worden de relaties tussen factoren
zoals sociale cohesie, participatie en veiligheid in kaart gebracht. Met draaiknoppen kan bijvoorbeeld de sociaal-economische status van de bewoners van de wijk worden beïnvloed,
waarna het model laat zien op welke andere factoren dit effect heeft. (2) De TU Delft heeft
ook een dynamisch model ontwikkeld, maar dan specifiek gericht op de mate van burgerparticipatie geredeneerd vanuit de sociale infrastructuur. De technische infrastructuur, organisatie en processen zijn aspecten waar mee geëxperimenteerd kan worden in het model en
waarvan de effecten op de mate van burgerparticipatie zichtbaar worden. (3) CGI heeft een
animatie ontwikkeld die de gewenste interactie tussen burger en overheid simuleert. Hierdoor ontstaat een tastbaar beeld van een middel waarmee burgers op hun smart-phone en
de politie in de meldkamer met elkaar in contact staan en de uitwisseling van gegevens die
dat mogelijk maakt.
We werken met een moderator. De moderator is er verantwoordelijk voor dat de kennisvragen zich in de tijd opvolgen, dat in de uitvoering van het kleine experiment resultaatgericht
gewerkt wordt en dat tegelijkertijd de overkoepelende innovatiekracht in het project behouden blijft. Bij het moderaten van dit soort cocreatie-processen draait het niet om “commandand-control”-leiderschap maar om “stimulerend, transformerend- en verbindend”-leiderschap binnen een horizontaal aangestuurd samenwerkingsverband. Het gaat erom een cultuur te creëren met duidelijke doelen en waarden. De moderator draagt er zorg voor dat gezamenlijk met alle stakeholders inzichten worden ontwikkeld op basis waarvan het projectteam in staat is zichzelf aan het uiteindelijke doel te verbinden. Kenmerkend voor cocreatieprojecten als dit is dat de vragende partijen bij aanvang van het project niet steeds exact weten wat zij nodig hebben, waardoor het projectteam van te voren niet precies weet wat het
moet leveren. Inspiratie, ideeën en plannen van aanpak komen onder andere voort uit het
multidisciplinair delen van inzichten, expertises, het volgen van internationale ontwikkelingen, resultaten uit specifiek onderzoek en uit eigen leerervaringen. De moderator stimuleert
9
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en draagt er zorg voor dat iedere deelnemer aan het proces nieuwe ideeën kan aandragen.
Zo ontstaat er een omgeving waar kennisontwikkeling, kennisoverdracht, dialoog en communicatie het innovatiebewustzijn en het cocreatie-vermogen aanwakkeren.
Bij het ontwerpen van participatiesystemen moet rekening gehouden worden met de bekende principes van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar ook met de principes rond participatie.
Deelnemers aan participatiesystemen doen dit niet alleen omdat dat in het systeem is beschreven,
maar omdat ze betrokken willen zijn en verantwoordelijkheid willen nemen. In het participatiesysteem ervaren deelnemers, zowel on-line als off-line, betekenisgeving op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie. Participatiesystemen zijn socio-technische systemen. Socio-technische systemen worden vaak beschreven en ontwerpen langs (1) de processen, (2) de mensen en organisatie die
betrokken zijn en (3) de technologie die gebruikt wordt. Bij participatiesystemen worden daarnaast
de volgende drie onderling-afhankelijke niveaus onderscheiden: het sociale niveau (uitbreiding van
de mensen en organisatie; het systeem beperkt zich niet tot organisatiegrenzen, maar is in de maatschappij), het niveau van de technologie en het niveau van de infrastructuur. Het ontwerpen van een
participatiesysteem betekent daarmee dat er in ieder geval aandacht moet zijn voor de technologie,
de technische infrastructuur, de sociale infrastructuur, de processen en de organisatie.

Technologie

Technische
infrastructuur

Processen

Organisa e

Sociale
infrastructuur

In BART hebben we parallel aan de verschillende aspecten gewerkt. Beginnend met een eerste idee
van de technologie hebben we daaruit eisen voor de infrastructuur en de processen vertaald. Redenerend vanuit de sociale infrastructuur komen we vervolgens weer tot een aanscherping van de
technologie en daarmee weer tot een verfijning van de processen en de infrastructuur. Iteratief werkend wordt op deze wijze het participatiesysteem vormgegeven. Daarbij heeft CGI de nadruk gelegd
op de technische infrastructuur. TNO heeft de nadruk gelegd op de processen en de TU Delft op de
sociale infrastructuur. TIGNL heeft hierbij het procesmatige begeleiden van het cocreatie-proces en
het moderaten hiervan op zich genomen, zie ook onderstaande figuur.
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Voor het ontwerpen van de sociale infrastructuur heeft de TU Delft in fase 1 en 2 in de wijk
Bouwlust vanuit drie invalshoeken de sociale infrastructuur in de wijk in kaart gebracht: de
fysieke inrichting, de burger en de wijkagent. De drie invalshoeken zijn samengenomen om
de ontwerpruimte voor burgerparticipatie in kaart te brengen. Dit wordt in hoofdstuk 3 beschreven. TNO heeft in fase 1 daarnaast het gehele systeem van factoren, zoals heterdaadkracht, vertrouwen, sociale cohesie en zelfredzaamheid in de wijk Bouwlust in kaart gebracht; dit wordt ook beschreven in hoofdstuk 3.
Voor het ontwerpen van de processen heeft TNO in fase 2 nadruk gelegd op het beschrijven
van een aantal varianten van het participatiesysteem om van daaruit de procesmatige en juridische consequenties te verkennen. Hierbij is gebruik gemaakt van workshops met diverse
professionals bij onder andere politie en gemeente. Dit is beschreven in hoofdstuk 4.
Voor het ontwerpen van de technische infrastructuur richt CGI zich op twee componenten.
Enerzijds het ontwerp en de techniek van het systeem dat de interactie op het niveau van de
burger mogelijk moet maken. Anderzijds op de behoefte aan informatiehuishouding in de
vorm van de onderliggende architectuur, ofwel het BurgerInformatie- en CommunicatieKnooppunt (BICK). Dit is beschreven in hoofdstuk 5.

De volgende hoofdstukken zijn op hoog niveau de resultaten van het project tot nu toe en bieden de
basis voor het strategisch advies dat in hoofdstuk 6 volgt. Voor een gedetailleerd inzicht in de resultaten van de verschillende onderdelen, verwijzen we naar bijlage A.

11
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3. Sociale infrastructuur
Systemen waarin mensen met elkaar samenwerken, zowel online, maar ook offline zijn er in de huidige genetwerkte maatschappij talrijk en tegelijkertijd zijn ze van alle tijden. Een uitdaging van alle tijden, maar vooral ook van dit moment met meer en meer online participatiesystemen, is hoe burgers
betrokken te krijgen en vooral ook te houden. Uit ander onderzoek blijkt dat mensen online participatiesystemen eerder weer verlaten dan offline participatiesystemen en dat de graad van betrokkenheid lager is bij een veelheid aan participatiesystemen om aan deel te nemen. In de literatuur zijn
verschillende redenen benoemd die op de deelname van invloed zijn, echter de verschillende onderzoeken zijn hierin niet eensluidend en consistent en bovendien vooral gericht op voorbeelden in het
buitenland. Zo toont bijvoorbeeld het ene onderzoek aan dat slachtoffer zijn van criminaliteit de mate van betrokkenheid vergroot, terwijl dat in ander onderzoek niet aangetoond kan worden.
In BART hebben we daarom in een aantal workshops met overheidsprofessionals uit de wijk Bouwlust een causaal model ontwikkeld om de mechanismen waarlangs participatie en veiligheid in de
wijk Bouwlust verlopen in kaart te brengen. Hiervoor is de MARVEL-methode van TNO gebruikt, zie
ook projectresultaat 5. Het startpunt van dat model was de vraag: Hoe kan duurzame samenwerking
tussen burgers onderling en politie/gemeente de pakkans vergroten? Uit deze vraag komen twee belangrijke behoeftes naar voren: de eerste is het vergroten van de samenwerking tussen burgers, de
tweede is het vergoten van de samenwerking tussen burgers en politie. Waarbij vergroten van beide
samenwerkingen als belangrijkste doel heeft het verhogen van de pakkans (dus de kans dat een persoon die een strafbaar feit begaat wordt opgepakt door de politie).
Hieruit zijn een aantal conclusies te trekken. Ten eerste laat de dynamiek in het model zien dat er
niet één waarheid en werkende oplossing is; er moet altijd rekening gehouden worden met verschillende invloeden om criminaliteit terug te dringen. Alleen een focus op het verhogen van de pakkans
zal niet direct leiden tot een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Een voorbeeld verduidelijkt
dit: een groter gevoel van onveiligheid bij burgers doet het urgentiebesef toenemen en daarmee
waarschijnlijk ook de meldingsbereidheid van burgers. Tegelijkertijd zien de professionals dat in de
wijk Bouwlust een groter gevoel van onveiligheid ook tot een grotere angst voor onderlinge repressailles leidt en daarmee waarschijnlijk de meldingsbereidheid van burgers weer afremt. Dat betekent
dat berichtgeving over criminaliteit dan ook zorgvuldig moet gebeuren: niet uitsluitend het publiceren van “kille” cijfers, maar het houden van een verhaal en daarbij aangeven welke acties worden genomen door de overheid om criminaliteit tegen te gaan. Het verhogen van de pakkans (het cijfer) is
daarmee niet een doel op zich, het gaat vooral over het verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van burgers.
Een tweede conclusie die we uit het causale model kunnen trekken betreft sociale factoren. Sterke
netwerken en vangnetten, zelfredzaamheid, vertrouwen hebben in de overheid, het hebben van relaties met anderen, het hebben van gedeelde normen en waarden en wederkerigheid worden door
de overheidsprofessionals als belangrijke sociale factoren voor samenwerking tussen en met burgers
12
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aangegeven; tegelijkertijd geven de overheidsprofessionals aan dat op deze punten in de wijk Bouwlust een aantal structuren aanwezig zijn die van negatieve invloed hierop zijn. Overlast van bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, vandalisme, en alcohol- en drugsgebruik, en het wegtrekken van personen
met een hogere sociaal-economische status zijn van negatieve invloed op de sociale factoren. In het
model komen een aantal factoren terug waaraan gewerkt kan worden om problemen op te lossen,
bijvoorbeeld door het sociaal kapitaal en het zelfcorrigerend vermogen in de wijk te versterken en de
informatiepositie van de politie te vergroten. Dit kan onder andere gebeuren door participatie in de
wijk te vergroten, rolmodellen en voorbeeldgedrag in te zetten, perspectief te bieden aan jongeren,
het stimuleren van aanspreken op negatief gedrag en door de meldingsbereidheid te vergroten. Hieruit blijkt dat de burger zelf een sleutelrol heeft in het verbeteren van de wijk. De overheid zal hier
echter wel in moeten sturen en faciliteren. Bovendien heeft de overheid een belangrijke rol in het sociaal toewijzingsbeleid dat in deze wijk specifiek ook een stuurvariabele vormt.
Sociale factoren zoals vertrouwen, betrokkenheid bij de buurt en persoonlijke relaties zijn dus belangrijk voor participatie, ook in de wijk Bouwlust. Het gevoel van vertrouwen in het systeem en betrokkenheid bij de buurt worden beïnvloed door de ‘beleving van aanwezigheid’. In participatiesystemen kan daar op verschillende manieren invulling aan worden gegeven. Door er bijvoorbeeld voor te
zorgen dat de interactie tussen mensen in tijd op elkaar is afgestemd of door er voor te zorgen dat
mensen nabijheid ervaren met bijvoorbeeld elkaars gezichten in beeld. Het YUTPA-model van Caroline Nevejan van de TU Delft beschrijft met vier dimensies (tijd, plaats, handeling en relatie) met ieder
vier factoren hoe in participatiesystemen de beleving van aanwezigheid is. Voor de wijk Bouwlust is
met het YUTPA-model in kaart gebracht wat de huidige beleving van aanwezigheid is, zie ook projectresultaat 1 en 3. Dit is vanuit drie invalshoeken gedaan, vanuit de fysieke inrichting, (embodied visual
research) vanuit de wijkagenten (vijf semi-gestructureerde interviews) en vanuit de burgers (72 enquêtes, 33 interviews). Een aantal conclusies zijn te trekken:




Fysieke inrichting: De wijk kenmerkt zich door duidelijke scheidslijnen; in functies die in de
wijk vervuld worden zoals wonen, werken, winkelen en sporten; in handelingen waarbij er
veel verboden zijn vastgelegd en hekken een beperkend gevoel oproepen; in groepen door
bijvoorbeeld oud- en nieuwbouw duidelijk te scheiden; in ‘binnen en buiten’ door woonlagen
boven het maaiveld te hebben; in tijden waar nauwelijks van integratie sprake is anders dan
het dag-nachtritme. Hoewel er veel groene ruimtes aangelegd zijn, lege ruimtes zijn ingericht
met mogelijkheden voor interactie en speeltuinen zijn voorzien, zijn de scheidslijnen dermate
sterk dat sociale cohesie en interactie, en een gevoel van betrokkenheid nauwelijks gestimuleerd worden. Deze ruimtes in de wijk bieden directe startpunten voor een meer positieve
ontwikkeling met het oog op sociale cohesie.
Wijkagenten: Wijkagenten tonen een grote betrokkenheid bij de wijk en pakken daarin ook
verschillende rollen op, afhankelijk van het probleem dat zich voordoet. De grote afhankelijkheid van andere partijen en burgers om problemen op te lossen is een kans voor participatie.
Daarvoor moet er wel meer sprake zijn van een gelijke uitgangspositie en mogelijkheden om
daadwerkelijk in tijd, gevoel en plaats aansluiting te vinden. Belangrijk daarbij is om de samenwerking niet te koppelen aan incidenten die zich voordoen, maar juist aan positieve en
langlopende ontwikkelingen. Een goede relatie wordt namelijk vooral opgebouwd door lang13
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durig investeren in elkaar; het optreden bij incidenten kan die relatie zelfs schaden doordat
dan repressief gehandeld moet worden. Bovendien ligt daar ook de uitdaging: als het gevoel
van urgentie door incidenten hoog is, is er wel betrokkenheid. Zodra de urgentie wegzakt, de
incidenten vervagen tot normale omstandigheden, zakt de betrokkenheid van burgers weg.
Burgers: Burgers voelen zich betrokken bij de wijk, zouden ook graag trots zijn op de wijk,
maar daarvoor vinden ze te weinig zichtbare en concrete aanknopingspunten. Burgers zijn op
zichzelf en vooral in kleine kringen bouwen ze samen een relatie op. Wanneer het gaat over
veiligheid en leefbaarheid zien burgers geen verschil tussen politie, gemeente, woningbouwcorporaties en andere partners. De overheid heeft volgens de burgers vooral op woonoverlast veel te doen: betere geluidsisolaties, betere sloten en beveiliging, en betere plaatsing
van mensen in de wijk. De burgers zien zichzelf zelden in een positie om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om veiligheid en leefbaarheid; ze willen wel meedoen maar niet
zelf doen.

Bovenstaande (geïntegreerd met de resultaten van het eerder beschreven MARVEL-model) biedt vervolgens aanknopingspunten voor de factoren die van belang zijn bij het ontwerpen van een succesvol
en duurzaam participatiesysteem. Ritme in de wijk is voor buurtbewoners en wijkagenten belangrijk,
een participatiesysteem moet aansluiten bij bestaande ritmes en zelf ook een herkenbaar ritme hebben. Daarbij moet het participatiesysteem breed ingestoken zijn en niet sec gericht zijn op heterdaad; door meer te communiceren met elkaar op verschillende niveaus worden drempels die men
ervaart weg genomen; daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat burgers wel willen meedoen, maar minder zelf willen doen. Lokale gebondenheid, bijvoorbeeld aan het huizenblok, is een
belangrijke succesfactor, evenals een zichtbare positie van de wijkagent die door iedereen wordt gewaardeerd en bij de burgers herkenbaar vanuit de overheid is. En de trots op de wijk kan een belangrijk vliegwiel zijn in de werking van participatie. Via het digitale initiatief, maar ook door bijvoorbeeld
wijkvernieuwing en talentontplooing.

14

Strategisch adviesrapport BART

4. Processen
De sociale infrastructuur zoals beschreven in het vorige hoofdstuk geeft aan welke mogelijkheden en
ruimtes er zijn om participatiesystemen voor spoedeisende en niet-spoedeisende incidenten in te
richten. Het ontwerpen van een participatiesysteem betekent ook het (her-)ontwerpen van processen. En hoewel de sociale infrastructuur een aantal belangrijke factoren in kaart brengt, zoals dat ritme belangrijk is, zijn er nog vele varianten mogelijk om dit in een participatiesysteem te vertalen.
Daartoe hebben we in BART vier mogelijke varianten geschetst en de implicaties van deze varianten
in kaart gebracht, zie ook projectresultaat 6. De variatie tussen de varianten vinden we vooral terug
in de mate waarin de overheid is aangesloten op het participatiesysteem en in de wijze waarop de overheid informatie vergaart via het participatiesysteem.
1. Tag & Drop
Burgers delen onderling informatie binnen groepen via (open of besloten)
sociale media en apps. De overheid is hier geen lid van.
De overheid kan via algemene, open kanalen, zoals Burgernet, de eigen
website of een politie-app, informatie delen met en vragen stellen aan burgers.
Burgers kunnen informatie sturen naar de overheid, bijvoorbeeld via Twitter- of een Dropbox waar burgers nu al met bepaalde labels, zoals hashtags, informatie, die te maken heeft met een incident, gericht kunnen
achterlaten.
2. Plug & Play
Ook in deze variant delen burgers onderling informatie binnen groepen via
(open of besloten) sociale media en apps. De overheid doet hier niet in
mee.
Wel kan de overheid gericht berichten sturen aan de groep en zo de burgerleden ineens bereiken. Dit is vooral interessant wanneer de groep lokaal
gebonden is en het incident relateert aan de locatie van de betreffende
groep. Om dit te bereiken is het nodig dat de groepen bij de overheid bekend zijn en gericht benaderd kunnen worden.
3. Participate & Share
In variant 3 doet de overheid wel mee in de burgergroep, een verdergaande vorm van overheidsparticipatie. Hierbij moet nog uitgewerkt worden wie
dat dan –namens de overheid– moet zijn. Dit zou georganiseerd kunnen
worden vanuit de Meldkamer, maar ook vanuit het wijkteam. Van deze variant (en ook de andere varianten) zijn er weer meerdere mogelijkheden om
de interactie met burgergroepen te organiseren. Zo kan de overheid slechts
af en toe “te gast” zijn op uitnodiging van de groep. Ook kan er gewerkt
worden met een intermediaire groep van moderators uit de groepen die als
contactpersonen samen in een moedergroep zitten waar politie, gemeente
en andere instanties ook in deelnemen.

15
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4. Outsource & Be Alert
In deze variant wordt facilitatie van de interactie tussen burgers en overheid
uitbesteed. Het kan voor organisaties interessant zijn om in deze niche te
duiken. De organisaties raken dan goed geïnformeerd over wat de groep
bezig houdt en kan inspelen op (lokale) actualiteiten en behoeften. De organisatie zou berichtgeving door kunnen zetten naar de meldkamer, zoals
een private beveiliger zou kunnen doen, en kan eerste hulp bieden. Wanneer men zich zorgen maakt over het toenemende aantal inbraken in de
wijk, kan een leverancier van inbraakbeveiligingsmiddelen een aanbieding
doen aan de groep.

Deze vier varianten voor de mate en wijze van overheidsparticipatie in een participatiesysteem als
BART hebben, uiteraard, verschillende procesmatige en juridische implicaties. Deze worden uitgebreid beschreven in projectresultaat 6 en hieronder samengevat weergegeven. Naast de juridische
kaders is het voor een duurzaam en succesvol gebruik van BART ook nodig heldere spelregels af te
spreken. Een bestaande aanzet daarvan is het SAAR principe (Signaleer, Alarmeer, App, Reageer) dat
in WhatsApp-groepen als in Ede wordt gehanteerd. Deze spelregels zijn heden ten dage echter niet
voldoende voor een dienstconcept als BART en aanvullende spelregels zijn nodig.
Organisatie en proces
De procesmatige impact is vooral ingegeven door de interactie tussen burgers en overheid, die uiteraard centraal staat wanneer je naar een participatiesysteem kijkt. Voor het sec verzamelen van informatie, denk aan het door de meldkamer uitvragen van een burger bij het doen van een melding, het
scannen van social media door het Real-Time Intelligence Center, maar tegenwoordig ook het doorzetten van foto’s van burgers die binnen komen bij de informatieorganisatie heeft de politie de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Met name de interactie met (groepen) burgers is lastiger te beleggen
binnen de huidige organisatiestructuren. Het meest haalbaar lijkt het voor de politie om de interactie
met burgergroepen ten tijde van (grote en kleine) incidenten niet in een basisteam te beleggen, maar
op regionaal niveau, bijvoorbeeld bij het RTIC of de meldkamer, omdat anders het risico bestaat dat
de consistentie in kwaliteit en 24-uurs beschikbaarheid die burgers verlangen niet zonder meer gegarandeerd kan worden. Het dilemma is echter dat basisteams cruciaal zijn in de interactie met burgers
in normale situaties. Hoe deze twee interactierollen met burgers het beste naast elkaar kunnen bestaan moet nader worden uitgewerkt, waarbij de specifieke situatie van de gemeente met een klantcontactcentrum niet uit het oog moet worden verloren. Deze uitwerking is voor variant 1 daarbij het
minst complex; variant 1 ligt dicht tegen de huidige situatie aan waar burgers informatie aan de overheid verstrekken en deze informatie wordt vervolgens op een informatieknooppunt, bij een meldkamer, op een klantcontactcentrum verder geanalyseerd en het juiste proces in gestuurd. In variant 2
en 3 staat de interactie centraal en moet deze in detail verder uitgewerkt worden. Ook in variant 4
staat interactie centraal, echter wordt dit grotendeels verzorgd door een derde partij en zou de impact op de inrichting van de overheidsprocessen beperkter kunnen zijn.
Juridische kaders
Op juridisch gebied ligt de nadruk op de verzameling en verwerking van gegevens, maar ook de toegang tot de gegevens. De belangrijkste juridische kaders die van toepassing zijn binnen een participa16
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tiesysteem zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Politiewet (Pw) en de Wet Politiegegevens (Wpg). De Wbp stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect te herleiden is naar een natuurlijk persoon. De Pw stelt regels omtrent de uitvoering van de normale politietaak. De Wpg stelt regels voor de electronische verwerking van persoonsgegevens in het kader van de politietaak. De laatste twee wetten gelden dus alleen voor de politie en niet voor andere overheidsorganen, zoals de gemeente. Alleen al dit verschil
maakt dat het belangrijk is om de rollen die de overheid kan vervullen helder te onderscheiden en
duidelijk te hebben wie er namens de overheid met welk doel participeert. Maar er zijn meer keuzes
die gemaakt moeten worden. Het maakt bijvoorbeeld uit of de overheid permanent deelneemt in
een groep of alleen in geval van een melding communiceert. Ook is er een verschil tussen het zenden
en ontvangen van informatie. Zoals gezegd, de juridische implicaties verschillen per variant. Juridisch
gezien is variant 3 misschien wel de meest uitdagende, omdat bij deze variant de overheid permanent deelneemt in de groep. In variant 2 is er weliswaar ook sprake van permanente deelname door
de overheid, maar alleen op het moment dat er een melding is, wordt deze deelname ‘geactiveerd’.
Ditzelfde geldt bij variant 4: de overheid komt alleen in beeld in het geval van een melding. Variant 1
ligt wat dat betreft het dichts bij de huidige situatie en legt de nadruk op uitsluitend het kanaliseren
van informatie.
Deze juridische en procesmatige implicaties geven houvast bij het kiezen van een van de varianten
om in het project BART mee verder te werken. In twee workshopsessies met professionals van politie, gemeente en welzijnswerken wordt duidelijk dat variant 1 te weinig ambitieus wordt bevonden.
Variant 4 wordt door de professionals als meest ‘spannend’ bestempeld en door sommigen als een
interessante stip op de horizon gezien. De voorkeur genieten de varianten 2 en 3, waarbij een haalbaar advies voor het BART-project is om met variant 2 te starten om van daaruit in een aantal fasen
en stappen de complexere vraagstukken van variant 3 bij verdergaande participatie van overheid met
burgergroepen te verkennen.
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5. Technologie
Binnen BART is de uitdaging niet het zoveelste digitale initiatief voor participatie te ontwikkelen,
maar op zoek te gaan naar die factoren die van belang zijn voor het ontwerpen van een duurzaam
participatiesysteem dat aansluit bij de behoeften en ontwikkelingen van de 21e eeuw. Voor de technologische infrastructuur betekent dit dat we niet een enkele toepassing ontwikkelen, maar een architectuur bieden waarop verschillende toepassingen kunnen worden aangesloten. Immers, het tijdperk dat er één toepassing of één kanaal is om te communiceren, onderling tussen burgers en met de
overheid, ligt inmiddels achter ons. Deze architectuur (het BurgerInformatie- en CommunicatieKnooppunt (BICK)) maakt het mogelijk dat verschillende toepassingen, allen gericht op het bijdragen
aan objectieve veiligheid en veiligheidsbeleving, aangesloten kunnen worden binnen het BART-concept, zie ook projectresultaat 8. Het werken met een BICK levert een aantal belangrijke voordelen.
Toepassingen kunnen onafhankelijk ontworpen en ontwikkeld worden zonder veel rekening te houden met de interne werking van het BICK. Hierdoor kunnen de toepassingen dusdanig ontworpen
worden dat maximale aansluiting op de eigen processen mogelijk is. Een gemeente kan een toepassing ontwikkelen, de politie kan een toepassing ontwikkelen, derden kunnen toepassingen ontwikkelen, allemaal specifiek gericht op de eigen processen, maar via het BICK in gezamenlijkheid bijdragend
aan veiligheid en leefbaarheid.
Het BICK functioneert als een stekker waarop kan worden aangesloten, maar is daarbij geen container van verzamelde gegevens, zie ook onderstaande figuur. De architectuur heeft informatiemanagement tot doel en niet de opslag van data. Het BICK verwerkt wel berichten, maar slaat zelf geen berichteninhoud op; dat gebeurt al dan niet in de specifieke toepassingen zelf. Het BICK slaat hiertoe
wel metadata van berichten op, om hiermee adressering, typering van berichten en samenhang in
berichten te ontdekken en te gebruiken.

BICK-architectuur
Specifieke
toepassing

App
App

Opslag
Opslag

Portal
Portal

Generieke
BICK-infra

Back-office
Back-office

BICK generieke infrastructuur

18

Strategisch adviesrapport BART

BICK, de generieke infrastructuur

Centraal in het BICK staat de metadata van de berichtenstroom die door de verschillende specifieke
toepassingen wordt gegenereerd. De berichten zelf zijn niet in een vast formaat, zijn niet doorzoekEen informatiebus
baar en niet van eensluidende sleutels voorzien. De metadata verrijkt deze informatie op consistente
opsporing vraagt om het structureren en correleren van informatiestromen. Deze informatiestromen zijn afkomstig van
wijzeInformatiegestuurde
met informatie
zoals tijd, plaats en context. Het BICK voorziet hiermee in een structureringsexterne systemen die nuttige informatie kunnen leveren, maar deze niet in een vast formaat, doorzoekbaar en voorzien van sleutels
aanleveren. Daarnaast kan het nuttig zijn deze informatie te verrijken met metainformatie zoals tijd, plaats en context.
taak. De infrastructuur van het BICK, die hiervoor nodig is, staat in onderstaande figuur weergegeven
BICK wil voorzien in die structureringstaak. Een zoekmachine voor opsporingsinformatie
en is beschreven in projectresultaat 10.
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De technologische infrastructuur van het BICK kan gebruikt worden voor het inrichten van de vier
verschillende varianten, zoals in het vorige hoofdstuk
geschetst. Iedere variant zal weer andere de6
tails qua uitwerking vereisen. En iedere technologische uitwerking zal op zijn beurt weer van invloed
zijn op de juridische en procesmatige consequenties. Kunnen verschillende toepassingen bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde zoekfunctie om informatie bij elkaar te raadplegen en welke juridische consequenties heeft dat dan? Of wordt bij het beoordelen, filteren en doorgeleiden van berichten vertrouwd op menselijke intelligentie, een moderator, of op slimme software en welke overheidspartij is dan verantwoordelijk voor deze moderatie? Of, hoe faciliteert het BICK bij de omschakeling van niet-spoedeisende incidenten naar spoedeisende incidenten?
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6. Conclusies en aanbevelingen
In het BART-onderzoek zijn in het eerste jaar belangrijke factoren geïdentificeerd voor het ontwerpen
van een participatiesysteem waarin burgers en overheid met elkaar samen werken aan veiligheid en
leefbaarheid. Zowel vanuit de sociale infrastructuur, de processen als de technologische infrastructuur zijn er een aantal kritische aspecten uitgelicht die succesbepalend zijn. Deze aspecten of factoren zijn zonder uitzondering onderling van invloed op en afhankelijk van elkaar. Om de kracht van deze onderlinge afhankelijkheid te benadrukken behandelen we in dit hoofdstuk niet de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen per perspectief (sociale infrastructuur, technologische infrastructuur en
processen), maar presenteren we deze vanuit de aspecten. In totaal komen we tot zeven cruciale aspecten, die we hieronder kort opsommen en daarna uitgebreider uitwerken tot een aantal adviezen.
–
–
–
–
–
–
–

DNA van de Buurt
Interactie, Ritme & Synchroniciteit
Just in time / Over time
Businessmodel & Governance
Processen
Moderatorfunctie
Juridisch proces

DNA van de Buurt
Participatiesystemen moeten aansluiten bij het DNA van de buurt; dat maakt ook dat een systeem in
de ene buurt of gemeente succesvol lijkt, terwijl datzelfde systeem in een andere buurt nauwelijks
gebruikt wordt. Uit het onderzoek in de wijk Bouwlust lijkt de digitale bereidheid om zelf actief via
bijvoorbeeld sociale media een bijdrage te leveren aan veiligheid en leefbaarheid laag. Een nader onderzoek naar het digitale DNA is noodzakelijk om goed te weten wat het maximaal haalbare digitale
en technologische landschap is, zowel voor het goed kunnen inrichten van de technologische infrastructuur als voor het bepalen van de functionaliteiten van het participatiesysteem. Voor het gericht
kunnen ontwerpen van de functionaliteiten is het daarboven op nodig dat andere aspecten dan het
digitale DNA van de buurt in kaart worden gebracht, denk aan de sociaal economische en demografische kenmerken die ook in belangrijke mate de sfeer en interesses van een buurt bepalen.
1. Voor de wijk Bouwlust is het noodzakelijk dat het (digitale) DNA van de buurt goed in kaart
wordt gebracht. Wat is de bereidheid in de wijk om digitaal te participeren, welke interesses
leven er in de wijk? Wat zijn de demografische kenmerken? Hiermee kunnen vervolgens keuzes gemaakt worden voor de technologie en de functionaliteiten.
Interactie, Ritme & Synchroniciteit
Ritme in de wijk is voor buurtbewoners en wijkagenten belangrijk. Een participatiesysteem moet zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij bestaande ritmes en moet ook zelf een ritme kennen. Het is
daarvoor enerzijds noodzakelijk de ritmes in de wijk te herkennen, te bepalen welke ritmes relevant
20
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voor de overheid zijn om op aan te sluiten als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en heterdaadkracht. Anderzijds is het noodzakelijk in het participatiesysteem een bepaald vast ritme te borgen,
bijvoorbeeld door met een vast ritme informatie (die passend is bij het DNA van de buurt) terug te
geven. In dit ritme van het participatiesysteem vormt interactie de spil. Interactie, de wijze waarop
de overheid reageert en communiceert met burgers, vraagt om een nieuwe voorziening aan de zijde
van de overheid, zie ook het hoofdstuk over processen. Ritmes in een buurt zijn uiteraard onderdeel
van het DNA, maar zijn dermate bepalend voor het succes van een participatiesysteem dat deze apart daarvan in kaart gebracht moeten worden, waarbij er specifiek gekeken moet worden naar welke ritmes relevant zijn voor veiligheid, leefbaarheid en heterdaadkracht.
2. Voor de wijk Bouwlust is het noodzakelijk dat de ritmes in de buurt goed in kaart worden gebracht. Welke ritmes zijn er, welke ritmes zijn belangrijk voor veiligheid en leefbaarheid, met
welke ritmes kan het participatiesysteem werken? Zo kan de participatie van overheid en
burgers beter op elkaar worden aangesloten.
Just in time / Over time
Voor burgers zijn gemeente en politie (en partners als woningbouwcorporaties) één als het gaat om
veiligheid en leefbaarheid. Het onderscheid tussen verschillende organisaties wordt door burgers
niet gemaakt, maar ook het onderscheid naar verschillende situaties, spoedeisend en niet-spoedeisend is diffuus. Voor de overheid is dit onderscheid er wel degelijk en voor BART ligt de kracht juist in
de combinatie van spoedeisend en niet-spoedeisend. De veronderstelling is namelijk dat ‘over time’communicatie (over langere tijd) in niet-spoedeisende situaties bijdraagt aan preventie en het beter
inschatten van spoedeisende situaties, wanneer ‘just in time’-communicatie (in korte tijd) centraal
staat. Er is gedegen inzicht nodig in hoe er geschakeld kan worden van ‘over time’-communicatie
naar ‘just in time’-communicatie. Hoe schakelen burgers van zelfredzaamheid naar een melding naar
de overheid, bij welk escalatieniveau willen burgers de overheid inschakelen? En welke mate van
‘over time’-communicatie heeft een (de-) escalerend effect? Hierbij is het enerzijds belangrijk de behoeften van de burgers in kaart te brengen om deze vervolgens ook te toetsen en te vertalen in technologie en processen bij de overheid. Op technologiegebied moeten op dit terrein vragen beantwoord worden over bijvoorbeeld de opslag van ‘over time’-communicatie die bij ‘just in time’communicatie van toegevoegde waarde kan zijn.
3. Voor een succesvol participatiesysteem is het noodzakelijk dat er inzicht komt in de wijze
waarop van ‘over time’-communicatie geschakeld wordt naar ‘just in time’-communicatie en
vice versa, welke niveaus van escalatie zijn er. Wat kunnen beide communicatievormen voor
elkaar betekenen, welke spelregels moeten daar aan ten grondslag liggen, hoe moeten de
processen bij de overheid daarop worden aangesloten en welke technologische implicaties
dit heeft?
Een belangrijke behoefte voor ‘over time’-communicatie die in het eerste jaar van het onderzoek al
naar voren is gekomen is dat burgers trots willen zijn op de wijk door verhalen en beelden in de wijk
te kunnen voelen en ervaren; er wordt gesproken over de digitale buurtkrant. Mensen laten ‘als vanzelf’ narratieve sporen achter, ‘over time’, waardoor anderen en ook professionals die ‘just in time’
zaken moeten oplossen, meer context hebben en daardoor beter kunnen reageren.
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4. Het is noodzakelijk dat er een ontwerp komt voor een ‘local augmented space’, waarmee bewoners ‘over time’ verhalen kunnen delen die voor anderen, ‘over time’ en ‘just in time’, betekenis kunnen krijgen.
Businessmodel & Governance
Een participatiesysteem zoals in BART heeft alleen levensvatbaarheid wanneer hier een goed business model aan ten grondslag ligt dat de waardeketen beschrijft en het verdienmodel inzichtelijk
maakt. Want, hoewel de ambities goed zijn en niemand tegen meer veiligheid en leefbaarheid kan
zijn, zijn er ook investeringen nodig, eenmalig om bijvoorbeeld de overheidsprocessen aan te passen
en de technologie te ontwikkelen, maar ook in de exploitatie worden kosten gemaakt. Op dit moment is hier nog geen aandacht voor geweest, dit is zeker een belangrijk aandachtspunt in het vervolg van het project. En naast het business model is ook de veranderende governance als gevolg van
een participatiesysteem als BART een onderwerp dat nog geen aandacht geeft gehad in het project.
Maar zeker ook aandacht verdient; de verwachting is dat de governance in de wijk flink kan veranderen door een participatisysteem dat burgers en overheid in staat stelt met elkaar te interacteren in
spoedeisende en niet-spoedeisende situaties. Wat is bijvoorbeeld de accountability van burgers?
5. Business model voor participatiesysteem in kaart brengen
6. Governance voor participatiesysteem in kaart brengen
Processen
De procesanalyse heeft aangetoond dat het mogelijk is om een participatiesysteem als BART aan te
sluiten bij een eigentijdse informatieorganisatie binnen de politie of de gemeente en welke organisatieonderdelen geraakt worden bij het vormgeven van aanvullende informatie- en communicatiekanalen. Maar de impact daarvan is niet gering, in een context waarin met name bij de politie al veel veranderingen tegelijk worden doorgevoerd. Veel medewerkers hebben nu al een veelheid aan taken en
moeten veel systemen in diverse situaties raadplegen om aan relevante informatie te komen. Bij
spoedeisende meldingen gebeurt dit bovendien onder grote (tijds)druk. Naast het oplossen binnen
de eigen organisatie zijn er ook voldoende mogelijkheden om meer informatietaken bij burgers of
bedrijven neer te leggen, of zelfs, in variant 4, naar een verdergaande privatisering van informatietaken te kijken. Als het gaat om het verwerken en interpreteren van informatie van open bronnen liggen daar zeker kansen.
7. Er is een procesontwerp noodzakelijk waarin spoedeisende en niet-spoedeisende informatieprocessen aan elkaar verbonden zijn (voor zowel gemeente als politie of zelfs multi-intake)
die naast het klassieke spraak-kanaal ook in een (tweeweg) datakanaal voorziet.
Moderator en webcare
Een participatiesysteem van de 21e eeuw maakt het mogelijk dat er verschillende toepassingen en
daarmee ook verschillende communicaties op de ‘stekker’, zie ook het hoofdstuk over technologie,
aangesloten kunnen worden. Dit betekent verschillende toepassingen en verschillende communities
en deelnemers die via verschillende kanalen 24/7 participeren op veiligheid- en leefbaarheidsissues.
Dit vraagt om een krachtige moderatorfunctie die namens overheid de juiste verwachtingen schept
en via ‘webcare’ de informatie- en communicatielijnen stroomlijnt. Dit vraagt om een nieuwe voorziening en inrichting aan de zijde van de overheid, waarin gemeente en politie gezamenlijk tot af22
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stemming en vormgeving moeten komen. Bestaande inrichtingen voldoen niet meer; hoewel politie
24/7 beschikbaar is, staan wijkagenten en wijkmanagers niet 24/7 in contact met burgergroepen, de
afdelingen communicatie zijn hooguit bij grote incidenten met soortgelijke activiteiten bezig. Zonder
goed ingerichte moderatorfunctie die verantwoordelijk is voor zorgvuldige webcare kan een participatiesysteem niet succesvol zijn.
8. Voor BART is het belangrijk dat er een ontwerp wordt gemaakt hoe webcare en de moderatorfunctie van een participatiesysteem vanuit de overheid ingevuld kan en moet worden en
wat dat betekent voor de processen binnen de overheid.
Juridisch proces
Om te komen tot een richtinggevend kader omtrent de haalbaarheid van een toepassing en helder te
krijgen welke verschillen optreden naar gelang de vorm die de toepassing krijgt (meer of minder uitgebreid qua functionaliteit) is het van belang een aantal aspecten in de oplossing vast te gaan leggen.
Allereerst de informatie-uitwisseling tussen burgers onderling en naar de politie. Hierin zit het delen
met een groep of iedereen en individuele communicatie besloten. Koppelingen die de politie legt
met andere informatiesystemen zijn ook van belang, evenals de vraag of private partijen of burgers
zelf de gegevens buiten de context van BART mogen gebruiken, bijvoorbeeld op sociale media. Ook
zijn er keuzes in de aanbieder en verwerker van de dienst: is dat de overheid, zijn dat de burgers zelf
of is dat een derde? Ten slotte zijn er vraagstukken over de participatie zelf: kijkt de politie en gemeente altijd mee, alleen op verzoek, of reageert het alleen passief op meldingen die het krijgt aangereikt. De consequenties die hiermee samenhangen, zoals verwachtingen en aansprakelijkheden,
hebben grote impact op zowel overheid, burger of private partijen. Zeker als het spoedeisende meldingen betreft. Voor al deze vragen zijn de kaders uit de huidige Nederlandse en te verwachten Europese wetgeving bekeken, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Wet Politiegegevens (Wpg) en de Politiewet (Pw). Aanvullend op de wetgeving wordt nadrukkelijk geadviseerd
spelregels op te stellen met de participerende communities waarin duidelijk doelen en rollen worden
vastgesteld, afspraken over processen worden gemaakt (zoals lidmaatschap of omgang met informatie). Indien een derde partij deelneemt in het BART systeem zijn hier nog aanvullende regels op van
toepassing.
9. Het is naast uitvoering binnen juridische kaders van belang om heldere spelregels voor het
participatiesysteem van BART te ontwerpen en te valideren die in bredere zin aanpasbaar
zijn op de participatiecontext.
Bovenstaande zeven beschreven aspecten zijn cruciaal gebleken in het eerste onderzoeksjaar van het
project BART. Tegelijkertijd zijn de antwoorden voor bovenstaande aspecten nog niet allemaal gegeven, zie ook de adviezen bij de verschillende aspecten. Voor de komende fasen van BART bevelen wij
aan deze antwoorden te vinden op dezelfde wijze als dit eerste jaar is gehanteerd, zie hoofdstuk
twee. Door kort-cyclische experimenten te ontwerpen om daarmee deelvragen te beantwoorden.
Daarbij wordt aanbevolen, in lijn met de adviezen van het hoofdstuk over processen, dat in de experimenten wordt gestart met variant 2. In variant 2 communiceren burgers onderling met elkaar en
kan de overheid, bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding, gericht berichten sturen richting deze burgergroepen. Gedurende het vervolg van het project kunnen complexere vraagstukken ten aan23
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zien van een verdergaande participatie van de overheid met burgergroepen in een groeimodel richting variant 3, waarbij de overheid continu participeert in de burgergroepen, worden meegenomen.
In het eerste onderzoeksjaar is ook duidelijk geworden dat er mogelijk discrepantie bestaat tussen de
digitale ambities die binnen BART bestaan en de digitale mogelijkheden en behoeften die de burgers
in de wijk Bouwlust hebben. Om deze discrepantie goed te kunnen duiden is meer onderzoek nodig,
zoals ook bij punt 1 (DNA van de Buurt) wordt aangegeven. Tegelijkertijd bevelen we voor het vervolg van BART twee trajecten aan. Enerzijds een traject geconcentreerd op het verbeteren van participatie tussen burgers en overheid in Bouwlust; sociale cohesie en zelfredzaamheid staan hierin centraal, technologie is dan wellicht een enabler. Anderzijds een traject waarin de digitale mogelijkheden voor participatie centraal staan door te concentreren op een actieve community die al meer sociale cohesie kent, ICT-ready is en openstaat om meer met de overheid digitaal te willen samenwerken in spoedeisende situaties.
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7. Voorstel BART in komende fasen
In het vorige hoofdstuk wordt ten aanzien van het project BART aanbevolen op de zelfde manier
voort te gaan: door kort-cyclische experimenten te ontwerpen en deelvragen te beantwoorden.
Daartoe adviseren wij twee fasen: een fase 2C waarin voorbereidingen worden getroffen voor het
kunnen uitvoeren van experimenten in fase 3. Middels de experimenten bouwen we inzichten op op
de punten zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn benoemd. Welke ritmes zijn er belangrijk voor een
participatiesysteem, hoe schakel je van ‘over-time’ communicatie naar ‘just-in-time’ communicatie,
hoe moet webcare vormgegeven worden, op welke wijze moeten de processen bij de overheid ingericht worden, welke juridische kaders zijn bepalend en welke spelregels voor burgers moeten afgesproken worden? Al deze inzichten zijn uiteindelijk bepalend voor de technische invulling van het
participatiesysteem.
In lijn met de aanbevelingen voor het vervolg wordt BART wordt in de experimenten in twee verschillende proeftuinomgevingen gewerkt. Het concept BART heeft als ambitie sociale cohesie, veiligheid
en heterdaadkracht te verbeteren door het ontwikkelen van een participatiesysteem gebaseerd op
digitale samenwerking. De mogelijke discrepantie die er bestaat tussen de digitale ambities die binnen BART bestaan en de digitale mogelijkheden en behoeften die de burgers in de wijk Bouwlust
hebben, maakt dat we aanbevelen in twee parallelle trajecten te werken: (1) een traject geconcentreerd op het verbeteren van participatie tussen burgers en overheid in Bouwlust; sociale cohesie en
zelfredzaamheid staan hierin centraal, technologie is dan wellicht een enabler en (2) een traject
waarin de digitale mogelijkheden voor participatie centraal staan door te concentreren op een actieve community die al meer sociale cohesie kent, ICT-ready is en openstaat om meer met de overheid
digitaal te willen samenwerken in spoedeisende situaties.
Zoals geschetst in het hoofdstuk over processen zijn er voor het ontwikkelen van een participatiesysteem vele varianten. Het is onmogelijk voor al deze varianten de factoren van succes in kaart te
brengen. Daarom wordt er, in lijn met de mening van de professionals, aanbevolen in de experimenten te starten met variant 2 ‘plug & play’, waarbij de overheid geen continue deelnemer van het participatiesysteem is, maar bij incidenten welk hier gebruik van kan maken. Vervolgens kan het projectteam zich richten op complexere vraagstukken ten aanzien van een verdergaande participatie van de
overheid met burgergroepen in een groeimodel richting variant 3 ‘participate en share’, waarbij de
overheid continu participeert in de burgergroepen.
De uitvoering van fasen 2C en 3 van het project BART levert de nodige inzichten op in de wijze waarop overheid en burgers in de 21e eeuw succesvol en blijvend met elkaar kunnen participeren op de
thema’s veiligheid en leefbaarheid. Door in het project met experimenten in real-life proeftuinomgevingen te werken hebben deze inzichten ook al deels een vertaling in de praktijk gekregen. Daarnaast
wordt voor het kunnen uitvoeren van de experimenten (delen van) het participatiesysteem in prototype ontwikkeld, zodat aan het einde van het project ook daadwerkelijk een prototype van het BART
concept opgeleverd kan worden.
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Planning van de fasen
Fase 2C is in aansluiting op de afronding van de voorgaande fase begonnen op 1 juni 2015 en zal
doorlopen tot 31 maart 2016. Aan het eind van fase 2C zal een Go/NoGo-besluit ingevoegd worden
voor het uitvoeren van de experimenten in fase 3. In fase 2C worden de voorbereidingen getroffen
om in fase 3 de experimenten te kunnen uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het inrichten van de
technische infrastructuur die nodig is voor de experimenten en het selecteren en voorbereiden van
de twee proefomgevingen. Ook het uitvoeren van kleine experimenten om daarvan te leren voor de
grotere experimenten in fase 3 valt hieronder.
Fase 3 zal aansluitend aan fase 2C aanvangen op 1 april 2016. Fase 3 zal een periode van een jaar
bestrijken; halverwege zal een Go/NoGo-besluit zijn over de uitvoering van de laatste set experimenten. In fase 3 worden in twee verschillende proeftuinen drie tot vijf experimenten uitgevoerd. In deze
experimenten worden verschillende aspecten van het participatiesysteem op haalbaarheid en effect
getoetst om zo de inzichten op te bouwen op de hiervoor gestelde vragen.
Conform de voorgaande fasen zijn de nationale politie en de gemeente Den Haag gezamenlijk opdrachtgevers. De TUDelft zal zich richten op het formuleren van functionele specificaties m.b.t. bewerkstelligen van burgerbetrokkenheid. TNO zal zich richten op het ontwikkelen van functionele
specificaties m.b.t. processen en professionals. CGI zal zich richten op het ontwikkelen van functionele specificaties m.b.t. ICT. TIGNL zal zich richten op het ontwikkelen van inzichten over co-creatie en
het reduceren van de complexiteit van het BART project en zal zich bezighouden met het dagelijks
beheer, projectmoderating en organisatie van activiteiten. Inzichten van TUD, TNO, CGI en TIGNL
worden door CGI naar een prototype ICT-architectuur vertaald.
Om de onderzoeken en experimenten in fase 2C te kunnen uit voeren is een budget benodigd van
140k€. Om de onderzoeken in minimaal 2 verschillende proeftuinomgevingen in fase 3 te kunnen uit
voeren is een budget benodigd van 500k€. Het totaal benodigd budget voor de uitvoering van fase
2C en 3 is dan 640K€. Voorgesteld is het totale benodigd budget voor fase 2C en 3 voor ¼ gedeelte te
laten financieren door de gemeente Den Haag en voor ¾ gedeelte te laten financieren door de nationale politie. Voor fase 2C komt dit neer op een bijdrage van 35k€ ter beschikking te stellen door gemeente Den Haag en 105k€ ter beschikking te stellen door de nationale politie. Voor fase 3 komt dit
neer op een bijdrage van 125k€ ter beschikking te stellen door gemeente Den Haag en 375k€ ter
beschikking te stellen door de nationale politie. (Om het project te continueren in fase 2C, die aangevangen is op 1 juni 2015, is reeds door de nationale politie en gemeente Den Haag een budget toegezegd van 40K€. Hiervan is 20k€ ter beschikking gesteld door NP en 20k€ ter beschikking gesteld door
gemeente Den Haag.)
Plan van Aanpak en raambegroting fase 2c en 3 van ‘plug & play’ naar ‘participate en share’
In fase 2 C en 3 zullen de partners in onderstaande werkpakketten samenwerken. In fase 2C worden
voorbereidingen getroffen voor het kunnen uitvoeren van experimenten in fase 3. Met in het vizier
de twee verschillende proeftuinomgevingen zullen in fase 2C de onderstaande specifieke onderwer26

Strategisch adviesrapport BART

pen in een lab-omgeving onderzocht en geëxperimenteerd worden. In fase 3 zullen deze onderwerpen in twee verschillende proeftuinen ‘live’ in de praktijk nader onderzocht en beproeft worden.
Door uitvoeren van de experimenten m.b.t. het te ontwikkelen participatiesysteem, kan een aan de
praktijk getoetst prototype ontwikkeld worden, zodat aan het einde van het project ook daadwerkelijk een breed gedragen prototype van het BART! concept opgeleverd kan worden.
Tabel: Planning, werkpakketten en geraamde kosten van de fasen
Fase 2C is het vervolg van de lab-fase hierin worden voorbereidingen uitgevoerd om in fase 3 de experimenten te
Fase 2C
kunnen uitvoeren
Tijdpad Fase 2C vervolg van de lab-fase start 1 juni 2015 en zal doorlopen tot 31 maart 2016
& Go/No 31 maart 2016 – op fase overgang van fase 2 C naar fase 3 besluit m.b.t. projectvoortgang in fase 3
Kosten
Deliverable
Werkpakketten fase 2C:
DNA van de Buurt
15
Rapport
WP1
Inzicht in bereidheid in de wijk om digitaal te participeren
Just in time / Over time
12,5
Rapport
WP2
Ritmes die belangrijk zijn voor veiligheid en leefbaarheid
Interactie, Ritme & Synchroniciteit
12,5
Rapport
WP3
Betekenis ‘over time’- en ‘just in time’ communicatie
Processen
25
Rapport
WP4
Impactanalyse participatiesysteem op informatieorganisaties
Business model & Governance
20
Rapport
WP5
Businessmodel, de waardeketen beschrijft en verdienmodel
Moderatorfunctie
20
Rapport
WP6
‘Webcare’ de informatie- en stroomlijnen communicatie
Juridisch proces
10
Rapport
WP7
Juridische kaders en spelregels voor het participatiesysteem
Ontwikkeling architectuur technologische infrastructuur (BICK)
25
Systeembeschrijving
WP8
Ontwikkelen architectuur in laboratorium omgeving
140K€
Totaal geraamde kosten
Uitvoering 3 tot 5 experimenten In 2 verschillende proeftuinen
Fase 3
Tijdpad 31 maart 2016 tot 1 april 2017.
& Go/No Halverwege fase 3 op overgang fase 3A naar 3B besluit uitvoering van de laatste set experimenten.
Deliverable
Werkpakketten fase 3
DNA van de Buurt
Rapport
WP1
Inzicht in bereidheid in verschillende wijken digitaal te participeren
Just in time / Over time
Rapport
WP2
Ritmes die belangrijk zijn voor veiligheid en leefbaarheid
Interactie, Ritme & Synchroniciteit
Rapport
WP3
Betekenis ‘over time’- en ‘just in time’ communicatie
Processen
Rapport
WP4
Impactanalyse participatiesysteem op informatieorganisaties
Business model & Governance
Rapport
WP5
Businessmodel, de waardeketen beschrijft en verdienmodel
Moderatorfunctie
Rapport
WP6
‘Webcare’ de informatie- en stroomlijnen communicatie
Juridisch proces
Rapport
WP7
Juridische kaders en spelregels voor het participatiesysteem
Ontwikkeling prototype BART!
WP8
1e prototype BART!
Ontwikkeling en beproeving 2 verschillende proeftuinen
Totaal geraamde kosten

Kosten
50
50
50
90
50
60
30
120
500k€

Gelet op de kenmerkende resultaten die tot nu behaald zijn in het project en de benodigde vervolgonderzoeken en experimenten die nodig zijn om te verrichten in fase 2C en fase 3, wordt verzocht de
benodigde vervolgfinanciering ter beschikking te stellen aan dit co-creatieproject BART, zodat aan
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Bijlage A: Projectresultaten
1.

Mariëlle den Hengst, Afaina de Jong, Caroline Nevejan, Mogelijkheden voor burgerparticipatie in
Bouwlust, Technische Universiteit Delft, 12 december 2014, 54 pagina’s
fase: fase 1, sociale infrastructuur, Bouwlust
inhoud: mogelijkheden voor participatie vanuit het perspectief van wijkagent en fysieke inrichting

2.

Mariëlle den Hengst, Caroline Nevejan, ‘Designing participation in the security sector’, in: Proceedings
of the International Conference on Information Systems 2015, to appear, 14 pagina’s
fase: fase 1 en 2, aanpak
inhoud: aanpak volgens YUTPA-model voor het ontwerpen van participatiesystemen

3.

Mariëlle den Hengst, Afaina de Jong, Caroline Nevejan, Ontwerpruimte voor burgerparticipatie in
Bouwlust, Technische Universiteit Delft, 8 april 2015, 48 pagina’s (inclusief ginger-research site:
www.vital.gingerresearch.net)
fase: fase 1 en 2, sociale infrastructuur, Bouwlust
inhoud: mogelijkheden voor participatie vanuit het perspectief van burger en implicaties voor BART

4. Mariëlle den Hengst, Simulatiemodel burgerparticipatie, Technische Universiteit Delft
fase: fase 1 en 2, participatiemodel
inhoud: model dat mate van participatie simuleert bij bepaalde inrichtingen van BART

5. Tom Logtens, Arnout de Vries, Burgers Alert Real Time fase 1, MARVEL analyse, TNO, 11 december
2014, 41 pagina's (inclusief MARVEL dynamisch model, zie bijlage B)
fase: fase 1, sociale infrastructuur, Bouwlust
inhoud: mechanismen voor participatie, veiligheid en leefbaarheid in de wijk Bouwlust

6. Arnold Roosendaal, Mirjam Huis in 't Veld, Arnout de Vries, Burgers Alert Real Time fase 2 –
Conceptontwikkeling met procesmatige en juridische implicaties, TNO, 10 april 2015, 58 pagina's.
fase: fase 2, processen overheid
inhoud: varianten voor overheidsbetrokkenheid bij BART met procesmatige en juridische implicaties

7. Ton Thomassen en Frank Wieland, Onderzoek BART! V1.0, CGI, 12 december 2014, 37 pagina’s.
fase: fase 1, technologie overheid
inhoud: verkenning van de mogelijkheden van een (Burger-) Informatie en Communicatieknoppunt (BICK)

8. Robert van den Berg en Frank Wieland, BART! Presentatie stuurgroep, CGI, 21 april 2015, 25 pagina’s.
fase: fase 2, technologie
inhoud: toelichting aan de stuurgroep op het BICK en een simulatie van de mogelijke eindoplossing

9. Hans Marcus, Scenario’s, CGI, 20 mei 2015, 2 pagina’s.
fase: fase 2, technologie
inhoud: drie korte scenario’s met gebruikers, als voorbeeld op de gewenste uitwerking in latere fases

10. Hans Marcus en Ton Thomassen, Informatiebuscomponenten, CGI, 20 mei 2015, 2 pagina’s.
fase: fase 2, technologie
inhoud: 14 componenten uit de informatiebus (niet uitputtend) kort toegelicht

11. CGI, Animatie interactie burger-overheid
fase: fase 2, technologie
inhoud: inzicht in hoe interactie via een app zou kunnen verlopen

12. Richard Vriesde en Hans Arnold, Moderator BART! Verbinding van betrokkenen vergt gezamenlijk beleving, 16 april 2015, 18 pagina’s
fase: fasen 1en 2, moderator en werkwijze in project
inhoud: inzichten m.b.t. het verkrijgen van betrokkenheid en wederzijds vertrouwen
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13. Hans Arnold, Samenvatting Modereren Cocreatieproces BART!, 16 april 2015, 36 pagina’s
fase: fasen 1en 2
inhoud: eerste aanzet tot het beschrijven van het Moderatorproces BART!
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