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1

Inleiding en context van BART!

1.1

Wat is BART!
Het project BART! (Burger Alert Real Time) is een co-creatie project waarin de politie
en gemeente Den Haag samenwerken met TNO, TU Delft, CGI en TIGNL. Het project
heeft als doel kennis en inzichten te ontwikkelen en te komen tot een duurzaam
participatiesysteem waarin overheid en burgers samenwerken. Het doel van deze
samenwerking is de leefbaarheid en veiligheid te vergroten en de sociale cohesie te
verbeteren. In het project BART! wordt er gebruik gemaakt van moderne technologie
om het participatiesysteem te ontwikkelen. Op deze manier wil BART! aansluiten op
de wensen en behoeften van de huidige samenleving. Er is een groei aan
burgerinitiatieven om zelf een rol te spelen op het gebied van openbare orde en
veiligheid. Daarnaast zijn er technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om
continue met elkaar in verbinding te staan en informatie uit te wisselen. BART! wil
deze twee ontwikkelingen samenbrengen.
Met BART! wordt niet beoogd 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 waar de burger zich op dit moment mee bezig houdt.
Met een participatiesysteem wordt een systeem bedoeld waarmee burgers met de
overheid en andere burgers kunnen communiceren over spoedeisende en niet
spoedeisende zaken. BART! beoogd hiermee een langdurige relatie tussen burgers
en overheid. In het project worden onderzoeken gedaan naar factoren die van belang
zijn bij het ontwikkelen en inrichten van zo’n systeem. De wijk Bouwlust in Den Haag
dient als proeftuin voor het project. In deze wijk worden bewoners en professionals
actief betrokken bij onderzoeken van de verschillende projectpartners.
Opdrachtgevers zijn de gemeente Den Haag en de Nationale Politie. De
projectpartners, TIGNL, TU Delft, TNO en CGI, 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.

1.2

BART! fase 2C
Dit document beschrijft de activiteiten van projectfase 2C. In deze fase werd nader
onderzoek verricht door de verschillende partners en een concept systeem
ontwikkeld. Ten slotte werd dit systeem in een experiment beproeft.
De TU Delft heeft zich in deze fase gericht op de bewoners van de wijk Bouwlust. In
de wijk is onderzoek verricht naar de behoeften en randvoorwaarden die burgers
stellen bij over-time en just-in-time communicatie (hoofdstuk 2). Door middel van
interviews en een landelijke enquête werd onderzocht wie bewoners in eerste
instantie willen benaderen bij een veiligheidssituatie, op welke manier bewoners
contact willen leggen, welke rol bewoners zelf willen oppakken bij veiligheidssituaties
en in welke mate bewoners betrokken willen blijven.
TNO heeft zich gericht op enkele processen bij de gemeente, zoals meldingen over
de openbare ruimte en overlast, en bij de politie, zoals overlast, verdachte situatie en
urgente situatie (‘heterdaad’) (hoofdstuk 3). Door middel van workshops is er nader
onderzoek verricht op basis van de conceptvarianten Plug&Play en
Participate&Share, zoals beschreven in vorige fase. In deze workshops is er gekeken
naar de huidige processen van het KCC en de meldkamer en naar de toekomstige,
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ideale, processen van beiden. Het doel was het onderzoeken welke processen
BART! kan ondersteunen bij gemeente en politie en wat er moet veranderen in die
processen.
CGI heeft zich in deze fase met name gericht op de inrichting van de
informatievoorziening en de inbreng van ‘best practices’ op het gebied van
participatiesystemen (hoofdstuk 4). Zij zijn gekomen tot een eerste concept voor het
BART! participatiesysteem waarin de inzichten van TU Delft, TNO en CGI vertaald
zijn naar technische functionaliteiten. Onderzocht werd hoe er onderscheid gemaakt
kan worden tussen verschillende categorieën meldingen ‘spoed’, ‘nu’ en ‘later’, hoe
sturing gegeven kan worden aan de informatiestromen naar gemeente en politie, hoe
sturing gegeven kan worden aan de berichtenstroom naar het RTIC en de centralist
en hoe verschillende urgentieniveaus kunnen worden onderscheiden in de
berichtenstroom naar de gemeente.
TIGNL heeft zoals ook in voorgaande fasen het co-creatie proces begeleid en heeft
zich hierbij gericht op de projectmoderatie, kennisdisseminatie en het
projectmanagement. Activiteiten die hiertoe behoorden waren zoal: het betrekken,
voorbereiden c.q. enthousiasmeren, plannen, organiseren en opleveren van alle
BART! activiteiten fase 2C. Tevens heeft TIGNL zich gelijk aan de voorgaande fasen
inhoudelijk beziggehouden met het ontwikkelen van initiële businessmodel en van
hieruit bepaald wie betrokken moest worden bij fase 2C.
1.3

BART! Living Lab Experience
De project partners en de opdrachtgevers hebben samen een eerste experiment
ontwikkeld om de inzichten en technologie te toetsen. Dit experiment, de zogeheten
BART! Living Lab Experience, bestond uit een aantal onderdelen. Het eerste
onderdeel was de terugkoppeling van de projectpartners over fase 2C. Het tweede
onderdeel was kennisdeling van praktijkervaringen middels expertsessies over
relevante onderwerpen, als BART! Webcare, BART!! 24/7 Social Media en op welke
wijze een wijk veiliger en leefbaarder kan worden gemaakt. Dit werd verzorgd door
praktijkspecialisten van de eenheid Den Haag. Het derde onderdeel was het
beproeven van het participatiesysteem met burgers en professionals. Het vierde,
tevens laatste, onderdeel was de evaluatie van het participatiesysteem.
Het beproeven van het participatiesysteem vond plaats op een politielocatie in Den
Haag, locatie ‘de Yp’. Hierbij werd gebruik gemaakt van twee ruimten: het
operationeel centrum en de praktijkstraat. In de praktijkstraat werden drie scenario’s
uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met de problematiek in de wijk Bouwlust. Samen met
bewoners en wijkagenten werden deze scenario’s nagespeeld. In het operationeel
centrum kregen professionals van het KCC, het RTIC en de meldkamer de meldingen
binnen die gemaakt werden door burgers in de praktijkstraat.
In het experiment (hoofdstuk 5) werd onderzocht onder welke voorwaarden BART!
kan helpen bij het vergroten van sociale cohesie, hoe burgers en professionals
BART! ervaren, onder welke voorwaarden BART! helpt bij het oplossen van just-intime en over-time situaties, welke elementen wenselijk zijn dus moeten blijven of
worden verbeterd en welke elementen storend zijn en moeten worden gewijzigd. Op
basis van deze bevindingen werd gekomen tot aanbevelingen voor de toekomst en
verdere ontwikkeling van BART!.
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BART! perspectief vanuit burgers
De TU Delft heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de behoeften van bewoners om
verschillende veiligheids- en leefbaarheidssituaties aan te pakken. De focus,
onderzoeksmethode, resultaten en conclusies hiervan worden in dit hoofdstuk
beschreven. De conclusies van het onderzoek in 2015 worden daarin geïntegreerd
opgenomen, maar niet apart beschreven. De lezer die geïnteresseerd is in de
resultaten van 2015 of de gedetailleerde analyses die ten grondslag liggen aan de
resultaten in dit hoofdstuk verwijzen we naar de bijbehorende documenten, op te
vragen bij de TU Delft.

2.1

Focus
In het onderzoek naar de behoeften van bewoners hebben we vier vragen gesteld.
Ten eerste hebben we de circle of engegament onderzocht: wie bewoners in eerste
instantie willen benaderen bij een veiligheidssituatie. We maken daarbij onderscheid
tussen vijf cirkels.
1. Huisgenoten en familie: de mensen waarmee men samenwoont in hetzelfde huis
2. Buren en mensen in hetzelfde woonblok: de mensen die fysiek nabij zijn
3. Vrienden, sportclubs, moskee/kerk: de mensen die sociaal nabij zijn
4. Professionele netwerken: zoals Whatsapp-groepen voor een buurt of apps zoals
Tippiq, SOSalert en Nextdoor, het BuurtPreventieTeam, sociale organisaties.
Organisaties die je professioneel een rol kunt ‘gunnen’.
5. Overheid: gemeente en politie: de mensen die wettelijk de taak hebben te
handelen.
Ten tweede onderzochten we de means of engagement: op welke manier willen
bewoners contact leggen? Willen bewoners vooral bellen, appen, sms-en?
Ten derde onderzochten we de role of engagement: welke rol willen bewoners zelf
oppakken bij veiligheidssituaties? Willen burgers vooral toeschouwer zijn, melding
maken, zelf ook helpen en aanpakken of misschien wel meer in de coördinerende rol
ook anderen betrekken?
Ten vierde onderzochten we het level of engagement: in welke mate willen bewoners
betrokken blijven? Willen ze op de hoogte gehouden worden of zelf ook beschikbaar
zijn voor vragen?

2.2

Methode
We hebben in totaal 93 diepte-interviews gehouden met bewoners van de wijk
Bouwlust in Den Haag. Om de behoeften van bewoners te achterhalen hebben we
hen gevraagd vanuit hun persoonlijke ervaringen te denken. We hebben bewoners
zeven
veiligheidssituaties
gegeven:
inbraak,
hangjongeren,
zwerfvuil,
verkeersongeluk, geweld, verloedering en vandalisme. Uit deze situaties koos de
bewoner een situatie die hij/zij heeft meegemaakt om van daaruit de interviewvragen
te beantwoorden. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk sociaal wenselijke
antwoorden (Burstin, Doughtie and Raphaeli 1980, Dabholkar and Kellaris 1992,
Kennedy and Lawton 1996). Bovendien werkten we met visuele stimuli (iedere
veiligheidssituatie hebben we met een foto uitgebeeld) aansluitend bij het verbale
interview, waardoor de realiteit verder vergroot wordt (Hughes and Huby 2002).
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Figuur 1: Onderzoek in de wijk Bouwlust
Om na te kunnen gaan in hoeverre de resultaten van de wijk Bouwlust te
generaliseren zijn hebben we dezelfde vragen ook via een landelijke enquête
gesteld. Hierop hebben 175 bewoners, verspreid over het land, gereageerd.
Uiteindelijk hebben 122 bewoners de enquête volledig afgerond. Daar waar het
landelijke beeld afwijkt van het beeld uit Bouwlust besteden we daar in de volgende
paragraaf aandacht aan.
Afsluitend hebben we drie focusgroepen gehouden met ieder zeven bewoners die
betrokken zijn bij veiligheid, bijvoorbeeld in de rol van moderator van een buurtWhatsApp-groep of als deelnemer aan een buurtinterventieteam. Voorafgaand aan
de focusgroep hebben de deelnemers ervaring opgedaan in de BART! Living Lab
Experience.
2.3

Resultaten
Bewoners hebben in verschillende situaties verschillende behoeften. Grofweg is er
een tweedeling te herkennen. Situaties die als ernstig worden ervaren, waar een
spoedige reactie van overheid op verwacht wordt, de zogenaamde just-in-time
situaties, zoals een inbraak of een ongeluk. En situaties die minder ernstig worden
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ervaren, waarbij ook niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is, de zogenaamde
over-time situaties, zoals hangjongeren of zwerfvuil.
Circle of engagement. In Bouwlust neemt
men eerst en vooral contact op met de
overheid, ongeacht het soort situatie. (Dit
wijkt significant af van het landelijke beeld
waar de overgrote meerderheid van de
respondenten in eerste instantie contact
zoekt met familie en buren.) Wanneer
men de overheid benadert, in Bouwlust,
zou men het liefst zo lokaal mogelijk
contact hebben, in plaats van met
centrale afdelingen. Wanneer men
contact zoekt met de buurt, dan is die
buurt klein. Het gaat niet om een hele
wijk, zelfs een straat wordt nog als groot
ervaren; het gaat om een paar directe
buren waar men contact mee zoekt.

Circle of engagement
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Figuur 2

Means of engagement
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Figuur 3

Means of engagement. Bij just-in-time
situaties heeft bellen de absolute
voorkeur, zowel in Bouwlust als in de
landelijke enquête. Het directe
contact, het gevoel gehoord te
worden, het sneller informatie kunnen
doorgeven dan typen en het
vertrouwde gevoel zijn genoemd als
belangrijke redenen hiervoor. Bij overtime situaties geven bewoners
ongeveer even vaak aan te willen
bellen als sociale media te willen
gebruiken (onder social media valt in
dit geval onder andere Facebook,
Whatsapp
en
speciale
apps).
Opmerkelijk is dat het beeld voor alle
leeftijden ongeveer gelijk is (zowel in
Bouwlust als in de landelijke enquête),
dus ook de jongeren hebben bij just-intime situaties sterke voorkeur voor
bellen en ook ouderen willen bij overtime situaties social media gebruiken.

Bewoners geven aan dat er op dit moment al veel apps en kanalen zijn waarmee je
situaties kunt melden en met medebewoners in contact kunt komen. Genoemd
werden onder andere buurt-Whatsapp, 14070, Meldingen Den Haag, BuitenBeter,
HartVeiligWonen, LAS, SOSAlarm en Nextdoor. Aan de ene kant begrijpen de
respondenten niet waarom een nieuwe app nodig is. Aan de andere kant hopen ze
dat een nieuwe app, van de overheid, bij voorkeur met input van of een verbinding
naar de andere apps, duidelijkheid schept in het alsmaar groeiende landschap van
apps voor veiligheid, duidelijkheid over privacy en duidelijkheid over opvolging.
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Role of engagement. Bewoners willen
over het algemeen niet veel doen op
eigen initiatief, zowel landelijk als in
Bouwlust, maar willen over het
algemeen wel graag meedoen en
helpen. Ze willen anderen helpen, als
ze maar weten welke hulpvraag er is en
als
ze
maar
weten
welke
handelingsperspectieven ze hebben.
Dit is bij over-time situaties meer het
geval dan bij just-in-time situaties, waar
men vaker toch op de overheid
vertrouwt. Aan de ene kant willen
bewoners graag aangeven op welke
wijze ze hulp kunnen bieden, zoals
EHBO te kunnen verlenen of
brandweer-ervaring te hebben. Aan de
andere kant willen bewoners ook hun
privacy beschermd zien en zelfs in
sommige situaties anoniem blijven,
bijvoorbeeld uit angst voor represailles.

Level of engagement
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Figuur 5
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Figuur 4

Level of engagement. Bijna iedereen wil
op de hoogte gehouden worden en
terugkoppeling ontvangen. En bijna de
helft van de bewoners is beschikbaar
voor aanvullende informatie; in Bouwlust
is dat met 20% van de respondenten
minder dan landelijk (45%). In alle
gevallen, of het nu gaat om het krijgen
van terugkoppeling of het beschikbaar
zijn voor vragen, willen bewoners daar
graag zelf de regie op houden. Op
momenten dat het hen zelf uitkomt
willen ze, via bijvoorbeeld de mail,
buurtnieuws of een app, betrokken
worden bij de gebeurtenissen in de
buurt. Bewoners die veel affiniteit met
veiligheid hebben, zoals deelnemers
aan buurtinterventieteams, willen dit
nieuws graag beperkt houden tot
veiligheid, terwijl andere bewoners een
bredere interesse hebben en ook graag
meer algemeen nieuws uit de buurt
willen ontvangen.

|

2.4

9 / 48

Aanbevelingen
Het vergroten van veiligheid en leefbaarheid door een digitaal participatiesysteem te
ontwikkelen wordt door de bewoners gesteund, waarbij de grootste behoefte van de
bewoners ligt bij de over-time (niet-spoed) situaties en minder bij just-in-time (spoed)
situaties. Daarvoor is het belangrijk de wijkprofessional meer en vaker in de wijk te
positioneren, de inrichting van de 112-centrale te heroverwegen zodat deze meer
buurtgebonden is, een systeem in te richten waar buren elkaars hulp kunnen vragen
en ervoor te zorgen dat er een (digitale) buurtkrant komt of dat er in verschillende
media (real-time) wordt geschreven over wat er gebeurt in de wijk. De
functionaliteiten en randvoorwaarden voor een digitaal participatiesysteem, die wij op
basis van ons onderzoek aanbevelen, werken we hieronder verder uit.
 Flexibel instelbaar: bewoners kunnen aangeven welke informatie ze willen
ontvangen, bij welke soort situaties ze betrokken willen worden, welke hulp
ze kunnen bieden, in welke locaties ze interesse hebben, met welke circle of
engagement ze als eerste contact willen (niet iedereen wil alles bij de
overheid melden, soms gewoon bij de buren).
 Mogelijkheid om anoniem te blijven: bij aanmelden worden de voorkeuren en
gegevens van bewoners opgeslagen bij de overheid. De overheid kan
bewoners direct hierop aanspreken. Anderen in BART! kunnen deze
informatie niet zien. De bewoner kan anoniem in BART! participeren
wanneer dat wenselijk wordt geacht.
 Nieuws gekoppeld aan incidenten: Terugkoppeling van incidenten en
situaties wordt zo snel mogelijk gegeven, zodat betrokken bewoners direct
op de hoogte zijn en niet in afwachting. Deze terugkoppeling is ook later nog
terug te vinden, zodat anderen op een later moment zichzelf kunnen
informeren.
 Nieuws gekoppeld aan de buurt: Naast de, vaak negatief gekleurde,
informatie over incidenten en veiligheidssituaties, geeft BART! ook positief
nieuws over de buurt. Een vorm van digitale buurtkrant waarin de trots op de
buurt naar voren komt.
 Ritme in het systeem: Ritme is een belangrijk element voor bewoners om
vertrouwen op te bouwen. Een herkenbaar ritme in BART! vergroot het
vertrouwen. Met een vast ritme moet nieuws over incidenten worden
gegeven. Bijvoorbeeld directe feedback bij incidenten, en wekelijks een
overzicht van incidenten. Maar ook nieuws uit de buurt moet met een vast
ritme geboden worden.
 Ik-wil-helpen en ik-wil-geholpen-worden knop: Bewoners willen over het
algemeen graag helpen mits ze weten wie ze kunnen helpen en hoe ze
kunnen helpen. Ze hebben behoefte aan een handelingsperspectief.
 Lokale binding: BART! maakt het mogelijk dat bewoners, zonder de juiste
‘deuren en nummers’ te kennen, altijd zo snel mogelijk op de juiste plek, bij
gemeente dan wel politie uitkomen. Voor de bewoners is er in BART! bij
voorkeur één knop waarmee ze zo goed als direct bij de juiste lokale
professional uitkomen. BART! organiseert achter de schermen de filtering en
juiste routering.
 Coördinatie: BART! kan automatisch filteren en routeren, maar menselijke
coördinatie blijft noodzakelijk. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er te veel
mensen op een incident af komen, of juist helemaal niemand reageert, om
te voorkomen dat het systeem leidt tot uitsluiting en polarisatie of
represailles, om ook niet-gebruikers (bewoners die niet online zijn
aangesloten) te betrekken.
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3

BART! perspectief vanuit professionals

3.1

Uitgangspunten en ambities van BART! met impact op processen
Het uitgangspunt van BART!
luidt: “BART! verbindt burgers en
overheid op een eigentijdse wijze met elkaar en draagt bij aan een veiligere
leefomgeving en de samenredzaamheid van burgers.”
BART! gebruikt weliswaar technische middelen (zie H4), maar het gaat vooral over
het anders organiseren van processen en samenwerking, bijvoorbeeld:
 Binnen de gemeente en tussen de gemeente en burgers en bedrijven
 Binnen de politie en tussen politie en burgers en bedrijven
 Tussen afdelingen en organisaties, m.n. tussen gemeente en politie
 Tussen burgers en bedrijven onderling, in ‘samenredzaamheid’
Bovendien hebben gemeente en politie vaak centrale- en lokale diensten/rollen: de
gemeente heeft een centraal Klant Contact Center (KCC) en gebiedsgebonden,
lokaal-werkende welzijnswerkers; de politie heeft een centrale Meldkamer (achter
112) en een centraal Real-Time Intelligence Center (RTIC).
Zo ontstaat een participatie-driehoek:
 Burgers en bedrijven, en samenwerkingsverbanden, zoals burgergroepen;
 Centrale diensten van gemeente en politie, zoals KCC en Meldkamer;
 Gebiedsgebonden professionals van gemeente en politie

Figuur 6: Participatie-driehoek: burgers en bedrijven x centrale diensten x
gebiedsgebonden professionals
Er komen enkele technische en maatschappelijke trends samen in BART! die de
huidige processen beïnvloeden:
 Er is een verschuiving van ‘informatie één kant op zenden’ naar ‘informatie
interactief uitwisselen; zoals bij Web.20 en social media bijvoorbeeld;
 Bellen wordt voor een groot deel vervangen (of in ieder geval aangevuld) door
digitale communicatie; een duidelijk voorbeeld daarvan is Whatsapp;
 Door die interactieve en digitale communicatie komen er vaker ‘veel burgers
(tegelijkertijd) op de lijn’ bij politie en gemeente, van 1>1 naar n>1;
 Van politie en gemeente wordt verwacht dat ze met elkaar samenwerken en een
integrale aanpak bieden richting burgers en bedrijven (naar n>n);
 Burgers kunnen nuttige informatie (‘intelligence’) verzamelen, tijdens een
melding (als melder) of incident (als omstander), als ‘crowd sourcing’.
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Deze trends (interactief informatie uitwisselen; digitale communicatie; n>1; integrale
aanpak; crowd sourcing) komen samen in BART!, en maken ‘interactieve crowd
sourcing van intelligence tijdens meldingen’ mogelijk.

Figuur 7: Voorbeeld van ‘interactieve crowd sourcing van intelligence, waarbij
burgers en politie samenwerken bij het verzamelen van intelligence
In deze participatie-driehoek hebben overheid en burgers verschillende rollen, taken
en verantwoordelijkheden. Dit kunnen we illustreren door twee voorbeelden:
 Bij een ‘spoedmelding’ van een gewelddadig incident heeft de politie duidelijk een
leidende rol. Burgers komen hoogstens in de rol van toeschouwer en kunnen
meehelpen bij het doen van observaties, bijvoorbeeld een signalement (Bervoets
et. Al., 2016). De politie zorgt er ook voor dat zij zoveel mogelijk buiten gevaar
blijven;
—dit noemen we ‘burgerparticipatie’, omdat het primaire proces bij de overheid
ligt, en burgers (slechts) participeren.
 Bij een melding van overlast kan het subtieler liggen. Als er echt overlast is, is
het aan de gemeente of politie om in te grijpen. Maar het kan ook zijn dat burgers
onderling iets kunnen oplossen (samenredzaam), eventueel ondersteund door
gemeente of Welzijnswerk, hieronder vallen allerlei burgerinitiatieven en
‘samenredzaamheid’;
—in dit geval kunnen we spreken van ‘overheidsparticipatie’, omdat het samenleven primair bij de burgers ligt, en de overheid daarin kan participeren.
Onderstaande afbeelding illustreert het scala aan meldingen, waarbij de rollen van
overheid en burgers geleidelijk in elkaar overlopen.

Figuur 8: Een scala aan meldingen, waarbij rollen van overheid en burgers in elkaar
overlopen.

|

12 / 48

De algemene ambitie van BART! (veiligheid verbeteren, door het vergroten van
betrokkenheid van burgers, en het verbeteren van samenwerking), kunnen we nu
meer specifiek uitwerken tot de volgende concrete ambities (of kernaspecten) van
BART! die in het ontwerp dienen terug te komen en die ook aansluiten bij recente
ontwikkelingen en initiatieven:


Vergroten van samenredzaamheid en sociale cohesie; dit gebeurt
bijvoorbeeld al op steeds grotere schaal in WhatsApp Buurtgroepen (Akkermans,
2015) en in internet services zoals Nextdoor (Nextdoor.nl)



Nieuwe kanalen voor communicatie en combinaties; er staan allerlei
voorbeelden van ‘Het Nieuwe Melden’ genoemd in het gelijknamige rapport 1
(Vries, 2016); leefwerelden, visie en roadmap); bovendien lopen er allerlei
initiatieven op dit gebied, bijvoorbeeld meldingen via WhatsApp bij politie in
Zeeland/West-Brabant2, en het combineren van face-to-face communicatie en
online communicatie in verloop van tijd (‘over time’), zoals wijkagent Wilco
Berenschot dat doet via onder andere Twitter. Een mooi voorbeeld is ook de
recente introductie binnen de politie van MEOS (Meer Effectief Op Straat): een
set van diensten op een smartphone waarmee een agent allerlei
informatiebronnen en communicatiekanalen gemakkelijk kan gebruiken.

Fysiek en virtueel contact aan elkaar koppelen.

Vanuit betrokken professionals, maar ook burgers, komt duidelijk naar voren dat
virtueel contact niet zonder contact in de wijk kan, en vice versa. De Rotterdamse
wijkagent Wilco Berenschot is een bekend voorbeeld van hoe contact in de wijk en
online hand-in-hand kan gaan. Hij is inmiddels beroemd om zijn opklaptafeltje op
straat waar hij zijn spreekuur houdt (zgn. Pop-up politiebureau) en zijn Agent-bijthond waar hij aan bewoners vraagt of hij bij hen thuis zijn boterham mag eten. Wilco
heeft op Twitter inmiddels meer dan tienduizend volgers en organiseert ontmoetingen
ook veel via digitale weg.


Multidisciplinaire en integrale aanpak overheid. Een multidisciplinaire aanpak
heeft betrekking op (betere) samenwerking tussen gemeente en politie (i.p.v.
losse loketten, onduidelijk voor burgers, en i.p.v. processen in losse ‘silo’s’), en
ook met netwerkpartners, en burgerparticipatie. Een integrale aanpak (richting

TNO geeft in haar publicatie “ Wie belt er nog?” haar visie op ‘Het nieuwe melden’ met daarin de
te nemen stappen om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij
incidenten mogelijk te maken. Het bevat een roadmap tot 2025 waarin aspecten die ook voor
BART! van wezenlijk belang zijn staan genoemd, zoals multi-media melden, multi-intake en
webcare.
2
https://www.politie.nl/nieuws/2016/maart/18/politie-zeeland-west-brabant-naast-0900-8844-ookvia-whatsapp-bereikbaar.html
1
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één loket) heeft betrekking op bijvoorbeeld de samenhang tussen spoedmeldingen (‘just in time’) en niet-spoed-meldingen (‘over time’), zoals
maatregelen ter preventie: liever ‘brandhaarden opsporen en doven’ i.s.m.
partners, dan dat individuele professionals ‘achter brandjes aan te rennen’.


3.2

En dat alles, uiteraard, binnen wettelijke kaders; zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens, de Telecomwet, Netneutraliteit, Wet Politiegegevens, Wet
Openbaar Bestuur, Politiewet, en Europese regels voor privacy, en binnen de
kaders van beleid, organisatiecultuur, ethische en cultureel bepaalde principes
en spelregels die per buurt en per organisatie kunnen verschillen.

Co-design van nieuwe processen
In 2015 heeft TNO vier concepten geformuleerd (BART! rapport fase 2; Roosendaal,
2015): Tag & Drop; Plug & Play; Participate & Share; en Outsource & Be alert. Tijdens
het verder uitwerken van deze concepten in 2016 is besloten om in te zoomen op
Plug & Play (burgers delen informatie met elkaar, en gemeente en politie sluiten
aan) en op Participate & Share (burgers, gemeente en politie vormen groepen en
delen onderling informatie), en om niet te focussen op Tag & Drop (berichten gericht
met achterlaten op internet met eenduidige hashtag of plek) en Outsource & Be alert
(privatisering van BART! en deels van het meldproces).

Figuur 9: De focus lag in Fase 2c op de concepten Plug & Plan en Participate &
Share
TNO heeft een serie interactieve (co-design) workshops georganiseerd in nauwe
samenwerking met de andere projectpartners en opdrachtgevers:
 Workshop op 28 januari: Processen gemeente, met professionals van de
gemeente Den Haag
 Workshop op 4 februari: Processen politie, met business experts van politie
 Workshop op 16 februari: Processen gemeente, met professionals van de
gemeente Den Haag
 Workshop op 19 februari: Processen politie met politie professionals
 Workshop op 10 maart: Synthese met professionals van politie inclusief
professionals van brandweer en ambulancezorg
 Workshop op 29 maart: Synthese met professionals van gemeente Den Haag,
politie en diverse staven en hulpdiensten
 BART! Lab Experience op 24 en 25 mei:
 Middag 24 mei: Presentatie van resultaten BART! fase 2C
 Avond 24 mei: Workshops met burgers en professionals, ondersteund door
werkend prototype, met deze processen: 1) Niet-spoedeisende melding
openbare ruimte 2) Verdachte situatie, spoed en 3) Mogelijke heterdaad
situatie, spoed.
 Ochtend 25 mei: Evaluatie van de resultaten van 24 mei, met professionals en
BART! projectteam.
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In deze workshops werden vijf concrete situaties geanalyseerd: steeds was een
incident of melding aanleiding voor analyse van verschillende processen binnen
gemeente en politie. Tijdens de workshops zijn hebben we met de deelnemers
ingezoomd op de processen die gaan spelen in vijf situaties (de situaties waren in
workshops en presentaties ‘genummerd’ van P tot T):
1. Melding openbare ruimte, geen-spoed, bijv. een gat in het wegdek, losse
stoeptegels of rondzwervend afval (Situatie P)
2. Multi-probleem, ‘over-time’, bijv. herhaalde overlast, een onprettige situatie,
gevoel van onveiligheid, bijv. hangjongeren (Q)
3. Onveilige of verdachte situatie, (enigszins) spoed, bijv. een kapotte houten
brug, of een verdachte situatie bij een geldautomaat (R)
4. Urgente situatie, spoed (mogelijk ‘heterdaad’, bijv. poging woninginbraak) en
Incident en opvolging, spoed, bijv. daadwerkelijke woninginbraak (S, T)
Uiteraard zijn er mengvormen mogelijk van deze situaties en bijbehorende
processen, en overgangen in de tijd: een melding openbare ruimte (P) kan uitmonden
in een onveilige situatie (R); herhaalde overlast (Q) kan uit de hand lopen en urgent
worden (S); en een urgente situatie (S) kan zich ontwikkelen tot incident (T).
We hebben in de workshops steeds aandacht gegeven aan zowel de huidige situatie
(‘ist’), d.w.z. hoe gemeente, politie en burgers handelen in die situatie met de huidige
middelen en processen, alsook aan mogelijke, toekomstige manieren om in zo’n
situatie te handelen (‘soll’), gebruikmakend van BART! en met discussie over welke
dingen dan zouden moeten veranderen in de diverse werkprocessen.

3.2.1

Melding openbare ruimte, geen-spoed

Informatie- en interactieproces
In de huidige situatie is het probleem dat burgers meldingen doen via allerlei kanalen
(Twitter met of zonder #denhaag, bellen naar 14070, via de Meldingen-app); dat zorgt
voor veel ‘administratie’ en dingen (opnieuw) typen of telefonisch doorgeven.
Bovendien doen volgens professionals sommige burgers helemaal geen melding,
omdat het ‘teveel gedoe’ is (zeker bij kleine zaken) of het nut ervan niet ziet omdat
men er bijvoorbeeld ‘toch nooit meer wat van hoort’. Ook voor professionals geven
ogenschijnlijk eenvoudige meldingen veel werk. Het is prettiger werken als dat
minder arbeidsintensief en effectiever kan …
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BART! biedt de volgende oplossingen:
 Burgers kunnen eenvoudig melding doen, inclusief foto en locatie; een foto is een
‘universele taal’ en spreekt vaak voor zich.
 Idee: foto en locatie toe te voegen aan de huidige Meldingen-app.
 Professionals geven burgers directere feedback (terugkoppeling), en geven
burgers eventueel vervolgvragen voor meer informatie, en geven hen soms ook
tips om het probleem (deels) zelf op te lossen:
 “Dank u wel voor uw melding; we gaan het oplossen; dit is uw #MOR (Melding
Openbare Ruimte), we verwachten een oplossing om x uur. We zullen u op de
hoogte houden.”
 “Dank u wel voor uw melding; we gaan het oplossen; dit is uw #MOR. Kunt u
meer informatie geven over x, bijvoorbeeld door een foto mee te sturen?
 “Dank u wel … U kunt zelf beginnen met het oplossen…[tips, voorbeelden]”;
hierbij zal de gemeente uiteraard op aansprakelijkheid letten, in verband met
onderhoudsplicht.
 BART! biedt de mogelijkheid tot een dialoog, waarin betrokkenheid en
samenredzaamheid kan ontstaan door wederzijdse inzichten (afspraken over
samenwerking, vanuit overheid handelingsperspectief voor burgers te bieden en
vanuit burgers bediscussiëren wat zij zelf kunnen doen en wat een taak van de
overheid is), in plaats van eenrichtingsverkeer, waarbij de burger passief wacht
tot het is opgelost.
 Idee: Creëer een ‘fast track’ voor sommige gebruikers, zoals Buurt Interventie
Teams (BIT’s); hun meldingen gaan dan direct naar lokale professionals. Zij doen
nu al rondes waar excelsheets uitkomen, maar die moeten eerst overgenomen
worden, Voor alle burgers geldt dat bij sommige type meldingen, zeker als er een
evidente foto en eenduidige locatie bij zit, de melding automatisch doorgezet kan
worden naar uitvoerende diensten (‘cut-out-the-middle-man’…)
Wat er zou moeten veranderen in processen en organisatie:
 Nieuwe versie van Meldingen-app waarbij sommige meldingen automatisch
doorgezet worden naar uitvoerende diensten en waarbij meldingen met
universele taal gemeld kunnen worden (alleen een foto met locatie). Ook
doelgroepen met een bepaalde erkende status zouden dergelijke ‘fast-lane’
processen bijvoorbeeld kunnen gebruiken.
 Twitter (en andere social media) blijven monitoren en burgers bewuster maken,
op #DenHaag waarbij gestimuleerd kan worden om foto’s en locaties te delen en
eventueel gerichter met hashtags per postcodegebied
 Informatie kan digitaal sneller gedeeld worden en verrijkt worden met multimedia.
Dat geldt voor de foto van een melder naar de uitvoerende diensten die beter
kunnen inschatten wat ze gaan aantreffen. Maar terugkoppeling nadat de
melding is verholpen kan ook door uitvoerende diensten. Als zij bijvoorbeeld een
foto maken van de opgeloste situatie kan dit snel gedeeld worden met alle
belanghebbenden.
Aandachtspunten die om nadere uitwerking vragen zoals die naar boven kwamen uit
de workshops:
 Bij welke typen problemen, of in welke typen buurten, kun je welke typen burgers
zelf/samen aan het werk zetten? Hoe kun je dit aansturen zodat het goed loopt?
Hoe kun je dit als gemeente combineren met je onderhoudsplicht?
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Multi-probleem, ‘over-time’

Informatie- en interactieproces
Er zijn ‘multi-problemen’ waarbij de uitdaging is dat er allerlei kanten aan het
probleem zitten en dat er allerlei partijen betrokken zijn, zowel bij het veroorzaken
van het probleem als bij het oplossen ervan. Soms leidt dit tot een patstelling en tot
allerlei (té) complexe processen en professionals die burgers ‘van het kastje naar de
muur’ verwijzen. Dat is voor alle partijen frustrerend.
BART! biedt de volgende oplossing:
 Organiseren en faciliteren van een constructieve dialoog tussen burgers, politie,
gemeente en netwerk-partners.
 In zo’n dialoog moeten duidelijke rollen zijn: Van wie is het probleem? En wie
biedt de oplossing? Zo’n dialoog moet duidelijk gefaciliteerd worden; wanneer het
op z’n beloop gelaten wordt blijft de ongewenste situatie bestaan.
 Er zijn gelukkig al veel ervaringen met dergelijke oplossingen. Daarom is het
handig om niet ‘het wiel opnieuw uit te vinden’, maar om initiatieven die reeds
gewerkt hebben zichtbaar te maken; dat motiveert mensen om mee te doen.
 Idee: Creëer een online forum/chat, per situatie/case, en investeer in het
faciliteren en modereren van een constructieve, oplossingsgerichte dialoog. Een
dergelijke oplossing zou ook workflow management, werkgroepen en agenda’s
kunnen bevatten. Deze oplossing kan gecombineerd worden met face-to-face
meetings.
 Burgers kunnen op allerlei manieren deelnemen: van laagdrempelig reageren
(‘like’ of stem uitbrengen) tot en met actief deelnemen (face-to-face en online).
Wat er zou moeten veranderen in processen en organisatie:
 Digitaal ondersteunde processen om professionals over organisaties en
organisatieonderdelen heen te laten samenwerken, zodat er een
groepsdiscussie gefaciliteerd kan worden, men afspraken met elkaar kan
inplannen en er project-of werkgroepen kunnen ontstaan die een bepaald
probleem gezamenlijk gaan aanpakken.
 Koppelingen met bestaande werkprocessen en applicaties (computer supported
collaborative work) binnen gemeente en politie (met aandacht voor juridische
kaders).
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Aandachtspunten die om nadere uitwerking vragen zoals die naar boven kwamen:
 Welke juridische kaders en regels gelden voor het koppelen met applicaties?
Bijvoorbeeld omgaan met foto’s van burgers
 Hoe kun je burgers activeren en aansturen, zodat één en ander ‘netjes’ verloopt
(geen ‘mensen zwart maken’ of ‘eigen richting’ bijvoorbeeld)

3.2.3

Onveilige of verdachte situatie, (enigszins) spoed

Informatie- en interactieproces
Momenteel gaat bij het melden van een onveilige of verdachte situatie veel informatie
verloren. Als mensen iets melden via de telefoon is de informatie die ze geven van
wisselende kwaliteit, en vaak wordt informatie onvoldoende gedeeld binnen
bijvoorbeeld de gemeente of de politie, of relevante netwerk-partners worden
onvoldoende ingeschakeld. Momenteel is melden toch voornamelijk
eenrichtingsverkeer: vanuit de burger naar een instantie. Op die manier wordt allerlei
informatie van burgers onvoldoende benut.
BART! biedt de volgende oplossingen:
 Burgers krijgen een dialoog met een lokale (gebiedsgebonden) professional,
waardoor ze snel, direct en effectief informatie kunnen uitwisselen. Daarbij
gebruiken ze een interactieve app (als aanvulling op 112; of als vervanging van
112 maar dat is controversieel) die beeld en locatie meestuurt.
 We verwachten vooral meerwaarde van allerlei video- en foto-applicaties voor
lokale professionals, zoals wijkmanager of wijkagent. Zij kunnen bijvoorbeeld via
hun smartphone meekijken met de smartphone van een burger (zoals bij
Periscope). Of ze krijgen via hun smartphone toegang tot camera’s in de
openbare ruimte in de buurt van het incident. Die beelden worden ‘live’ gebruikt
voor oordeelsvorming (direct naar de lokale professional; wel ‘cc’ naar
bijvoorbeeld centrale meldkamer) en worden bovendien (centraal) bewaard, voor
eventuele vervolging of rechtsgang later.
 Deze aanpak zorgt voor meer regie en hiermee kan de politie aansturen op het
voorkómen van onnodige paniek.
 Presence informatie: Hoe weten burgers wanneer ‘hun’ wijkmanager of wijkagent
bereikbaar of beschikbaar is? Vanuit de overheid is de boodschap ‘ bij twijfel 112’
, maar professionals geven aan (en dit blijkt ook uit het onderzoek van de TU
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Delft) dat burgers vaak liever lokaal in contact staan. Momenteel zijn lokale
professionals echter niet 24/7 aanwezig of beschikbaar.
Wat er zou moeten veranderen in processen en organisatie:
 Sommige professionals zullen nieuwe manieren van communiceren moeten
ontwikkelen, waarbij ze een doorgaande dialoog aangaan met één of meerdere
burgers. Bijv. “Dank voor de melding. En hoe zit het met…? “ in plaats van ‘Dank
voor de melding, ik ga erop af’. Dit intake proces is geen afgerond geheel dat de
operationele lijn in gaat, maar vergt een doorlopende communicatie aanpak, en
afhankelijk van het type melding ook in afstemming met andere lokale partners.
 Cultuurverandering: uit de workshop komt naar voren: “Veel dienders willen en
kunnen dit, zowel technisch als qua communicatievaardigheden, nu de politie als
organisatie nog…”. In de praktijk zijn er relatief weinig vergelijkbare voorbeelden
zoals wijkagent Wilco Berenschot. De cultuurverandering die voor BART! nodig
is zal meer richting community policing dienen te gaan: van een ‘ hardere’ en
hiërarchische op cijfers gestuurde organisatie die graag ‘ boeven vangt’ naar een
zachtere aanpak van communicatie in de wijk en gezamenlijk organiseren met
langere termijn resultaten. Daarnaast is het de vraag of elke agent, maar ook
andere overheidsambtenaren zoals bij de gemeente, op zo’n manier met
moderne middelen het contact kan en wil onderhouden met de buurt, een nieuwe
vorm van digitaal vakmanschap (zgn. next generation community policing 3). De
vraag om extra capaciteit en nieuwe competenties hiervoor is bij gemeente, maar
nog meer bij politie, prominent aanwezig (Beunders, 2012).

3.2.4

Urgente situatie, incident en opvolging, spoed

Informatie- en interactieproces
Bij een urgente situatie, zoals een (poging tot) woninginbraak of overval, kunnen veel
burgers tegelijkertijd via verschillende kanalen bellen naar de politie. Er is volgens
professionals (en ook volgens het TU Delft onderzoek) soms verwarring bij burgers
over of ze nu 112 moeten of mogen bellen, of 0900 8844. Er gaan meerdere
informatiestromen lopen. En daarbij gaat in de praktijk informatie verloren. Ofwel
bellen mensen niet, omdat dit als hoge drempel wordt ervaren, ofwel naar het
‘verkeerde’ nummer. Het beeld bij professionals bestaat dat de meeste burgers

3

http://inspec2t-project.eu/nl/
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alleen bellen bij serieuzere zaken, wat bevestigd wordt uit het onderzoek van TU
Delft.
BART! biedt de volgende oplossingen:
 Eenvoudige melding, ‘één knop’, ‘één ingang’ (naar 112 en/of 0900 8844), ‘één
minuut’, inclusief beeld (bijv. een ‘live stream’) en locatie.
 Informatie-uitwisseling via meerdere kanalen, vooral tussen politie en burgers ter
plekke; o.a. via Burgernet en via social media; plus een ‘stekker’ vanuit het RTIC
naar WhatsApp groepen van burgers om informatie te verzamelen. Want aan de
achterkant moet door professionals de informatie uit diverse kanalen wel
samengebracht kunnen worden. Slimme filtering en koppeling van informatie is
een belangrijke voorwaarde.
 Regie op informatie en interactie; duidelijkheid bieden over ‘wie doet wat’; bijv.
door een slim filter, dat betrokkenheid van specifieke lokale burgers en
professionals regelt, en dat aanpast om bijvoorbeeld te kunnen opschalen. Bij
grotere incidenten kan er op alle niveaus sprake zijn van interactie: op het
internet, vanuit de meldkamer en vanuit (integrale) wijkteams. Regie is hierin de
sleutel voor professionals, maar ook burgers kunnen in hun buurt de regie op zich
nemen. Spelregels met buurtgroepen over de regie onder burgers zijn hierin aan
te bevelen.
 Zodat burgers een duidelijk handelingsperspectief krijgen aangereikt; hoe ze
kunnen participeren en bijdragen. Professionals kunnen bijvoorbeeld gerichter
wijzen op AED die in de straat aanwezig is, burgers kunnen andersom hun
‘capabilities’ zoals EHBO-ers uit de buurt registreren.
Wat er zou moeten veranderen in processen en organisatie:
 Diverse processen binnen de politie, zoals intake en de aansturing
(uitgifteproces) van politie-eenheden, maar ook opvolging en nazorg.
 Cultuuromslag door o.a. vergaande integrale samenwerking met ketenpartners
en nieuwe rol die (groepen) van burgers krijgen.
Aandachtspunten uit de workshops die om nadere uitwerking vragen zijn:
 Hoe om te gaan met de spanning tussen lokaal oppakken en centraal aansturen?
Met andere woorden: Wat kun je lokaal oppakken? Hoe stimuleer je lokale
betrokkenheid? Wat moet je centraal aansturen? Hoe kun je ervoor zorgen dat
capaciteit goed wordt verdeeld?
 Hoe kan dit aansluiten bij Burgernet?
 Hoe om te gaan met verschillen tussen bijv. een grote stad en een kleine
gemeente? Bij kleinere gemeentes speelt het capaciteitsvraagstuk zo mogelijk
nog meer en de rijkere interactie met burgers moet wel goed belegd kunnen
worden,

3.3

Samenvatting
Vanuit de uitgangspunten en ambitie van BART! (verbeteren van veiligheid, door
vergroten van betrokkenheid van burgers, en het verbeteren van samenwerking
tussen gemeente, politie en burgers), en op basis van enkele situaties hebben we
huidige processen (‘ist’) en mogelijke, toekomstige processen (‘soll’) geschetst, van
hoe BART! kan worden uitgewerkt en kan worden ingezet in die situaties.
De terugkerende, centrale elementen van BART!, die door professionals
aangedragen, zijn:
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Betere manieren voor burgers om meldingen te doen, sneller, makkelijker:
 Gemeente: via een Meldingen-app met foto en locatie, en een ‘fast track’ voor
bijv. BIT (voor meldingen openbare ruimte) en bepaalde type meldingen.
 Politie: Eén ingang (één knop, één minuut) en met multimedia: spraak plus
tekst,
foto’s,
video
en
locatie
(universele
taal,
danwel
vertalingsmogelijkheden).



Betere communicatie en interactie, tussen professionals en burgers, zowel
wat betreft techniek als proces:
 Dialoog met burgers stimuleren, i.p.v. éénrichting, bijv. meer informatie vragen,
updates geven en updates vragen, nazorg (webcare)
 Melding direct naar lokale wijkmanager of wijkagent (evt. ook noodhulp), en
naar relevante burgers; zo krijg je korte lijnen (i.p.v. dat alles via het KCC of
meldkamer moet lopen; zij krijgen overigens wel alles ‘cc’)
 ‘Slim filter’ voor het automatisch selecteren en betrekken van specifieke, lokale
burgers, zgn. ‘pro-ams’ (niet-professional) en professionals
 Presence informatie, zodat burgers weten wanneer ‘hun’ lokale
wijkprofessional beschikbaar is andere professionals dit ook kunnen zien.



Online chat/forum voor complexe problemen (‘over-time’):
 Burgers, gemeente, politie en relevante netwerkpartners kunnen met elkaar in
dialoog gaan om het probleem helder te krijgen en om oplossingen te vinden
- Gecombineerd met face to face bijeenkomsten
- Zorgvuldig faciliteren en modereren; er is vaak een lange adem nodig om
dergelijke problemen op te lossen.

|

21 / 48

4

BART! perspectief vanuit informatie technologie

4.1

Achtergrond
Goede samenwerking tussen burgers, overheid en andere partners kan de
zelfredzaamheid (tussen burgers onderling) en samenredzaamheid (tussen burgers
en professionals) vergroten. Het doel van het BART! concept is het (digitaal)
faciliteren van deze samenwerking.
In fase 2C is gekozen voor een oplossing gebaseerd op een product van CGI. Dit
product voorziet in communicatie tussen burgers onderling, tussen burgers en
overheid en tussen professionals onderling. Voor BART! werd dit product
geconfigureerd en aangepast. Het eindresultaat is geen eindproduct met volledige
inzetbaarheid en functionaliteit maar een prototype om onderzoek te doen.
De inrichting van het prototype werd gebaseerd op de bevindingen van TU Delft
(hoofdstuk 2) en TNO (hoofdstuk 3). Deze lieten onder andere zien dat veel
informatie verloren gaat, met name in situaties waarin (nog) geen sprake is van
directe dreiging (over-time). In just-in-time situaties bleken mensen de voorkeur te
geven aan bellen maar er is soms verwarring over de keuze tussen 0900-8844 en
112. Mensen bleken niet altijd te weten bij wie ze moesten zijn. Ook kwam naar voren
dat burgers zich meer betrokken voelen bij hun omgeving als informatie met
regelmaat gedeeld wordt, het zogenaamde ‘ritme van de wijk’. Hierbij valt te denken
aan nieuwsberichten, verhalen uit en over de buurt en berichten van een wijkagent.
De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het prototype van het BART!
systeem. In over-time situaties kon informatie direct en laagdrempelig gedeeld
worden. Na een melding werd een ‘chat’ 4 gestart met andere deelnemers:
professionals, burgers of beiden. Het gebruik maken van een chat kan niet alleen de
interactie met (en tussen) burgers bevorderen maar er ook voor zorgen dat
belangrijke informatie niet verloren gaat. In just-in-time situaties bood het BART!
systeem de mogelijkheid om te chatten en te bellen. De keuze voor 0900-8844 of
112 was hierin weggenomen. Alle informatie kwam binnen op een centraal punt. Voor
de burger kan dit het doen van een melding makkelijker en laagdrempeliger maken
en voor de professional is het voordeel dat alle informatie zich op één punt bevindt.
Hierbij gaat het niet alleen om tekst en spraak (telefonisch) maar ook beeldmateriaal.
In het BART! systeem kunnen door burgers foto’s worden gedeeld met het MK/RTIC
en KCC. Deze hebben vervolgens de mogelijkheid de foto’s te delen met
professionals en burgers. Tenslotte is het mogelijk met het BART! systeem op
gezette tijden informatie te delen en daarmee aan te sluiten op het ritme van de wijk.
Vanuit de technologie werden een aantal specifieke vragen onderzocht: Hoe kan er
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende categorieën meldingen ‘spoed’,
‘nu’ en ‘later’?; Hoe kan sturing geven worden aan –of onderscheid gemaakt worden
tussen- de informatiestromen naar gemeente en politie?; Hoe kan sturing geven
worden aan –of onderscheid gemaakt worden tussen- de berichtenstroom naar het
RTIC en de centralist?; Hoe kunnen verschillende urgentieniveaus worden
onderscheiden in de berichtenstroom naar de gemeente?

4

Een ‘chat’ is in dit geval een conversatie via getypte berichten, vergelijkbaar met WhatsApp.
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BART! technologie
De technologie binnen het BART! concept moet om kunnen gaan met verschillende
deelnemers (burgers en professionals) en deze kunnen verbinden rondom een
incident. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 moet BART! niet de zoveelste
technologische oplossing bieden voor participatie. Er zijn (en worden) veel apps en
systemen ontwikkeld. De BART! technologie onderscheidt zich hierin door een
architectuur waarmee via verschillende kanalen toepassingen van derde partijen
kunnen worden aangesloten en gevoed. Voor professionals bijvoorbeeld het NMS,
KCC, MEOS en voor burgers bijvoorbeeld de politie app, Twitter, Facebook en
WhatsApp. Deze architectuur wordt binnen BART! het BurgerInformatie- en
CommunicatieKnooppunt (BICK) genoemd. Het BICK kan vergeleken worden met
een stekkerdoos. Op het BICK kunnen verschillende –onafhankelijk van elkaar
ontworpen- applicaties worden aangesloten (zie ).

Figuur 10: BICK architectuur in BART!.
Informatie vanuit verschillende applicaties worden door het BICK ontvangen en
gekenmerkt op basis van metadata, zoals de context van de informatie, tijd en plaats.
Op deze manier kan de informatie gerouteerd worden naar de juiste ontvanger,
bijvoorbeeld politie of gemeente of naar burgers onderling. De architectuur voorziet
hiermee in een structureringstaak.
4.3

Realisatie
In het BART! systeem staat de structureringstaak, genoemd in BICK, centraal voor
interpretatie van informatie en routering van informatie naar de juiste deelnemers. De
deelnemers bestaan uit burgers en professionals van de politie en gemeente. De
beoogde professionals in fase 2c waren intake & service medewerkers van het RTIC,
MK, KCC Den Haag en politieagenten op straat.
Het BART! systeem maakt dynamische –of ad hoc- samenwerkingsverbanden
tussen deelnemers mogelijk. Wanneer zich een incident voordoet is het systeem
ondersteunend bij het selecteren en informeren van deelnemers. Door deelnemers
bij elkaar te brengen vormen zij een groep of gemeenschap die gezamenlijk een
situatie kunnen oplossen, met verschillende rollen en bevoegdheden. Deelnemers
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worden geïnformeerd over de status en de acties die worden of zijn ondernomen.
Hierin kunnen burgers onderling informatie delen zonder dat de professional, de
overheid, meekijkt. Maar indien nodig kan de professional betrokken worden, door
middel van een escalatieknop.
Voor de realisatie werden drie componenten ingebracht: een service, een mobiele
applicatie en een operational user interface (OUI): de gebruikersinterface voor de
medewerkers van het MK/RTIC en KCC. De componenten werden aangepast en
geconfigureerd voor BART! op basis van de eerdere onderzoeksfasen door TU Delft
(burgers) en TNO (professionals). Tezamen vormden deze drie componenten het
prototype van het BART! systeem. De componenten worden in de volgende secties
beschreven.
4.3.1

Service
De BART! service is een webapplicatie. Deze wordt gehost op het internet. Voor fase
2c werd de service gehost op de infrastructuur van CGI. De service ontvangt
berichten van de mobiele applicatie en de OUI.

4.3.1.1

Input/Output
Voor de BART! service werden generieke interfaces voor input en output aangepast
voor communicatie van- en naar de BART! test-clients (mobiele applicatie en OUI).
De input-laag van de service maakt gebruik van een generieke REST interface.
REST, of representational state transfer, is een protocol voor data-overdracht in
gedistribueerde systemen. Verschillende applicaties kunnen hierdoor met de BART!
service communiceren, onafhankelijk van technologie of programmeertaal.
De output-laag van de service maakt gebruik van connectoren. Deze maken het
mogelijk om output van de service te sturen naar verschillende systemen of
applicaties. Via verschillende connectoren kan de service (in theorie) output sturen
via ieder communicatieprotocol, mits deze gespecificeerd zijn. In het prototype is
gekozen om de output te beperken tot iOS en Android applicaties.

4.3.1.2

Rule-engine
De kern van de BART! service is een redeneermechanisme of rule-engine. De ruleengine maakt gebruik van complex event processing (CEP). CEP maakt het mogelijk
binnenkomende berichten te interpreteren en te voorzien van metadata. Ieder bericht
(tekst of foto’s) dat binnenkomt op de service wordt gezien als een event. Een event
wordt vervolgens geclassificeerd door gebruik van beslisregels. Deze classificatie
bepaalt of een event een nieuwe melding betreft of een aanvullend bericht op een
reeds bestaand incident volgens een aantal scenario’s.
Scenario 1: het binnenkomende bericht is een nieuwe melding van een incident. Een
nieuw incident wordt aangemaakt in de BART! service. Vervolgens kunnen op basis
van de aard van het incident verschillende deelnemers worden betrokken bij het
incident.
Scenario 2: het binnenkomende bericht kan gekoppeld worden aan een bestaand
incident. Dit gebeurt op basis van locatie en tijdstip van de melding en rol van de
melder. Is de melding afkomstig van een locatie waarop reeds een incident bekend
is of is deze afkomstig van een deelnemer die reeds betrokken is bij een recent
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incident, dan behoort dit nieuwe bericht zeer waarschijnlijk bij het reeds bekende
incident.
De bovenstaande scenario’s, gedefinieerd in enkele tientallen regels in de ruleengine maken het mogelijk om binnenkomende berichten op effectieve wijze te
interpreteren. Hiermee kan worden bepaald welke deelnemers (professionals en
burgers) geïnformeerd dienen te worden, welke informatie zij te zien krijgen en via
welke communicatiekanalen ze benaderd moeten worden.
4.3.2

Mobiele applicatie
De mobiele applicatie stelt deelnemers in staat direct in contact te komen met politie,
gemeente, en andere deelnemers in hun omgeving over incidenten op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid. Deelnemers kunnen zelf meldingen maken,
meldingen van andere gebruikers lezen en reageren op meldingen.
De mobiele applicatie geeft de positie van de deelnemer door aan de BART! service.
Hiervoor kan de huidige locatie worden gebruikt (GPS) of een door de gebruiker in te
stellen locatie (adres). GPS kan door de gebruiker worden uitgeschakeld. Het
systeem is dan niet in staat de deelnemer te volgen.

Figuur 11: Hoofdscherm van de mobiele applicatie.
Figuur 11 geeft het hoofdscherm weer van de mobiele applicatie. Boven in het
hoofdscherm staan vier knoppen waarmee de gebruiker in contact kan treden met
hulpdiensten, gemeente, of burgerdeelnemers. Onder de knop “nieuws” kan men
berichten lezen uit informatiediensten als politie.nl en BurgerNet. Onder de vier
knoppen zijn de meldingen te zien die via BART! zijn gedaan.
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Figuur 12: Scenario bij het doen van een
melding.

Indien gekozen wordt om een incident te melden aan hulpdiensten of gemeente krijgt
de deelnemer de keuze om te bellen of te chatten ( links). Met de keuze-optie chatten,
kan de deelnemer vervolgens een keuze maken uit een aantal type meldingen. Deze
staan genoemd in onderstaande tabel:
In geval van hulpdiensten
Overval
Geweld
Inbraak/diefstal
Ongeval
Overlast
Brand
Vandalisme
Onwel wording

In geval van gemeente
Afval, vuil of ongedierte
Groen
Riolering, water & constructies
Straten & straatmeubilair
Verkeerslichten, borden &
straatverlichting
Anders

Na het kiezen van een type kan aanvullende tekst worden verstuurd en eventueel
een foto worden toegevoegd. Vervolgens kan worden gechat over de melding met
de meldkamer en andere BART! deelnemers ( rechts).
4.3.3

Operational User Interface (OUI)
De OUI wordt gebruikt door intake & service medewerkers (MK/RTIC en KCC).
Hierop zijn alle meldingen te zien die binnenkomen. Links in beeld staan de
meldingen en rechts zijn de posities te zien op een kaart. Ook kan de positie van
burgerdeelnemers en professionals worden getoond.
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Figuur 13: De Operational User Interface (OUI).

4.4

Overwegingen met betrekking tot het prototype
Voor het experiment werd gebruik gemaakt van een prototype. Deze bood de
functionaliteit die nodig was om het experiment uit te voeren. Vanuit deze gedachte
kregen bepaalde functionaliteiten voorrang tijdens de realisatie terwijl andere in
mindere mate of niet geïmplementeerd werden.
Niet meegenomen in het prototype is het registratieproces van deelnemers. BART!
deelnemers, in de beoogde situatie, zijn geregistreerde deelnemers waarvan
tenminste naam en telefoonnummer bekend zijn. Dit vraagt om een vorm van
validatie van gebruikers. Te denken valt aan bijvoorbeeld gebruik van DigID of het
delen van broninformatie, zoals de geregistreerde deelnemerslijst uit Burgernet.
Ook niet meegenomen werd een uitgebreid deelnemersprofiel. In het uiteindelijke
BART! landschap zou een deelnemer een of meerdere rollen kunnen hebben en
beschikken over specifieke vaardigheden. Iemand kan een arts zijn of bijvoorbeeld
een EHBO diploma hebben. Daarnaast kan een deelnemer een bepaalde BART!
geschiedenis hebben: eerdere meldingen die zijn gedaan, eerdere betrokkenheid bij
incidenten of een indicatie van ervaring en bekwaamheid. Op basis van dit profiel
kan een gedetailleerde selectie van deelnemers worden gemaakt bij een melding.
Hiervoor werd een model opgezet en vastgelegd welke toegevoegd zou kunnen
worden aan de BART! service. In het prototype werd het deelnemersprofiel
teruggebracht tot drie rollen: burger, professional en semi-professional.
Met betrekking tot de OUI zou in de beoogde BART! situatie een verschillende versie
worden gebruikt door gemeente en politie die aansluiten bij hun processen en
werkwijzen. In het prototype werd één OUI geleverd welke gebruikt werd door zowel
gemeente als politie.
Een gedetailleerde vorming van groepen (bijvoorbeeld een buurtgroep of een
specifieke groep van alleen professionals) werden niet meegenomen in de test.
Meldingen en berichten gedeeld werden gedeeld met professionals, burgers of beide
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rondom de locatie van een incident. Hiermee werd het concept gedemonstreerd
waarin groepen gevormd werden rondom incidenten. Het vormen van specifieke
groepen is technisch wel mogelijk. Voor wat betreft de mobiele applicatie is gekozen
om de optie om media te verzenden te beperken tot foto’s. Video zou een
mogelijkheid kunnen zijn maar werd niet geïmplementeerd.
Ten slotte werd integratie met sociale media applicaties onderzocht maar niet
meegenomen in de applicatie.
4.5

De toekomst: het BART! concept in het informatielandschap
Het BART! concept gaat over samenwerking en verbinden. Het uiteindelijke doel is
niet om een systeem naast bestaande systemen te bieden maar om te integreren en
verbinden met bestaande toepassingen.
Figuur 14 geeft (gesimplificeerd) de positie van BART! als informatieknooppunt in dit
informatielandschap weer. Centraal staat de BART! service, beschreven in de vorige
sectie. De mobiele applicatie en de OUI gebruikt in het prototype zijn vervangen door
bestaande systemen en applicaties.
In oranje zijn publieke informatiediensten voor veiligheid weergegeven, in groen de
applicaties gebruikt door burgers, in blauw de politie-applicaties en in rood de
gemeente.

Figuur 14: Positie van BART! in het informatielandschap
BART! staat centraal als informatiedienst tussen de verschillende informatiebronnen.
Als een dirigent orkestreert BART! de stromen van- en naar verschillende bronnen.
Informatiebronnen kunnen gebruikers zijn zoals burgers en professionals. Maar ook
bestaande systemen, diensten en apps. De aard van informatie kan verschillen,
waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om gesproken informatie (bellen), tekst, of media.
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De generieke input/output interface van de BART! service maakt het mogelijk om
vrijwel iedere applicatie aan te kunnen sluiten via een application programming
interface (API).
Via reeds bestaande APIs kan informatie ontsloten worden uit NL-Alert, Burgernet
en Politie.nl. Deze informatie kan door de BART! service actief worden verzameld,
geïnterpreteerd en gedeeld met professionals en burgers of rechtstreeks worden
doorgezet naar andere systemen.
Bestaande sociale toepassingen als Twitter en Facebook beschikken over
uitgebreide APIs. Sociale media kunnen hierdoor rechtstreeks worden gekoppeld
aan BART!. Hiermee ontsluit BART! communicatiekanalen die dagelijks worden
gebruikt door burgers en sluit het daarmee aan bij de belevingswereld van de
gebruiker. Hierbij moet het voor de gebruiker wel duidelijk zijn wanneer iets met
BART! gedeeld wordt. Bijvoorbeeld door het sturen van een privébericht in Twitter of
via de chatfunctie van Facebook.
Voor de professionals zou BART! via beveiligde kanalen broninformatie kunnen
communiceren met GMS/NMS voor de meldkamer. Deze kan informatie rechtstreeks
doorzetten naar de terminals in auto’s. Voor de agenten op straat zou BART!
geïntegreerd kunnen worden met MEOS. Hierdoor kunnen ook agenten op straat
rechtstreeks in contact staan met de burger via hun bestaande omgeving.
Bovenstaande visie is een stip op de horizon waarin het delen van informatie zorgt
voor verrijking in een open landschap van samenwerking en participatie. Met BART!
als een spin in het web. In fase 2c werd een belangrijke stap ondernomen richting
die horizon.
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5

BART! Living Lab Experience

5.1

Setup van de BART! Living Lab Experience
In een zogenaamde BART! Living Lab Experience zijn drie situaties nagespeeld, op
een zo realistisch mogelijke wijze: met burgers, met professionals, en met een
werkend prototype.
Procesevaluatie
Op de meldkamerlocatie de Yp is een praktijkstraat waar normaal gesproken de
Integrale Beroeps Training (IBT) wordt afgenomen. TNO heeft, samen met twee IBTers, drie scenario’s (zie hoofdstuk 4) verder uitgewerkt tot scenario’s die kunnen
worden nagespeeld in een soort rollenspellen. . CGI ondersteunde in de evaluatie de
technologie; zij zorgden voor een werkend prototype. Het betrof drie praktijksituaties
waarin burgers met elkaar en met de gemeente en de politie communiceren,
informatie uitwisselen en samenwerken. De overheid kan hulp bieden, maar burgers
kunnen zelf ook hulp gaan bieden. Die situaties variëren van niet-spoed tot spoed
(zie hoofdstuk 4).

Figuur 15: De praktijkstraat in de linkerfoto waar realistische situaties nagespeeld
kunnen worden
Het rollenspel lijkt op de rollenspellen in eerdere workshops (, maar kon nu in meer
realistische situaties worden nagebootst; bovendien kon men het BART! prototype
echt gebruiken, zowel op smartphones als op laptops. De rollen bestonden onder
andere uit: wijkagenten, uitvoerende diensten van de gemeente, het KCC, en
professionals uit de meldkamer zoals RTIC, het OC met o.a. mensen van het Service
Centrum, van Communicatie, het Social media team en iemand van Burgernet.
De deelnemers van de BART! Living lab Experience bestonden uit:
6 wijkagenten van bureau Beresteinlaan
21 burgers uit regio Den Haag die actief zijn in buurtpreventieteams (BIT) of
anderszins betrokken en geïnteresseerd bij leefbaarheid en veiligheid
10 specialisten van meldkamers, waaronder RTIC, RSC, DROC, KCC,
burgernet en communicatie.
Hieronder worden de drie scenario’s/rollenspelen in enig detail beschreven:
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Gat in de rijbaan
Doel en verloop van de situatie: In eerste instantie lijkt het gat mee te vallen vanuit
de berichten van burgers, maar latere berichtgeving spreekt over een ‘ sink hole’
waardoor gevaar ontstaat voor voorbijgangers en later blijkt dat het verkeer er ook
last van heeft omdat het gat midden in de weg ligt. Pas na een foto wordt de situatie
duidelijk, omdat er diverse berichtgeving is. In dit scenario is het aan de gemeente
en aan hulpdiensten om de ernst van de situatie goed in te schatten, passend te
handelen en burgers ook handelingsperspectief te bieden. Gemeente zou het
stadsdeel, wegbeheer en aannemer kunnen contacteren, terwijl politie met
wijkagenten het gat met lint kan afzetten en verkeer kan regelen.
Hoe het verliep: De eerste situatie, met een belangrijke rol voor het KCC, kon door
technische problemen met een internetverbinding bij de meldkamer/KCC helaas niet
goed geëvalueerd worden. Burgers waren druk bezig om het verkeer op de straat te
regelen, het gat af te zetten, alles zonder de hulp van de overheid die (door falende
techniek) niet in verbinding stond. Het rollenspel onder de burgers toonde veel
zelfredzaamheid, maar men vond het wel lang duren. Men had immers melding
gedaan en een gat dicht zich niet zelf. Uiteindelijk wilde men zand gaan halen, totdat
iemand in het gat viel en verongelukte. Hoewel iemand EHBO had, waren de
hulpdiensten toen toch echt nodig. In deze evaluatie waren geen burgers die de
Nederlandse taal niet machtig zijn, maar met BART! was het mogelijk geweest om
alleen een foto met locatie (‘universele beeldtaal’) te delen met gemeente en met
hulpdiensten.

5.1.2

Dreigend persoon bij geldautomaat
Doel en verloop van de situatie: Hierin ligt de nadruk op het inschatten van een ‘vage’
melding. Er wordt door burgers melding gedaan van een dreigend uitziend figuur dat
zich ophoudt naast de geldautomaat. Maar hoe dreigend is de situatie? De
wijkagenten zijn niet in de buurt en het kan wel even duren. Interactie met burgers
t.b.v. duiding en andersom handelingsperspectief is cruciaal. Er wordt door burgers
meer informatie gegeven en de situatie lijkt steeds dreigender te worden. Komt dat
door het volume en valse berichten, of is het ook zo? Het lukt iemand een foto te
nemen van de man, en iemand anders durft de man na een tijdje aan te spreken.
Meer en meer burgers weten van de situatie en ingrijpen van politie lijkt dringender
te worden.
Hoe het verliep: Burgers gaven aan normaal liever door te lopen en pas om de hoek
een berichtje te delen of te bellen. Een foto nemen durft niet iedereen. Om een hoekje
misschien. Burgers ervaren wel veel steun van elkaar in deze situatie, want voordat
politie ter plaatse is zijn er burgers die aangeven te komen helpen. Is de man wel zo
dreigend, of is hij niet helemaal in orde? Burgers gaan ook handelen, en terwijl de
politie precies op dat moment aankomt staan burgers hen bij.

5.1.3

Heterdaadsituatie: poging tot woninginbraak
Doel en verloop van de situatie: Een bewoner merkt in het voorbijlopen op dat een
onbekend figuur aan een raam staat te sjorren en gereedschap lijkt te gebruiken. Met
BART! wordt melding gemaakt, de meldkamer is op de hoogte maar ook andere
omstanders en bewoners. Iemand lukt het om vanachter een raam een vage foto te
maken, de man is inmiddels aan de wandel. Na het delen van de foto wordt er door
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bewoners druk gespeculeerd over de identiteit van deze man. Sommige bewoners
noemen een naam en geven aan eigen maatregelen te nemen.
Hoe het verliep: Dit scenario liep precies zoals hierboven geschetst. Met name de
situatie waarin de man aan de wandel ging werd door burgers goed opgepikt, zodat
de politie van twee kanten (met 4 agenten) de man kon insluiten en arresteren.
Burgers gaven aan met name in deze situatie liefst te willen bellen, en ook de agenten
konden berichten niet achter het stuur lezen tijdens hun aanrij-periode. Een foto is
welkom na een telefoontje, en ook locatie updates zijn gewenst.
5.2

Technologische evaluatie
Het doel van de evaluatie vanuit de techniek is het toetsen van de bruikbaarheid en
het beoordelen van de gebruikte applicaties. De ervaringen die zijn ontvangen van
de eindgebruikers tijdens de BART! Living lab Experience zijn mede uitgangspunt
geweest voor deze evaluatie. Deze omvat de gebruikerservaring, functionaliteit en
robuustheid van de technologie vanuit het perspectief van de Politie/KCC en de
burgers.
Tijdens de BART! Living lab Experience werden meldingen gedaan door burgers met
de mobiele applicatie. CGI heeft voor het experiment een vijftal telefoons beschikbaar
gesteld waarmee de scenario’s konden worden nagespeeld in de praktijkstraat. De
medewerkers van het MK/RTIC en KCC namen plaats in het OCC (operatie
commando centrum) om een werkelijke situatie van een meldkamer op afstand te
simuleren. In deze meldkamer werd de OUI geplaatst voor het afhandelen van
meldingen door MK/RTIC en KCC. Daarnaast werd een laptop met beamer in de
praktijkstraat geplaatst waarop de OUI te zien was. Op deze wijze konden
toeschouwende deelnemers zien wat er in de meldkamer gebeurde.

5.3

Bevindingen van de BART! Living Lab Experience
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van burgers en professionals
samengevat:
 punten die als positief werden ervaren (‘Tops’)
 en punten die verbeterd zouden kunnen worden (‘Tips’):

5.3.1

Vanuit burgers
Tops:
-

Steun van bewoners en andere burgers ervaar je nu echt
Fijn dat je hiermee kunt helpen in de buurt
Op de hoogte zijn van incidenten uit de buurt
Fijn als het met bekende buurtgenoten kan
Handig zo’n foto, maar wel uitkijken dat het veilig genomen kan worden
Fijn dat mensen zichzelf aanmelden, dat scheelt lijsten bijhouden
Fijn die terugkoppeling, die lijkt meer op maat dan burgernet
Lagere drempel om te melden, misschien ook voor kleinere zaken?
Meerdere melders geven beter beeld

Tips:
-

De keuzeknoppen voor type incident zijn niet eenduidig.
Graag meer berichtgeving van politie/gemeente terug
Wat mag je als burger nu wel en niet doen? Dat is nu niet duidelijk…
De politie moet eigenlijk nog sneller in actie komen (Real-Time)
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-

Hoe is de melder beschermd? Er is angst voor privacy issues en represailles.
Leidt dit niet tot ramptoerisme?
Waarom geen WhatsApp? BART! lijkt veel op bestaande apps, waarom
worden die niet gebruikt? Integreer dit in bestaande apps!
Bij spoed eerst bellen, dan berichten en foto’s
Wat is een groep? Alleen mijn buurt of wordt een groep ad-hoc gevormd
rondom een incident?
Kan dit ook via spraak (zoals Siri op de iPhone)?
Kun je ook zien wat iedereen kan of heeft? (EHBO of AED)
Doen professionals ook mee in de groepen, maar dan als privépersoon?
(politie, medische achtergrond, etc)
Doen andere partijen ook mee, zoals HTM, waterschap, woningbouw?
Kan een BIT ook een berichtje binnen de groep sturen?
Meer talen ondersteunen, of Google Translate gebruiken.

Burgers/bewoners gaven aan BART! overwegend in hun eigen buurt te willen
gebruiken met mensen die ze kennen. In vreemde buurten met vreemde mensen zou
het afhangen van het type incident. Men wil vooraf kunnen instellen of men ook van
die situaties een melding wil ontvangen.

5.3.2

Vanuit professionals
Tops
Tips
-

-

-

-

BART! toepassing is eenvoudig, maar werkwijze is vooral anders en erg
wennen
Veel real-time informatie (wel wat filtering nodig)
Interessant om zo meldingen multidisciplinair op te lossen.
Organisatiegrenzen worden minder hard.
Je kunt nu open vragen stellen, in plaats van geprotocolleerd werken
Direct contact met niet alleen melder, maar ook omstanders
Explosie van informatie real-time, schept verwachtingen en proces is zo niet
ingericht, melding blijft open omdat het door een groep gedaan wordt, hoe
‘af te handelen’?
Er mist een eenduidig uitvraagprotocol in de applicatie voor burgers.
Er zijn hierdoor veel verschillende vormen van informatie, die bovendien
vragen om andere vormen van reactie.
De inschatting van prioriteit van meldingen wordt lastiger.
Welke informatie moet naar wie? (groepen burgers, maar ook professionals)
Snel de draad kwijt, moeilijk later inhaken
BART! moet het 24/7 doen, vraagt om een 112-achtige mindset!
Hoe kun je allerlei verwachtingen waarmaken? Gemeente is geen 24/7
organisatie en burgers verwachten nu meer snelheid dan bij telefonische
opvolging, o.a. omdat ze zelf ook sneller reageren.
Het systeem zou zelf ook geprotocolleerde handelingsperspectieven kunnen
sturen naar deelnemers, zoals “ houdt afstand”, of “blijf bij het slachtoffer”,
maar ook een ontvangstbevestiging.
Bij spoed eerst bellen en dan foto of tekst appen (net als burgers aangaven).

Professionals uit de meldkamer (Politie) of KCC
(Gemeente) zijn gewend om de telefoon aan te nemen. Een melding volgt een
protocol en is afgebakend, je hangt op en opvolging volgt logisch volgens
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afgesproken lijnen. Nu staat de lijn met de burgers continu open, er was geen digitaal
uitvraag protocol en antwoorden van burgers voldeden niet altijd om goede opvolging
te geven of prioriteiten te kunnen stellen. Aan de telefoon kan de centralist dwingend
volgens protocol vragen “zijn er slachtoffers?” maar in BART! blijven dit soort vragen
(te) lang onduidelijk.
Afhandeling van de melding, maar ook de nazorg zoals beantwoorden van vragen,
wegnemen van geruchten, burgers vragen om meer informatie vraagt om een
webcare aanpak die niet alleen bij politie, maar tussen ketenpartners afgestemd dient
te worden. Wanneer schakelt wie in en wanneer weer af? Hoe draag je een proces
over? En hoe staat webcare in verbinding met wat er op straat gedaan en verteld
wordt door professionals (streetcare)? BART! lijkt bij spoed een aanvulling op bellen
te zijn en kan (vanaf een zogenaamde Prio 3 melding) wellicht wel werken, mits de
toegevoegde meldingsinformatie eenduidig is.
Deze professionals hebben in deze opstelling een “one-stop shop” voor burgers
kunnen ervaren waarin spoed en niet-spoed door elkaar liep, maar ook zaken die
voor de gemeente of politie waren. Hierin ziet men nieuwe kansen voor synergie en
aanpak, maar uiteraard ook een heleboel nieuwe vragen. Kansen zitten in snelheid
van handelen, want een beller is niet altijd sneller als er veel schakels in de
afhandelketen zitten zoals bijvoorbeeld bij gemeentelijke meldingen. Er is veel
informatie, maar met foto’s wel rijkere informatie en mogelijk ook eerder omdat de
drempel lager ligt. Maar een vraag kan kort en ingewikkeld zijn, dus
verwachtingsmanagement is essentieel. Een vraag kan niet altijd een real-time
antwoord krijgen.
De deelnemers gaven aan dit graag in een vervolg nog een keer uitgebreider te willen
beproeven, want er waren veel (deel)processen en organisatieonderdelen die in
BART! kunnen samenkomen. Het blijven betrekken van deze professionals in de
verdere ontwikkeling ziet men als sleutel tot succes. Temeer ook omdat het niet
alleen gaat over anders doen, maar ook denken en een cultuurverandering in diverse
organisatieonderdelen.
5.4

Reflectie op bevindingen en te verwachte effecten van BART!
Gemeentes en politie maken steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde
van burgers, vooral ook in de context van gebiedsgebonden werkzaamheden. BART!
sluit aan bij andere gebiedsgebonden aanpakken waarin algemeen drie kernfactoren
worden onderscheiden:
 Samenwerking met burgers
 Decentrale aansturing
 Oplossen van problemen
BART! gaat dus niet over het simpelweg verbeteren van de relatie tussen de politie
en burgers, maar het richt zich specifiek op het oplossen van een probleem waarbij
ook de capaciteit en expertise van burgers (en mogelijk private partijen) worden
ingezet. Maar wat zijn de resultaten van die inzet?
De meeste onderzoeken in dit onderwerp zijn gebaseerd studies in de VS; er is dan
ook (meer) onderzoek nodig naar de situatie in Nederland, om de praktische effecten
van BART! vast te kunnen stellen.
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Het effect van samenwerken met burgergroepen is ook in andere onderzoeken niet
tot nauwelijks aangetoond omdat de implementatie vaak een combinatie van
interventies betrof. In het recente onderzoek van de Universiteit van Tilburg waarin
werd aangetoond dat het aantal woninginbraken daalde met 40% als gevolg van
Whatsapp groepen (Akkermans & Vollaard, 2015). Maar het is ook zo dat de
oprichting van deze WhatsApp-groepen gepaard ging met een verhoogde
organisatiekracht en preventiewerk vanuit gemeente en politie. In de gemeente Ede
is men ook al jaren geleden gestart en nam het aantal woninginbraken in één jaar
met 45% af in 2014 ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2015 registreerde de
politie wederom een daling van 15%5. In Nederland zijn inmiddels duizenden groepen
op WhatsApp actief6 en Tilburg alleen al 90. Langere termijn effecten zijn onbekend.
Deelnemers waren positief over de inzet van deze burgergroepen, omdat ze meer
veiligheid ervaren en hun gevoel van controle over de buurt is toegenomen. Dit geldt
echter niet voor alle wijken. Voor sommige wijken nam het gevoel van onveiligheid
zelfs toe, mogelijk in wijken waar het niveau van vertrouwen laag is (Eijck, 2013).

5.5

Aandachtspunten
Naast deze bevindingen zijn er ook enkele aandachtspunten die werden genoemd
door burgers en professionals:

5.5.1

Sociale cohesie
Sociale cohesie is een beleidsterrein van politie en gemeente, misschien iets meer
van gemeenten. Wijkagenten hebben hierin ook een rol, maar alleen als het ook leidt
tot meer veiligheid (een win-win). Daarnaast zijn ook andere partners, zoals
woningbouw, horeca, jeugd, andere hulpdiensten (brandweer, ambulance), htm,
taxi’s. De vraag is wel of je een communicatieplatform voor burgers (wat leidt tot
sociale cohesie) moet vermengen met een systeem dat veiligheid centraal heeft
staan.
Het bevorderen van sociale cohesie kan ook doorschieten. Onderzoek toont aan
(Lub, 2016) dat buurtpreventieteams bijdragen aan de wijkveiligheid, maar dat er ook
risico’s aan kleven: stigmatisering en doorgeschoten sociale controle. Een voorbeeld
dat de media heeft gehaald is een WhatsApp groep uit Aalburg7 . Sociale cohesie
kan in digitale groepen zeer sterk zijn onder bepaalde groepen en dus polariserend
werken, ook doordat mensen en groepen worden uitgesloten.
Hieronder worden de meningen weergegeven die zijn opgehaald tijdens de BART!
Living Lab Experience:
Wat is nodig in BART! voor sociale cohesie?
Een rustige omgeving waar discussies gevoerd kunnen worden en regels
uitgelegd worden, voorlichting kan worden gegeven.
Meer nadruk op wat er goed gaat en ipv alleen meldingen van ellende. Op de
hoogte zijn wat er in de buurt speelt.
5

https://issuu.com/eigenhuis/docs/preview_ehm_juni_2016
Wapb.nl
7
http://www.omroepbrabant.nl/?news/235761872/Doek+valt+voor+omstreden+en+%E2%80%98di
scriminerende%E2%80%99+WhatsAppgroep+in+Aalburg+%E2%80%98De+lol+is+ervan+af%E2%80%99.aspx
6
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Zien wie er betrokken zijn, wie willen/komen helpen zodat je ziet dat je er niet
alleen voor staat.
Bewustzijn door expliciet in BART! na te moeten denken over wie je bent en
hoe/wie/waar je hulp wilt bieden.
Handelingsperspectief bieden: meldingen filteren: welke meldingen gaan naar
welke overheid, welke meldingen blijft bij burgers en wat kunnen ze dan zelf
doen. Maar ook wat vinden burgers dat er zou moeten gebeuren: input van
burgers op de werkwijze.
Directe betrokkenheid, korte lijnen, snelle interactie.
Door BART! integratie van just-in-time en over-time
Je krijgt meer en sneller informatie binnen, relevante en niet-relevante, maar
ook complexer, want burgers praten niet volgens de ‘protocollen’, in een taal die
professionals niet gewend zijn (aan telefoon kun je ‘dwingende’ vragen stellen)
en kennen de wetten niet.
De huidige organisatie is hier niet klaar voor. Bestaande werkprocessen zijn
‘mono-task’ ingericht en dit vraagt om integratie. Is dan nog wel duidelijk wie
waar over gaat? Dit vraagt om andere cultuur, middelen, protocollen.
Voorwaarden voor succesvol BART!
Mensen moeten sociaal-vaardig zijn: snel kunnen reageren, analytisch om snel
de binnenkomende informatie op waarde te kunnen schatten, groepsdynamiek,
communicatie, kunnen denken in opsporing, samenwerking met andere
organisaties, improviseren, sturen op interactie. Opleiding, coaching, training.
Organisatie moet ook webcare/BART!care inrichten met voldoende mensen die
dat doen.

5.5.2

Eigenrichting, represailles en ramptoerisme
Het stimuleren van sociale cohesie kan ook doorschieten in eigenrichting. Van
burgergroepen is bijvoorbeeld bekend dat er ‘group think’ kan ontstaan. Iemand die
een ogenschijnlijk verdachte situatie meldt, wordt soms versterkt en bevestigd door
een ander. En als er echt iets aan de hand is kan er opgeroepen worden tot actie.
De druk en dynamiek van de groep kan leiden tot onwenselijke acties. Dit hebben we
in diverse situaties gezien, zoals de oproepen tot geweld via WhatsApp groepen
rondom pedofiel Benno L., maar ook opvangcentra voor vluchtelingen en vermeende
woninginbrekers hebben in het verleden al knuppelploegen aan de deur gehad 8.
Oplettendheid van burgers, en het handelingsperspectief dat in sommige gevallen
nog acceptabel is bij vormen van burgeropsporing kan snel tot burgervervolging
overgaan. Het lokale gezag dient hierin polshoogte te houden en moet ingrijpen of
bijsturen waar nodig.
Daarnaast kunnen bewoners angst krijgen voor represailles. Want hoe weet je wie
er in de groep zit, of bij de informatie uit de groep kan? Als criminelen zicht hebben
op deze informatie of zelfs in de groep zitten kan dat gevaarlijke gevolgen hebben.

8

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3569654/2013/12/30/Man-vals-beschuldigddoor-intimiderende-dorpelingen.dhtml
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En dat criminelen social media gebruiken, toont het voorbeeld uit Haren waar een
straatdealer in softdrugs de lokale jeugd benaderde via Whatsapp-groepen9.
Een ander mogelijk ongewenst effect is ramptoerisme. Dankzij BART! en social
media zijn burgers sneller op de hoogte wanneer er ergens iets gebeurt. Dat is niet
altijd een voordeel. Volgens een aantal overheidsdiensten stimuleert social media,
en mogelijk ook BART!, het ramptoerisme wat het snelle optreden van de
hulpverleners kan hinderen. Toch blijven overheidsdiensten zelf ook gebruik maken
van social media, want de voordelen zijn groter dan de nadelen. Digitale crowd
control, maar ook community care in de wijk is door professionals genoemd als
enorme kans om dit ook middels BART! mede te organiseren.
5.5.3

Design for all
Een algemeen probleem bij participatieprojecten is dat slechts een beperkt aantal
burgers bereid is om zich in te zetten en dat die groep niet representatief is voor de
totale gemeenschap (hoewel mogelijk wel voor de problemen die er spelen).
Het onderzoek onder burgers (hoofdstuk 2) is bijvoorbeeld uitgevoerd in een wijk niet
iedereen de Nederlandse taal spreekt en niet iedereen digitaal vaardig is. Aan de
andere kant zagen we dat de burgers die deelnamen aan de BART! Living Lab
Experience vooral betrokken burgers waren, mensen die al actief zijn in bijvoorbeeld
Buurt Interventie Teams.
Een manier om die diversiteit in burgers op te lossen is het ontwikkelen van
verschillende varianten of versies van BART! voor verschillende groepen burgers. Zo
kan bijvoorbeeld eerst het “DNA van de buurt’ worden vastgesteld , daarna kan een
passende variant of versie van BART! worden geselecteerd, en tot slot kunnen
passende interventie worden aangeboden: interventies die passen bij die variant of
versie van BART! en bij die specifieke buurt.
Eén van de oplossingsrichtingen is om beter aan te sluiten bij de behoeften van
(groepen) burgers. Een mooi voorbeeld is WAAKS10, waarbij hondenbezitters worden
gevraagd om tijdens het uitlaten van hun hond extra op te letten en verdachte
signalen door te geven aan de politie. Een win-win situatie die weinig extra
inspanning kost: de hond moet toch worden uitgelaten, de hondenbezitter heeft zijn
of haar bijdrage geleverd aan de veiligheid in de wijk en de politie heeft er extra oren
en ogen bij. Op deze manier kan design-for-all via een ‘lappendeken’ aanpak bereikt
worden om zoveel mogelijk doelgroepen in enigerlei mate te betrekken bij
leefbaarheid en veiligheid.
Wat is nodig in BART!?
 Een design for all: meerdere talen, mensen die niet online zijn ook betrekken,
verschillende doelgroepen bedienen.
 Een rustige omgeving waar discussies gevoerd kunnen worden en regels
uitgelegd worden, voorlichting kan worden gegeven.
 Meer nadruk op wat er goed gaat en ipv alleen meldingen van ellende. Op de
hoogte zijn wat er in de buurt speelt.
 Zien wie er betrokken zijn, wie willen/komen helpen zodat je ziet dat je er niet
alleen voor staat.
9

http://www.dvhn.nl/drenthe/Straatdealer-in-softdrugs-benadert-jeugd-via-Whatsapp21371552.html
10
http://www.ccv-veiligheidsbeleving.nl/praktijkvoorbeelden/waaks-surveillerende-hondenbezitters
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5.5.4

Bewustzijn door expliciet in BART! na te moeten denken over wie je bent en
hoe/wie/waar je hulp wilt bieden.
Handelingsperspectief bieden: meldingen filteren: welke meldingen gaan naar
welke overheid, welke meldingen blijft bij burgers en wat kunnen ze dan zelf
doen. Maar ook wat vinden burgers dat er zou moeten gebeuren: input van
burgers op de werkwijze.
Directe betrokkenheid, korte lijnen, snelle interactie.

Privacy
Uiteraard is privacy een belangrijk aandachtspunt bij BART!. Privacy binnen BART!
raakt onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en als politie van
de informatie gebruik maakt ook de wet politiegegevens. In de groepsdynamiek
tussen burgers kunnen foto’s en beschrijvingen van verdachte personen gedeeld
worden en ziet men elkaars naam en eventuele andere persoonsgegevens (zoals nu
een telefoonnummer in WhatsApp buurtgroepen). Allemaal zaken waarvoor
onderlinge spelregels afgesproken moeten worden, zoals een privacyverklaring,
beveiligingsregels en afspraken (doelbinding) over het gebruik van de informatie.

5.5.5

Technologie
Tot slot is, uiteraard, techniek een belangrijke randvoorwaarde. Tijdens de BART!
Living Lab Experience zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
 Het systeem moet flexibel zijn, eenvoud door juiste filtering in berichten,
duidelijke kaders stellen, spelregels, bij ‘grijze’ situaties heldere afspraken
maken.
 Het systeem moet ingesteld kunnen worden door de gebruiker zelf en ook
anonimiteit mogelijk maken. Optimale gebruikersinterface.
 Om langdurig gebruik te waarborgen kennis toepassen van
motivatietheorieën, bijvoorbeeld invoegen van game-elementen. Het
systeem moet even betrouwbaar zijn als 112 en daarnaast helder
verwachtingenmanagement wat je als burger kunt verwachten (Beleving van
tijd op social media is hoger dan aan de telefoon. Je drukt op een knop en
verwacht hulp. En als je als burger komt helpen, kan het gebeuren dat je er
eerder bent dan de politie, en dan weet je niet wat je moet doen.)
 Het moet mogelijkheid zijn om deelnemers te blokkeren of, in het algemeen,
deelnemers te kunnen beheren.
 De meldkamer zou een “report” optie moeten hebben van een melding en
deze door kunnen sturen naar terminals, bijvoorbeeld GMS in de auto van
de agent. In dit report staan dan bijvoorbeeld de 7 W’s (wie, wat, waar,
waarmee, welke wijze, wanneer, waarom).
 Grafische aanpassingen tbv gebruikersgemak, zoals leesbaarheid, de optie
om in te kunnen zoomen op foto’s en het bekijken van deelnemers.
 Duidelijke zichtbaarheid als een melding door een collega in behandeling is
genomen (en wat de status is).
 Gedurende de afhandeling van een melding is het zinvol om bij binnenkomst
van een hogere prio melding (c.q. belangrijkere melding) een signaal af te
geven in de user interface.
 Er moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen informatie die nu nodig
is (urgent) en welke later.
 Het moet duidelijk zijn waar een bericht naartoe gestuurd moet worden: een
individuele deelnemer, burgerdeelnemers of professionals.
 Een incident moet een duidelijke naam en locatieherkenning hebben.
 Er dient een duidelijk overzicht te zijn van wat er gemeld wordt.
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Terwijl de medewerker van OC tekst typte verdween deze wanneer er een
foto in beeld kwam. Dit moet verholpen worden.
Het moet mogelijk zijn individueel te chatten met een gebruiker voor
specifieke uitvraag.

Een vraag die tijdens de BART! Living Lab Experience naar voren kwam vanuit de
burgers was waarom gekozen werd voor een BART! oplossing en niet voor
bestaande oplossingen als WhatsApp waarmee ook informatie kan worden gedeeld.
Het doel van BART! is niet het vervangen van bestaande applicaties maar om deze
te integreren en aan te sluiten bij de buitenwereld. In deze buitenwereld organiseren
zich enerzijds de burgers in initiatieven voor samenwerking en anderzijds zijn er de
professionals die eigen processen en coördinatie hanteren. BART! beoogt deze
werelden samen te brengen in een integraal platform voor kennisdeling en
samenwerking waarmee informatie kan worden verzameld en gedeeld over de
grenzen van bestaande applicaties. Daarnaast wordt deze informatie verrijkt door
deze te combineren met andere informatiebronnen.
Het komen tot een dergelijk platform vraagt om onderzoek en beproeving zoals
tijdens fase 2c en de BART! Living Lab Experience zijn gedaan. Hierin wordt geen
eindproduct gepresenteerd maar een aanpak beproeft om te komen tot een gouden
standaard. Vanuit dit kader werden testapplicaties gebruikt om de werking in de
praktijk te beproeven en in functionaliteit te verbeteren.
.

|

6

39 / 48

Conclusies en aanbevelingen
De ambitie van BART! is het vergroten van veiligheid, door burgers te betrekken,
samenwerking te verbeteren, en processen anders in te richten. Tijdens de
verschillende onderzoeken (hoofdstukken 2-5) is duidelijk geworden dat politie,
gemeente en burgers deze ambitie omarmen, mits enkele aandachtspunten worden
opgelost. In dit hoofdstuk komen aan de orde: 1) de belangrijkste bevindingen uit het
onderzoek; 2) conclusies en algemene inzichten; 3) BART! in een groter
maatschappelijk kader; en 4) aanbevelingen voor een eventueel vervolg.

6.1

Bevindingen

6.1.1

Perspectief vanuit burgers
Het onderzoek naar de verwachtingen en wensen van burgers staat beschreven in
hoofdstuk 2. Dat onderzoek ging over begrippen zoals: circle of engagement (wie
bewoners benaderen bij een veiligheidssituatie); means of engagement (via welke
middelen of kanalen); role of engagement (verdeling van rollen tussen bewoners en
overheid); en level of engagement (mate van betrokkenheid van burgers).
Het vergroten van veiligheid en leefbaarheid door een digitaal participatiesysteem
wordt door de bewoners gesteund, waarbij de grootste behoefte van de bewoners
ligt bij de over-time (niet-spoed) situaties en minder bij just-in-time (spoed) situaties.


Just-in-time: In just-in-time situaties geven bewoners de voorkeur aan bellen
met de politie, zodat ze snel en direct contact hebben en weten dat ze gehoord
zijn. Ze zijn tevreden over hoe 112 nu werkt. Bovendien willen ze liever lokaal
contact: ze willen contact met ‘de wijk’ in plaats van met centrale nummers; de
wijkagent is hierin belangrijk. Na een just-in-time situatie wil men verdere
informatie ontvangen, bijvoorbeeld via website, email, lokale televisie of krant.



Over-time: Bewoners zijn minder tevreden over hoe over-time situaties—zoals
overlast van hangjongeren, drugsgebruik of zwerfvuil—worden opgelost. Ze
zouden willen dat politie en gemeente met een positiever blik kijken naar
dergelijke situaties en daarbij creatiever handelen. Ook bij over-time situaties
willen ze graag meer contact met de wijkprofessionals in plaats van met de
centrale overheid.



Betrokkenheid: Bij zowel over-time als just-in-time situaties wil men graag
helpen in de buurt, als men maar weet wat er gevraagd wordt. Bewoners willen
niet alles zelf doen, maar ze willen wel meedoen. Bij over-time situaties willen
bewoners even graag een app of e-mail gebruiken als dat ze willen bellen.
Bestaande apps, zoals Den Haag meldingen en BuitenBeter, worden
gewaardeerd.



Diversiteit: Tot slot willen we opmerken dat “burgers” niet een homogene groep
is. Dat zagen we ook in onze onderzoeken. De interviews zijn uitgevoerd in een
wijk waarin niet iedereen goed Nederlandse spreekt of digitaal vaardig is. Aan de
andere kant waren de deelnemers aan de BART! Living Lab Experience vooral
betrokken burgers, zoals mensen van Buurt Interventie Teams. Een manier om
met die diversiteit om te gaan is het ontwikkelen van verschillende varianten van
BART! voor verschillende buurten en individuen. Dan kan eerst het “DNA van de
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buurt” worden vastgesteld, daarna kan een passende variant van BART! worden
geselecteerd, en tot slot kan een passende interventie worden aangeboden om
BART! te introduceren in dat type buurt bij dat type burgers.
6.1.2

Perspectief vanuit professionals
Het onderzoek vanuit professionals van gemeente en politie staat beschreven in
hoofdstuk 3. Dit onderzoek ging over de processen bij gemeente en politie die kunnen
worden ondersteund door BART!, en over de veranderingen die dan nodig zouden
zijn in die processen en in de organisaties. De focus lag hier op processen van
meldingen doen, informatie met elkaar delen, en terugkoppeling geven.

6.1.3



Makkelijker melden en terugkoppelen: Professionals willen de drempel
verlagen voor alle burgers, en in het bijzonder voor burgers die het momenteel
lastig vinden om de overheid te benaderen. Ook willen ze de processen richting
burgers vereenvoudigen. Een niet-spoedeisende melding met een foto en locatie
is voor veel mensen laagdrempeliger dan bellen, bijvoorbeeld voor mensen die
de Nederlandse taal niet of minder beheersen. Bij bepaalde typen (eenvoudige)
meldingen en voor bijvoorbeeld Buurt Interventie Teams (BIT) zou een ‘fastlane’
nuttig zijn; daarmee komen meldingen rechtstreeks bij de uitvoerder terecht en
kunnen dus direct worden opgelost. Zo’n uitvoerder kan dan na het oplossen een
foto retour sturen naar de melder(s), om te laten zien dat de situatie is opgelost.



Interactie met burgers: Wanneer informatieprocessen met burgers digitaal
worden, kunnen die processen simpeler en sneller worden. Maar daarvoor is
organisatiekracht nodig, bijvoorbeeld voor het organiseren van integrale regie
(over verschillende afdelingen heen, en lokaal versus centraal) en voor het
managen en nakomen van verwachtingen (bij digitale informatie is die
verwachting vaak “24/7”). Dat bleek ook tijdens de BART! Living Lab Experience:
de meldkamer kreeg een grote hoeveelheid informatie en interacties over zich
heen. De dynamiek van zo’n digitaal, multi-channel intake-proces, met allerlei
input van allerlei mensen, is heel anders dan het huidige intake-proces waarin
één burger aan de lijn is en het gesprek volgens een uitvraagprotocol verloopt.



Integrale aanpak met rol voor burgers: In de workshops met gemeente en
politie werd duidelijk hoe processen nog meer op elkaar ingrijpen dan daarvoor.
Spoed- en niet-spoed lopen door elkaar. Bovendien neemt het aantal digitale
kanalen toe. Daarom is het cruciaal om mensen, processen en systemen aan de
achterkant slim met elkaar te koppelen, zowel op meldkamerniveau als op lokaal
niveau. Daarnaast willen burgers weten wie er wanneer (lokaal) beschikbaar is,
omdat dit niet bij ieder organisatieonderdeel “24/7” kan zijn. Daarom zal BART!
informatie over presence moeten bieden en ook spelregels die duidelijk maken
hoe en wanneer burgers en professionals bij elkaar terecht kunnen voor welke
zaken.

Perspectief vanuit informatietechnologie
Het technische perspectief wordt beschreven in hoofdstuk 4. Dit onderzoek draaide
om vragen zoals: onderscheid maken tussen verschillende categorieën meldingen
(“spoed”, “nu” en “later”); sturing geven aan informatiestromen richting gemeente en
richting politie; en het maken van onderscheid tussen urgentieniveaus.

|

6.2

41 / 48



Complex Event Processing als ‘stekkerdoos’: Voor het experiment werd een
prototype gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De technologie
die werd gekozen was complex event processing (CEP). Deze CEP vormt een
‘stekkerdoos’ waarop verschillende toepassingen kunnen worden aangesloten
via verschillende communicatiekanalen. In fase 2c van het project werden hierop
een mobiele applicatie en een gebruikersinterface voor intake & servicemedewerkers (OUI) aangesloten. In de CEP werden regels gedefinieerd om
informatiestromen uit de aangesloten toepassingen te interpreteren, te verrijken
en te routeren naar de juiste ontvangende partijen: politie, gemeente of burgers.



Mobiele applicatie: In de mobiele applicatie konden gebruikers kiezen of ze de
gemeente, politie of andere burgers wilden benaderen via een ‘chat’ of
telefonisch. Wanneer een burger een incident meldde via een chat kon men
kiezen uit enkele incidenttypen. In de praktijk bleek de keuze voor een
incidenttype lastig voor burgers. Hieruit ontstond al snel de gedachte dat een
burger een melding zou moeten kunnen doen met daarin zelfgeschreven tekst.
Routering naar de juiste partij zou achter de schermen plaats moeten vinden op
basis van (tekst-)analyse. Deze manier van melden zou meer vrijheid en gemak
bieden voor de burger maar vraagt meer van het systeem in termen van
beslisregels en analysemethoden.



Overzicht van incidenten: In de OUI zagen intake & service-medewerkers een
overzicht van incidenten. Zij konden meekijken met ieder incident en waar nodig
sturing geven of ingrijpen. Duidelijk werd dat de hoeveelheid informatie die
beschikbaar komt in een digitaal participatiesysteem kan zorgen voor een
information-overload. Dit vraagt om actieve ondersteuning vanuit het systeem:
gebruik van filters om de informatie te structureren; gebruik van automatisch
gegenereerde uitvraagprotocollen (verduidelijkingsvragen) nadat er een melding
is aangemaakt, en het automatisch verstrekken van handelingsperspectief na
een melding. Hiermee kan de intake & service-medewerker worden ontlast terwijl
tegelijkertijd gedetailleerdere informatie kan worden verkregen.



Aansluiten op bestaande systemen: Een nieuw systeem naast bestaande
systemen is onwenselijk, voor zowel burgers als voor professionals. Daarom zou
BART! moeten aansluiten bij bestaande systemen. Voor burgers betekent dit dat
er aansluiting plaats moet vinden met apps zoals Meldingen van Gemeente Den
Haag of BuitenBeter. Dit geldt ook voor de professionals. Voor de politie is dit
bijvoorbeeld aansluiting op GMS/NMS en MEOS, en voor de gemeente
aansluiting op het systeem van KCC. Deze aansluiting kan op de CEP
plaatsvinden waardoor ook andere toepassingen kunnen aansluiten op BART!.



Gebruiksgemak: Tot slot is het belangrijk dat de applicatie makkelijk en intuïtief
te gebruiken is, en tegemoet komt aan de eisen en behoeften van gebruikers.
Daarom is het wenselijk dat gebruikers in volgende fasen nauw betrokken worden
verdere ontwikkeling en evaluatie van de applicatie.

Conclusies
Op basis van deze bevindingen kunnen we enkele conclusies formuleren:
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Organisatieverandering: BART! kan bijdragen aan veiligheid, door burgers te
betrekken, samenwerking te verbeteren, en processen anders te organiseren.
Echter, dan moeten er wel enkele dingen veranderen binnen de organisaties van
gemeente en politie. Professionals zullen anders moeten gaan acteren richting
burgers en richting andere professionals. Daarvoor hebben ze andere
competenties nodig op het gebied van communicatie en samenwerking.
Bovendien vereisen die nieuwe wijzen van communiceren en samenwerken
andere wijzen van aansturing en leiderschap.



Processen en systemen: Die nieuwe vormen van communiceren en samenwerken zullen andere processen vergen, en systemen die die processen
ondersteunen. Een voorbeeld daarvan zagen we in de meldkamer, tijdens de
BART! Living Lab Experience. Er kwamen verschillende soorten digitale
informatie binnen via verschillende kanalen. Hiervoor dienen processen en
systemen te zijn ingericht die ervoor zorgen dat mensen die hoeveelheid en
diversiteit aan informatie kunnen behappen (de “menselijke maat”); dit gaat ook
over het ontwikkelen van specifieke competenties.



Onderliggende techniek: In die onderliggende systemen voor informatieuitwisseling en communicatie zal gebruik moeten worden gemaakt van
bijvoorbeeld slimme filtering; die zal ervoor moeten zorgen dat de juiste
informatie, de juiste hoeveelheid informatie in de juiste vorm, op het juiste
moment (spoed, just in time; of niet-spoed, over-time) bij de juiste actoren terecht
komt, zodat deze er praktisch mee aan de slag kunnen. Daarnaast zullen veel
systemen ook communicatie en terugkoppeling moeten kunnen ondersteunen.
Bovendien moet dat op zo’n manier gebeuren dat het voldoet aan de regels voor
privacy—de privacy van melders, burgers en professionals.



Verwachtingen managen: Wanneer gemeente en politie anders gaan werken,
en gaan samenwerken met burgers, dan is het uiteraard belangrijk dat de
“spelregels” duidelijk zijn voor iedereen. Wanneer burgers betrokken worden,
bijvoorbeeld bij het verzamelen van informatie over verdachten, dan moet
duidelijk zijn binnen welke juridische en ethische kaders dat moet gebeuren.
Wanneer burgers willen samenwerken met professionals moet duidelijk zijn
welke soort communicatie daarbij hoort, via welk medium of kanaal, binnen welke
dagdelen, etc. Ook is duidelijkheid belangrijk omtrent wat terugverwacht kan
worden: binnen welke tijdsperiode, via welke instantie, etc. Kortom, voor het
succes van BART! is het cruciaal om wederzijdse verwachtingen helder te maken
en te managen.

Maatschappelijk kader
De ambitie van BART! (vergroten van veiligheid, door burgers te betrekken,
samenwerking te verbeteren, en processen anders te organiseren) past binnen een
maatschappelijke ambitie om sociale cohesie te verbeteren en om zelfredzaamheid
en samenredzaamheid van burgers te stimuleren. Het overall doel daarvan is het
empoweren van burgers om zelf bij te dragen aan veiligheid. Dit doel past in een
bredere trend van een terugtredende overheid en het ontwikkelen van een netwerksamenleving (zie bijvoorbeeld rapporten van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling: Terugtreden is vooruitzien, 2013; Swingen met lokale kracht:
Overheden en de netwerksamenleving, 2013; en Leren innoveren in het sociale
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domein, 2014). Deze trend wordt deels ingegeven door politieke en economische
motieven; een kleinere overheid kost minder geld.
We willen benadrukken dat BART! een middel is om samenwerking te verbeteren en
veiligheid te vergroten—en niet een middel om geld te besparen. Op korte termijn zal
het geld kosten om BART! verder te ontwikkelen en te introduceren. Op langere
termijn, echter, kan BART! bijdragen aan het stimuleren van sociale cohesie,
zelfredzaamheid en samenredzaamheid, en kan BART! op die manier wel degelijk
bijdragen aan het realiseren van betaalbare veiligheid, waarbij overheid en burgers
samenwerken en ieder op hun eigen manier bijdragen.
6.4

Aanbevelingen
In fase 2c van het project stond het doen van praktisch onderzoek centraal: interviews
met burgers in de wijk; interactieve workshops met professionals; ontwikkelen van
een werkend prototype; en de BART! Living Lab Experience waarin burgers,
professionals en techniek bij elkaar kwamen.
De resultaten van fase 2c zijn positief: de ambitie van BART! is haalbaar, mits een
serie randvoorwaarden kan worden ingevuld. Daarom is de aanbeveling om verder
te gaan met onderzoek en verdere ontwikkeling van BART! Onze aanbeveling is om
de praktische insteek voort te zetten in een volgende fase.
Er zijn enkele onderwerpen die bij verdere ontwikkeling van BART! zouden moeten
worden meegenomen; zij vormen de randvoorwaarden voor het succes van BART!

6.4.1

Aansluiten bij bewoners, “DNA van de buurt”
Elke buurt, maar zelfs elke bewoner, heeft specifieke voorkeuren als het gaat om het
participeren in veiligheids- en leefbaarheidssituaties. Dit noemen we het “DNA van
de buurt”. Zo wijkt Bouwlust op een aantal punten af van het landelijke beeld, en dat
heeft invloed op hoe mensen willen omgaan met bijvoorbeeld BART!. Wellicht is het
wenselijk om verschillende varianten van BART! aan te bieden aan verschillende
buurten. Dit is een manier om met diversiteit in burgers om te gaan.
Er is verder onderzoek is nodig om te achterhalen welke aspecten belangrijk zijn in
zo’n “DNA van de buurt” (er is nu gewerkt met deze dimensies: wel/niet anoniem;
welke handelingen; wel/niet interesse; wel/niet contact met wijkprofessional; wel/niet
contact met buurt; welke veiligheidssituaties). Daarna kan een methodiek worden
ontwikkeld om het “DNA van de buurt” te bepalen voor specifieke buurten. Daarnaast
zullen er effectmetingen moeten worden gedaan om de diverse effecten van BART!
in de praktijk te evalueren vanuit het perspectief van burgers. Daarbij zullen
dimensies zoals digitale bekwaamheid, sociale cohesie en participatiebereidheid een
rol spelen.

6.4.2

Nieuwe processen, privacy en spelregels
Het introduceren van BART! zal hand in hand gaan met veranderingen in
communicatie en samenwerking, en zal dus ook andere competenties en aansturing
vergen. We zullen duidelijk moeten maken hoe BART! die nieuwe vormen van
communiceren en samenwerken kan ondersteunen. Bovendien, als communicatie
en samenwerking tussen burgers en overheden, en tussen overheden onderling,
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gaan veranderen, dan moeten de wederzijdse verwachtingen helder worden
gemaakt. Wat kunnen burgers en gemeente en politie van elkaar verwachten? Hoe
gaan ze met elkaar om?
BART! moet uiteraard passen binnen wet- en regelgeving. Het gaat dan over de
privacy van verschillende actoren: van melder(s), van verdachte(n), van eventuele
omstanders en van professionals van gemeente en politie. Privacy is relevant als het
gaat over persoonsgegevens of beeldmateriaal. Naast deze juridische kaders spelen
er ook allerlei ethische vraagstukken. Hoe voorkom je dat onschuldigen beschuldigd
worden? Hoe stuur je zelfredzaamheid van burgers aan zonder dat dat doorslaat in
eigenrichting? Hoe verklein je risico’s van represailles onder burgers?
Om goed om te gaan met die verwachtingen, met privacy, en met ethische
vraagstukken, zijn heldere spelregels nodig. Spelregels die deels vertaald moeten
worden naar richtlijnen voor gedrag van deelnemers, deels aangestuurd worden
vanuit management of vanuit een moderator/coördinator rol, en deels geborgd zullen
worden vanuit de techniek.
6.4.3

Interactiepatronen, stekkerdoos en informatiefiltering
Momenteel is het belangrijkste kanaal voor communicatie de telefoon, met 1-op-1
contact tussen burger en gemeente of politie, en veel informatie gaat van overheid
naar burgers in één richting. Dat is aan het veranderen—en dat gaat BART!
ondersteunen: interacties worden steeds vaker 1-op-n (bijvoorbeeld een melding via
social media, zoals Twitter) of n-op-m (meerdere burgers die interacteren met elkaar
en met de overheid); en informatie gaat steeds vaker in allerlei richtingen. Daarnaast
komt er steeds intensiever interactie en communicatie tussen centraal (meldkamer
of KCC) en lokaal (uitvoerend, wijkprofessionals). Bovendien verwachten burgers
steeds meer terugkoppeling, over incidenten en meldingen, en over gebeurtenissen
in de wijk. Dit alles vraagt om nieuwe interactiepatronen. Daarbij is het belangrijk dat
het ritme van die patronen aansluiten bij bestaande ritmes in de wijk en bij de
verwachtingen en wensen van burgers.
Twee belangrijke elementen van de technologie van BART! zijn: de ‘stekkerdoos’ en
de informatiefiltering. BART! zal moeten aansluiten bij de huidige systemen en
toepassingen; daarom is de kern van BART! een ‘stekkerdoos’ waar bestaande
systemen en toepassingen kunnen worden aangesloten. Daarnaast zal BART!
(deels) automatische informatiefiltering en afhandeling moeten aanbieden, om het
risico op information-load te beperken, en ervoor te zorgen dat de juiste informatie,
in de juiste vorm, beschikbaar is op het juiste moment bij de juiste mensen. Bij het
verder uitwerken van technologie zullen ook vraagstukken over veilige opslag en
uitwisseling van data aan bod moeten komen.

6.4.4

Business case en roadmap
In een vervolgfase zou ook aandacht moeten worden gegeven aan het ontwikkelen
van een business case en het opstellen van een roadmap. Om BART! concreter te
maken, zijn investeringen en uitgaven nodig. En om die investeringen en uitgaven te
onderbouwen is meer inzicht nodig in kosten en baten. We willen duidelijk maken wat
BART! kan opleveren in de praktijk en wat dat kost.
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Als de meerwaarde van BART! duidelijk is, dan kan een plan worden gemaakt om
BART! te introduceren, inclusief keuzen om aan te sluiten bij bestaande systemen
en applicaties. BART! is immers een ‘stekkerdoos’, niet een op-zich-staande
applicatie. Overigens bedoelen we met ‘Roadmap’ geen statisch, top-down plan,
maar een aanpak waarin we stapsgewijs ontwikkelen, en waarin ruimte is voor
iteraties en voortschrijdend inzicht.
6.5

Aanpak vervolg
Wij bevelen aan om deze onderwerpen (Aansluiten bij bewoners, “DNA van de buurt”;
Nieuwe processen, privacy en spelregels; Interactiepatronen, stekkerdoos en
informatiefiltering interactiepatronen; en Business case en roadmap) verder te
onderzoeken in een volgende fase van het project.
Wij stellen voor om in zo’n vervolgfase nadruk te leggen op co-creatie, d.w.z.
samenwerking tussen verschillende disciplines en verschillende perspectieven
(burgers, professionals, techniek), en met nadruk op iteratie, d.w.z. het stapsgewijs
ontwikkelen en proefondervindelijk evalueren en verder verbeteren.
Deze aanpak, met co-creatie en iteratie, hebben we reeds ingezet in deze fase (2C),
met name in de BART! Living Lab Experience. Deze werd zeer gewaardeerd door de
betrokkenen, omdat men nu zelf kon ervaren wat de impact is op bestaande
processen, rolverdelingen, expertise en technologie. Het bood deelnemers een
veilige omgeving om te ontdekken, te ervaren, fouten te maken en daarvan te leren.
Dit is noodzakelijk om de benodigde organisatie- en cultuurverandering in gang te
brengen; bovendien levert het input op voor verdere ontwikkeling van BART!.
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BART! documenten op te vragen bij de TU Delft
Mariëlle den Hengst, Afaina de Jong, Caroline Nevejan, Mogelijkheden voor
burgerparticipatie in Bouwlust, Technische Universiteit Delft, 12 december 2014,
54 pagina’s
BART! fase: fase 1, sociale infrastructuur, Bouwlust
Inhoud: mogelijkheden voor participatie vanuit het perspectief van wijkagent en
fysieke inrichting
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)
BART! fase: fase 1 en 2, sociale infrastructuur, Bouwlust
Inhoud: mogelijkheden voor participatie vanuit het perspectief van burger en
implicaties voor BART!
Mariëlle den Hengst, Simulatiemodel burgerparticipatie, Technische Universiteit
Delft
BART! fase: fase 1 en 2, participatiemodel
Inhoud: model dat mate van participatie simuleert bij bepaalde inrichtingen van
BART!
Mariëlle den Hengst, Caroline Nevejan, Afaina de Jong, Behoeften aan en
randvoorwaarden voor een participatiesysteem, Technische Universiteit Delft, 13
mei 2016, 40 pagina’s
BART! fase: fase 2, participatiebehoeften en -randvoorwaarden, Bouwlust en
landelijk beeld
Inhoud: resultaten van interviews in Bouwlust en landelijke enquete of
engagement
BART! documenten op te vragen bij TNO
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)
BART! fase: fase 1, sociale infrastructuur, Bouwlust
Inhoud: mechanismen voor participatie, veiligheid en leefbaarheid in de wijk
Bouwlust
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.
BART! fase: fase 2, processen overheid
Inhoud: varianten voor overheidsbetrokkenheid bij BART! met procesmatige en
juridische implicaties
BART! documenten op te vragen bij CGI
Ton Thomassen en Frank Wieland, Onderzoek BART! V1.0, CGI, 12 december
2014, 37 pagina’s.
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BART! fase: fase 1, technologie overheid
Inhoud: verkenning van de mogelijkheden van een (Burger-) Informatie en
Communicatieknoppunt (BICK)
Robert van den Berg en Frank Wieland, BART! Presentatie stuurgroep, CGI, 21
april 2015, 25 pagina’s.
BART! fase: fase 2, technologie
Inhoud: toelichting aan de stuurgroep op het BICK en een simulatie van de
mogelijke eindoplossing
Hans Marcus, Scenario’s, CGI, 20 mei 2015, 2 pagina’s.
BART! fase: fase 2, technologie
Inhoud: drie korte scenario’s met gebruikers, als voorbeeld op de gewenste
uitwerking in latere fases bij het definiëren van gebruikersgroepen
Hans Marcus en Ton Thomassen, Informatiebuscomponenten, CGI, 20 mei 2015, 2
pagina’s.
BART! fase: fase 2, technologie
Inhoud: 14 componenten uit de informatiebus (niet uitputtend) kort toegelicht

