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de TU Delft – samen. Het project onderzoekt de mogelijkheden van en vereisten voor een
innovatief BART!-participatiesysteem. Burgers, politie en gemeente werken hierin samen
aan een veilige en leefbare buurt. Zo bevordert BART! de samenredzaamheid van buurten.
Dit boekje presenteert de bereikte resultaten en de nog te nemen stappen richting
implementatie. Het doel hiervan is richting te geven aan de benodigde veranderingen
binnen politie, gemeente en andere partners. Het is onze visie op de samenredzame buurt
en de participerende overheid.
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Sociale media bieden veel nieuwe kansen en mogelijk
heden. Kijk bijvoorbeeld naar al die initiatieven in
buurten en wijken, waarin bewoners elkaar opzoeken
en zich met elkaar verbinden. Ze willen samen werken
aan een betere buurt. Hun sociale netwerken groeien
en gedijen zonder enige overheidsbemoeienis.
Ook het aantal toepassingen daarvoor groeit.

Al die groepen laten zien dat bewoners veel problemen samen
op kunnen lossen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid
en leefbaarheid is soms ook hulp van de gemeente, de politie
of andere hulpdiensten nodig.
Communicatie in de buurt via sociale
media leidt tot verandering in de
verwachtingen van bewoners.
De belangrijkste verbinding met de
gemeente of de politie is niet langer de
telefoon. Hoe sluiten we daarop aan?
Voorheen bepaalde de overheid voor de
burgers dat zij telefonisch met politie en
gemeente moesten communiceren.
Wat betekent dit voor overmorgen,
nu burgers zelf hun meest geschikte
kanalen kiezen?

In de praktijk zien we – met de opkomst van Twitter,
Facebook, buurt-WhatsApp-groepen, Veilige Buurt-groepen,
VerbeterDeBuurt, BuitenBeter, ClaimJeStraat en buitenlandse
initiatieven zoals Hoplr of Nextdoor –
virtuele bewonersgemeenschappen
ontstaan die informatie over veiligheid
en leefbaarheid in de buurt delen.
Niet alleen met woorden, maar ook
met foto’s en filmpjes.

RICHARD VRIESDE
Commissaris
Business Change Manager

Hoe kan de politie daarbij aansluiten
als first responder in spoedeisende
situaties? Wat als burgers straks de
politie niet meer bellen, omdat ze erop
vertrouwen dat als de hele buurt het
weet, de politie het zeker zou moeten
weten na een enkele tweet of appje?
En als dit allemaal kan in noodsituaties,
waarom dan niet ook voor een melding
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BURGERS
ZIJN MEER
DAN ALLEEN
OGEN EN
OREN.

openbare ruimte aan de gemeente? Het voordeel voor de
burgers is dat ze dan niet meer na hoeven te denken welk
nummer ze waarvoor moeten bellen.
Zoals bij elke belangrijke trend zijn de
meningen over sociale media en buurtWhatsApp-groepen verdeeld. Maar één
ding is zeker: als politie en gemeente
kunnen we er niet omheen. We moeten
er iets van vinden om in verbinding te
blijven met de samenleving. Niemand
weet op dit moment precies waar de
(gewenste) grenzen liggen, laat staan
wat werkt om negatieve maatschap
pelijke effecten zoals eigenrichting
tegen te gaan.
In cocreatieprojecten zoals BART!
experimenteren we met bewoners,

het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen in de
dagelijkse praktijk om erachter te komen hoe we de nieuwe
media het meest effectief kunnen inzetten binnen het
veiligheids- en leefbaarheidsdomein.
Door de opgedane ervaringen in deze
uitgave te delen, kunnen we een
volgende stap zetten in de structurele
inbedding van sociale media in het
contact tussen de gemeente en
bewoners. Maar ook in het meldproces
van het Klant Contact Centrum (KCC)
van de gemeente en in (operationele)
politieprocessen. Dat biedt fantastische
mogelijkheden om bewoners beter te
adviseren en te informeren en te zorgen
voor meer verbinding tussen en met
onze bewoners. Maar ook voor het
verbeteren van het oplossend
MOHAMED EL ACHKAR
vermogen van de politie!
Algemeen directeur Dienst
publiekszaken
Gemeente Den Haag
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INTRODUCTIE
Veiligheid en leefbaarheid zijn niet een exclusieve taak
van de overheid. Ook private organisaties en burgers
spelen hierin een belangrijke rol. Sterker nog, als de
overheid zich terugtrekt of met schaarste kampt gaan
burgers en bedrijven sowieso een grotere rol spelen.

Burgerparticipatie is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het
enorme aantal technologische mogelijkheden. Burger
participatie draagt bij aan veiligheid: burgers worden alerter,
voelen zich veiliger en krijgen mogelijk ook meer vertrouwen in
de overheid. Daadkracht is grotendeels afhankelijk van de
inbreng van burgers. De praktijkvoorbeelden laten zien dat
burgerparticipatie op diverse fronten nu al resultaat oplevert.

POLITIE zoekt in BART! een
eigentijdse dienstverlening om
toe te groeien naar een moderne,
flexibele en effectieve
organisatie, in samenwerking
met verschillende partners.

Het Burger Alert Real Time (BART!)-project – een consortium
van partijen – onderzoekt de mogelijkheden en vereisten voor
een innovatief participatiesysteem. Burgers, politie en
gemeente werken hierin samen aan een veilige en leefbare
buurt. Zo bevorderen we de samenredzaamheid van buurten.

GEMEENTE DEN HAAG
zoekt in BART! meer verbonden
heid in en met de buurt en
stimuleert het samenwerken van
buurtgenoten, lokale onder
nemers, politie en gemeente.

KENNISINSTITUUT TNO
onderzoekt en ontwerpt
innovatieve processen en
participatiesystemen voor
het delen van informatie,
communiceren en melden,
voor meer maatschappelijke
veiligheid.
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RED JEZELF
EN HELP
EEN ANDER!
– CHRIS DE VOGEL, GHOR

Bij overlast, verdachte situaties of sociale problemen geven
burgers een digitale waarschuwing en indien nodig onderneemt
de politie of de gemeente direct actie. Geen wachtrijen meer.
Ook kan de politie zelf alarmeren: ‘Momenteel veel autoinbraken in uw buurt’, of burgers adviseren hoe te handelen.

Voor de ontwikkeling van BART! investeren de gemeente
Den Haag, de politie, CGI, TNO, TIGNL en – tot voor kort –
de TU Delft samen in een onderzoeksproject. BART! is nu nog
in een ontwikkelfase. We werken met kleine, experimentele
stappen voor de Haagse stadsdelen Escamp en

Ò

Technology Investment
Group

DIENSTVERLENER CGI
ontwikkelt ICT-technieken die het
BART!-concept kunnen
ondersteunen.

DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT
DELFT leverde wetenschappelijke
kennis over participatiesystemen
die de samenwerking en het
vertrouwen tussen burgers en
overheid optimaliseren.

TECHNOLOGY INVESTMENT
GROUP NL (TIGNL) ontwikkelt
en onderzoekt de benodigde
competentie-ontwikkeling, ethiek,
privacy en dataprotectie.
Daarnaast ondersteunt zij de
projectactiviteiten en verzorgt zij
de verspreiding van kennis.
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DE DIGITALE EN DE FYSIEKE WERELD
COMBINEREN

DIGITAAL CONTACT OM
ELKAAR FYSIEK TE
ONTMOETEN. MIJN TAAK
IS ZORGEN VOOR
VERBINDING.
– WILCO BERENSCHOT, POLITIE

Leidscheveen/Ypenburg. Al die kleinere resultaten dragen bij
aan de opbouw van een volledig participatiesysteem.
Deze publicatie beschrijft de huidige stand van zaken en de
trends. Ook blikken we vooruit met een visie. Een vergezicht op
BART! als participatiesysteem om veiligheid, leefbaarheid en
samenredzaamheid 24/7 te faciliteren tussen de buurt en de
overheid. Ten slotte laten we in een roadmap tot 2025 de
belangrijke stappen en acties zien om daar te komen.
Het BART!-project verbindt enerzijds bestaande initiatieven en
voegt nieuwe elementen voor verdergaande participatie toe.
BART! verbindt juist wat er al is. In het BART!-project is daartoe
een integraal participatiesysteem ontwikkeld en in stappen
beproefd.

Een voorbeeld van online communicatie ten behoeve
van offline contactmomenten is het concept van de
mobiele wijktafel en later het ‘pop-up politiebureau’
dat door de Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot
landelijke bekendheid kreeg en daarna bij diverse
andere eenheden, maar ook bij andere ketenpartners,
zoals gemeenten, opvolging kreeg.
Berenschot merkt dat zijn wijktafelmethode werkt. Uit
het onderzoek Positieve veiligheid – Naar een nieuwe
Rotterdamse veiligheidsstrategie blijkt dat contact
tussen bewoners en politie een positief effect heeft op
het gevoel van veiligheid en dat het vertrouwen in de
politie toeneemt.
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WAT IS BART!
BART! is geen app of online platform. BART! is een participatiesysteem dat gemeente en politie verbindt met de burgers.
Dit participatiesysteem bestaat uit technologie (de Complex Event Processor) die aansluit op bestaande apps en sociale
media, die de relevante berichten selecteert en op een gestructureerde manier aanbiedt aan het juiste loket bij gemeente of
politie. Maar BART! bestaat ook uit nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers en overheid. Deze zijn uitgewerkt in nieuwe
werkprocessen voor gemeente en politie, inclusief de bijbehorende juridische en ethische kaders. BART! is dus een sociaaltechnologisch systeem.
Met BART! sluiten de politie en de gemeente aan op het initiatief en de gebruikte socialemediakanalen van de buurt.
Zo weten de politie en gemeente in een vroeg stadium wat er speelt, kunnen ze de burger ondersteunen met informatie en
suggesties voor handelen, en komt er snel een passende respons, mocht er zich toch een onveilige situatie voordoen.
Uiteraard sluit de overheid alleen aan op socialemediakanalen na instemming van de buurt.

Samenredzaamheid

Gestructureerde en
ongestructureerde
informatie

Complex Event Processor
(CEP)

Dashboard,
alarm, activiteit

(Vroeg)meldingen:
Leefbaarheid en
veiligheid

Terugkoppeling en
handelingsperspectief

BART! BRENGT BURGERS EN
HULPDIENSTEN BIJ ELKAAR. DE OVERHEID
NEEMT NIET OVER, MAAR FACILITEERT.
– CAMILLE MICHEL, BRANDWEER
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WE HADDEN VROEGER
ÉÉN BURGER AAN DE LIJN,
NU HEBBEN WE DE HELE
BUURT ONLINE.
– RICHARD VRIESDE, POLITIE
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VEILIGE EN
LEEFBARE BUURT
Burgers nemen op steeds meer terreinen hun eigen verantwoordelijkheid. Ook in het
veiligheidsdomein. Zij willen zelf keuzes maken, zijn mondiger. Hiermee verandert niet
alleen de rol van burgers, maar ook die van de overheid. Burgers vragen nu de overheid
om te participeren in plaats van andersom.

Buurtpreventie blijft groeien in Nederland, getuige de
duizenden buurtappgroepen op bijvoorbeeld WhatsApp,
Facebook, Veilige Buurt of Nextdoor. Buurtpreventie draagt bij
aan de veiligheid en leefbaarheid van woonwijken. Hieronder
valt het signaleren en melden van verdachte handelingen
en onveilige situaties, voorlichting van bewoners over het
voorkomen van woninginbraak, en het melden van overlast.

Aanvullend is er Burgernet als landelijk dekkend netwerk van
burgers, die via spraak- of sms-berichten en sociale media
geactiveerd kunnen worden om mee uit te kijken naar vermiste
of verdachte personen. Bij een vermist kind zet men Amber
Alert in, bij een calamiteit NL Alert. Bij een reanimatie roept de
meldkamer burgerhulpverleners op die in de buurt zijn.

Ò

DE BUREN
VAN JE
BUREN
ZIJN OOK
JOUW
BUREN.
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MODERN NOABERSCHAP

ACTIEF BURGERSCHAP
Openbare orde en veiligheid zijn formeel gesproken taken
van de gemeente en politie, maar de burger kijkt op steeds
meer gebieden mee en organiseert zaken steeds meer zelf.
Overheden zien dit als een vorm van actief burgerschap en
stimuleren dit.

Noaberschap, een begrip voor burenhulp dat vanuit het
platteland (Twente, Achterhoek, Salland en Drenthe)
meer ingeburgerd is geraakt in de rest van Nederland,
is al heel oud. De economische noodzaak is vrijwel
verdwenen, maar er is wel een sociale behoefte
overgebleven en de digitale mogelijkheden zijn
toegenomen. Ook het verschil tussen burenrelaties in
de stad en burenrelaties op het platteland is minder
groot geworden.
Niet terug naar het oude, maar in eigentijdse vorm
met moderne communicatiemiddelen krijgt het begrip
noaberschap nieuwe invulling. Netwerken van mensen
zijn eenvoudig digitaal in verbinding met elkaar, wisselen
informatie uit en participeren in buurtactiviteiten.
Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid,
wederzijds vertrouwen en wederkerigheid zijn hierin
ongeschreven regels.

Ook ondernemers, woningbouwverenigingen, jongerenwerk
en allerlei andere partijen hebben hierin een eigen verant
woordelijkheid. De politie kan immers niet overal tegelijk
zijn. Patrouillerende vrijwilligersteams (zoals buurtvaders) en
signalerende appgroepen van soms wel duizenden bewoners
per wijk zijn vandaag de dag heel normaal.
Via een app houden bewoners elkaar op de hoogte van
verdachte zaken in hun leefomgeving en kunnen zij criminaliteit
melden aan speciale buurtcoördinatoren. Die zetten de
meldingen vaak weer door naar de politie of gemeente.
De politie en gemeente geven zo de veiligheid op lokaal
niveau samen vorm, in interactie met burgers. Afhankelijk van
de vraagt werkt men ook samen met andere partijen, zoals
scholen, sociale wijkteams, ondernemers en de brandweer.

LOKALE AANPAK VANUIT VERTROUWEN EN
WEDERKERIGHEID
Professionals van politie en gemeente werken in specifieke
buurten samen aan de veiligheid en leefbaarheid.
Soms hebben die buurten weinig vertrouwen in de over
heid en andere instituties. Dit uit zich in een passieve en
afwachtende houding van bewoners of juist in eigen initiatief,
en soms zelfs eigenrichting. De overheid investeert steeds
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meer in het opzetten van burgerparticipatie, waarbij ze
goed luistert naar bewoners en hen actief betrekt bij
problemen en oplossingen. Daarmee neemt tegelijkertijd
hun verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving
toe. Organisaties zullen hun frontlijnwerkers meer ruimte
moeten gaan geven om hier flexibel en slagvaardig op te

kunnen inspelen, want bewoners bepalen steeds meer in
gezamenlijkheid de buurtagenda. Professionals moeten meer
integraal samenwerken en hebben een persoonlijke en open
grondhouding richting de buurt nodig, want zonder bewoners
geen effectieve aanpak!

PARTICIPERENDE BUURTBEWONERS: EEN PRAKTIJKVOORBEELD
In 2002 zijn mijn vrouw en ik in ons nieuwbouwhuis komen wonen. Alle buren
waren nieuw, maar toch, vanaf 2002 houden we elkaar over van alles op
de hoogte, ook veiligheid. Ik heb in februari 2014 voor onze straat een app
voor buurtpreventie gemaakt, waar tot nu toe meer dan tachtig bewoners
deel van uitmaken.
We hebben een aantal simpele afspraken gemaakt over het gebruik van deze
app. Zo is voor iedereen duidelijk hoe en over wat te communiceren. Als buurt
zorg je in de basis voor je eigen veiligheid. Onze app zorgt ervoor dat het in
onze buurt veiliger is. Indien nodig kun je terugvallen op de hulp van onder
andere de politie.
Zoals wij met de technologie zijn meegegaan, zo zullen ook ambulance,
brandweer en politie met de technologie meegaan. Een mobiele telefoon
is niet alleen om mee te bellen. Het is ook logisch dat ze het noodnummer
112 gaan koppelen aan bijvoorbeeld WhatsApp. In de toekomst kun je dan
ook makkelijker informatie uitwisselen om preventief en/of in noodsituaties
te handelen.
Als beheerder van onze groepsapp wilde ik graag meedenken met BART! over
de behoeften van de eindgebruiker. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.

EDWIN VAN RIJSWIJK
Bewoner en buurt WhatsApp
groepsbeheerder uit Den Haag

13

14

BURGER ALERT REAL TIME!
VEILIGE EN LEEFBARE BUURT

MELDPROCES
Voor het handhaven van een veilige en leefbare
buurt zijn veiligheidsorganisaties en gemeenten
mede afhankelijk van meldingen door de
bewoners. Bewoners kunnen meldingen doen
richting de politie (bijvoorbeeld telefonisch
via 0900-8844 of 112) of de gemeente
(bijvoorbeeld via een servicenummer als
14070). Meldingen van spoedeisende en
niet-spoedeisende situaties doorlopen een
aantal generieke stappen, beginnend bij het
waarnemen van een bepaalde situatie.
Politie, brandweer en ambulancezorg zijn op
één meldsysteem aangesloten. Voor meldingen
over de openbare ruimte bij gemeenten zijn
verschillende partijen en meldsystemen op
het afhandelingsproces van meldingen aan
gesloten. In gezamenlijkheid draagt men zorg
voor de dienstverlening.
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WAARNEMEN
Een burger of bedrijf (bijvoorbeeld
met een sensor) neemt een situatie
waar en registreert.

MELDEN
Een burger of bedrijf meldt de
geregistreerde informatie aan de
meldkamer of de gemeente, of deelt of
verstuurt multimediaberichten online.

INTAKE
Een centralist in de meldkamer van
de politie of bij de gemeente ontvangt en
registreert de melding met bijbehorende
gegevens.

DUIDEN
De melding wordt geduid middels
menselijke (en deels geautomatiseerde)
analyse en verrijking van de
aangeleverde gegevens door het
meldingssysteem.

OPVOLGING
Afhandeling van de melding vindt
plaats via het doorzetten naar afdelingen
die er wat aan kunnen doen, dan wel
gecoördineerde aansturing van de
operationele inzet van hulpverleners.

TERUGKOPPELING
De melder krijgt indien nodig en mogelijk
terugkoppeling over de afhandeling van
de melding.

15
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SOORTEN
KANALEN EN DATA
Melden kan op verschillende manieren.
Meestal wordt een melding direct aan een
afhandelende partij gericht, zoals bij het
bellen van 112, waarna je je verhaal kunt
doen. Soms vraagt de afhandelende
organisatie de melder vooraf om structuur
aan te brengen in de melding. Denk aan
bedrijven die automatisch meldingen willen
maken op basis van sensorwaarnemingen.
In dat geval moeten vaak diverse velden
door een mens of automatisch worden
ingevuld en als data worden meegestuurd,
voordat een (vaak private) alarmcentrale de
melding in behandeling kan nemen.
In andere gevallen wordt deze structuur pas
na of tijdens het melden aangebracht.
Denk aan duiding door mensen over wat er
te zien is op binnengekomen camera
beelden. Ook bij niet-spoedsituaties
kunnen bewoners online formulieren
invullen, melden op sociale media of hun
wens telefonisch kwijt. We onderscheiden
daarom vier soorten meldingen:

GERICHT KANAAL EN ONGESTRUCTUREERD FORMAAT
De telefonische noodoproep via 112 bijvoorbeeld. De beller
zoekt gericht contact met de meldkamer. De centralist
moet vervolgens structuur aanbrengen in de ongestruc
tureerde gesproken informatie, en een intakeprotocol
kan hierbij helpen. Een ander voorbeeld is
de toevoeging @politie of de hashtag
#112 of #overval in een social
media bericht. De aangeboden
informatie is ongestructureerd,
maar kennelijk wel bedoeld
voor een specifieke
ontvanger en algemeen
geaccepteerde
trefwoorden kunnen
enige duiding geven.

ONGERICHT
KANAAL EN
ONGESTRUCTUREERD
FORMAAT
Berichten op sociale
media die niet aan een
specifieke ontvanger zijn gericht,
maar wel melding maken van een
gebeurtenis of situatie die voor bepaalde
ontvangers van belang kan zijn. Om deze
berichten te kunnen signaleren is dus eerst een
inhoudelijke interpretatie nodig. Ze moeten actief
worden gevonden vanuit publieke bronnen en
worden doorgestuurd naar het juiste loket.
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GERICHT KANAAL EN
GESTRUCTUREERD FORMAAT
Denk aan automatische melders als een
brandmelder, een eCall met medische
informatie of een webformulier van
de gemeente voor het doen van
meldingen over de openbare ruimte.
Dit levert een melding op die
volgens een vaste structuur
aan een vooraf bepaalde
ontvanger is gericht.

ONGERICHT
KANAAL EN
GESTRUCTUREERD
FORMAAT
De melder hoeft niet
zelf te kiezen voor wie de
melding bedoeld is. Hij hoeft
alleen maar de informatie in
een vooraf bepaalde structuur
aan te bieden. Op basis van de
aangeboden informatie wordt op de achtergrond bepaald welke dienst de melding moet
oppakken. Deze manier van melden zal naar verwachting
steeds vaker voorkomen. We zien nu al bij crisismapping
initiatieven tijdens rampen dat meerdere partijen de
meldingen oppakken en er eventueel iets mee doen.

ACCEPTEREN,
SIGNALEREN, NEGEREN?
De overheid kan zelf bepalen hoe zij met
welke soort melding om wil gaan. Door hier
een heldere keuze in te maken is het voor
burgers ook duidelijk wat zij wel en niet kunnen
verwachten van hoe de overheid omgaat met
een bepaalde melding. Hoe meer kanalen
en vormen er zijn voor een melding, hoe
hoger de verwachtingen. De technologische
ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven
– waar men steeds meer kanalen en soorten
data benut om nieuwe diensten te leveren –
beïnvloeden hierbij de verwachtingen van
burgers richting de overheid.

DÉ BURGER BESTAAT
NIET. ELKE BURGER
HEEFT EEN EIGEN
VOORKEURSKANAAL,
AFHANKELIJK OOK VAN
DE SITUATIE.
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GENETWERKTE MELDKAMER
Het Operationeel Centrum (OC) van de politie kan nog geen meldingen afhandelen die via
sociale media binnenkomen. Wel biedt de politie sinds kort webcare, waarin ze reageert op
socialemediaberichtgeving die is gericht aan de vele (zo’n 2000) gebiedsgebonden accounts
van de politie op Twitter, Facebook, Instagram en WhatsApp. Hierop zijn onder andere
wijkagenten, basisteams, districten, eenheden en ook diverse thematische accounts actief.

DE SAAR-METHODE
WORDT VEEL GEBRUIKT
IN BESTAANDE
BUURTAPPGROEPEN

ALARMEER
REAGEER
Zie je iets waarbij
Na het doorgeven
de politie direct in
van het signalement is er
actie moet komen? Bel dan
misschien de mogelijkheid om de
altijd eerst 112 voordat je het
personen te volgen of hun plannen te
signalement doorgeeft in de WhatsAppverstoren. Probeer dit altijd samen te doen
groep. Is er geen spoed bij de melding,
met buurtbewoners en doe het alleen
maar wil je
als het veilig is.
wel de politie
Breng jezelf
SIGNALEER
inlichten? Bel
niet in gevaar.
Zie je iets
dan 0900verdachts, bijvoorAPP
8844.
beeld 2 personen in de tuin
Dit is het bericht waarin je
van een ander, probeer dan goed
het daadwerkelijke signalement
te onthouden wat je hebt gezien. Let op
doorgeeft en beschrijft wat je gezien
kleding, geslacht, huidskleur, lengte en
hebt. Geef ook aan of je de politie
gezicht. Zie je een verdacht voerwel of niet gebeld hebt.
tuig, noteer dan de kleur,
het merk, het type en
het kenteken.
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Hoewel de politie actief communiceert dat burgers voor spoeden niet-spoedmeldingen de telefonische kanalen moeten
gebruiken, komt het wel voor dat meldingen binnenkomen op deze
socialemedia-accounts. Dat kunnen zowel besloten berichten gericht
aan politie zijn (direct messages) of openbare berichten (mentions)
die iedereen kan lezen. Meestal zijn het vragen, opmerkingen,
complimenten of tips. Maar als het toch een melding betreft, wordt
deze afgehandeld door het Regionaal Service Centrum (RSC) of door
wijkagenten, basisteams (BT) en districten. Dit is afhankelijk van de
plek waar de berichten binnenkomen en/of wie deze op dat moment
kan afhandelen. Bij spoed zet het RSC de melding door naar het
OC. Omdat dit nog niet een gestandaardiseerd proces is gebeurt
dit op verschillende manieren. Zie de onderstaande figuur.

WAARNEMEN

BURGER
REGIONAAL
SERVICE CENTRUM
BASISTEAM

MELDEN

@Politie “Ik zag een verdacht
busje rijden in de kerkstraat met de
lampen uit. Hebben jullie die ook
gezien?”

Webcare maakt het mogelijk om in sommige gevallen
met elkaar mee te kijken (een RSC is 24/7 actief, terwijl
een wijkagent ook een vrije dag kan hebben). Het RSC
kan het bericht dan gericht doorgeven aan andere teams.
De politie onderzoekt momenteel of meldingen op termijn
ook bij de meldkamer kunnen binnenkomen. Nu heeft het
RSC alleen in uitzonderingsgevallen telefonisch contact
met de meldkamer als er iets relevant is. Het RSC kan de
inhoud van het bericht (een foto of filmpje) altijd nog per
e-mail delen als informatie van belang is voor de opvolging.
Burgers moeten echter altijd 112 bellen in geval van
spoed.

INTAKE

DUIDEN

OPVOLGEN

TERUGKOPPELING

@mentions
en/of direct
messages

#politie #kerkstraat #verdachtbusje

SPOED melding
Beoordeling
van bericht

Registratie
melding

112 verzoek aan burger
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
telefonische 112 melding

Registratie
SPOED/NU
melding

Duiding
SPOED/NU
melding

OPERATIONEEL
CENTRUM
REAL TIME
INTELLIGENCE
CENTER
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Veredelen informatie

UITGIFTE CENTRALIST

"Dank voor uw
bericht, de politie
is ter plaatse
om dit verder te
onderzoeken.
We houden u
op de hoogte."
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GENETWERKT KLANT CONTACT CENTRUM
Grofvuil op straat, hondenpoep, hangjongeren of een kapotte loopbrug die voor een
gevaarlijke situatie zorgt. Wijkbewoners communiceren hierover met elkaar in onderlinge contacten, digitaal of op straat. En soms geven ze dit ook door aan de gemeente.
Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Den Haag kan dat nu telefonisch,
via het web of aan de balie.
Digitale dienstverlening neemt een steeds belangrijkere plaats
in. Aanvullend zijn er verschillende apps waar inwoners van
Den Haag gebruik van maken, zoals MyCleanCity, Veilige Buurt,
Hoplr of Buiten Beter. Het KCC kan ook berichten ontvangen
via sociale media. Men publiceert daarna meldingen over
de openbare ruimte als open data op een online publieke
kaart. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
werkt momenteel aan een opendatastandaard voor de
openbare ruimte, zodat systemen eenduidiger te koppelen
zijn. De gemeente stimuleert het gebruik van buurt-WhatsAppgroepen, en onderzoekt momenteel een slim platform om meer
apps aan te sluiten waar burgers mee kunnen melden.
Als voorbeeld nemen we het meld- en afhandelingsproces voor
illegaal geplaatst grofvuil, de meest voorkomende melding.
Dit proces doorloopt de eerder weergegeven stappen van het
meldproces.

ZORGEN VOOR VERBONDENHEID,
EN DE WIJK PRETTIG EN VEILIG HOUDEN

BURGER ALERT REAL TIME!
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MELD- EN
AFHANDELINGSPROCES
VOOR ILLEGAAL
GEPLAATST GROFVUIL

WAARNEMEN
Men signaleert iets
over de situatie, bijvoorbeeld
gevaarlijke glasscherven
of planken met grote,
scherpe spijkers.
MELDEN
Men doet een
melding: telefonisch,
via de website of via
sociale media en
apps.

INTAKE
De melding wordt
ingevoerd.
DUIDEN
De melding komt in
het meldingssysteem en
gaat naar een van de
afdelingen die er wat
aan kunnen
doen.
OPVOLGING
Dan volgt de
afhandeling en is de cyclus
rond (met hernieuwd
toezicht).
TERUGKOPPELING
De melder krijgt terugkoppeling
over de afhandeling van de
melding.

Een bewoner ziet grofvuil op straat en
meldt dat bij de gemeente: telefonisch,
via de website, via sociale media of
met een app. Bij de gemeente wordt de
melding ingevoerd. De melding komt in
het meldingssysteem en gaat naar een
van de afdelingen die er wat aan kunnen
doen.
De milieubeheerder geeft aan de
(interne) opdrachtgever door dat de
melding is doorgezet naar een aannemer
en er vindt terugkoppeling plaats aan de
melder (bewoner), hoewel dan nog niet
duidelijk is of en wanneer de melding
wordt opgelost.
Ook handhavers van de gemeente kunnen
illegaal geplaatst grofvuil direct melden
bij de uitvoerende instantie, maar deze
informatie gaat voorbij aan het meldingssysteem. Dit bevordert aan de ene kant
een snelle afhandeling, maar leidt er
tevens toe dat het overzicht en de regie
ontbreken. Zo weet een burger niet dat
illegaal geplaatste grofvuil al gemeld is.
Met de afhandeling is de cyclus rond,
met hernieuwd toezicht op straat.
Deze laatste schakel kent op zichzelf
ook nog een aantal processtappen door
diverse partijen.
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DE SAMENLEVING VERANDERT,
MENSEN GAAN STEEDS MEER
DINGEN ZELF OP EIGEN LOKALE
SCHAAL REGELEN.
– JAN ROTMANS, ERASMUS UNIVERSITEIT

SAMENWERKING
• Genetwerkte samenleving
•	Samen zorgen voor veiligheid en leefbaarheid
• Wederzijdse participatie

INFORMATIEDELING
•	Kennis en kunde eenvoudiger toegankelijk
• Transparante samenleving
•	Tech tools voor beslissingsondersteuning

BURGER ALERT REAL TIME!
RELEVANTE TRENDS

RELEVANTE TRENDS
De wereld verandert continu door maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. Door nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied
van digitalisering gaan mensen anders met elkaar communiceren en
samenwerken. Mobiele communicatie en internet, inclusief sociale media,
maken dat mensen steeds meer informatie direct paraat hebben.

Deze ontwikkelingen beïnvloeden de manier waarop burgers,
bedrijven en overheden met elkaar omgaan ingrijpend. We
zijn steeds beter geïnformeerd en verwachten dat we via
verschillende digitale kanalen met bedrijven en overheden
kunnen interacteren. In de genetwerkte samenleving
organiseren burgers zich in groepen rond bepaalde

onderwerpen. Lokaal wordt van alles georganiseerd. Dit
betekent ook een verschuiving in de manier waarop burgers,
bedrijven en (overheids)instanties samen kunnen werken aan
een veilige en leefbare buurt.
De maatschappelijke en technologische trends die voor
samenwerking voor een veilige buurt van belang zijn, zijn onder
te brengen in drie thema’s: samenwerking, informatiedeling
en digitalisering. We beschrijven deze op basis van de voor
Het Nieuwe Melden geïdentificeerde relevante trends
(bron: Op weg naar Het Nieuwe Melden – Trends, transities en
acties; TNO; maart 2019).
Het gaat om de grote lijnen, en daarmee om een versimpeling
van de werkelijkheid. Er zijn namelijk ook steeds meer
mensen niet aangesloten, mensen die alleen binnen hun
eigen informatiebubbel communiceren en mensen die op de
traditionele manier willen interacteren. Die moeten we niet uit
het oog verliezen.

DIGITALISERING
• Steeds meer technische mogelijkheden
• Informatie overal beschikbaar
•	Andere manieren van interacteren
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SAMENWERKING
Via sociale netwerken en andere communicatiemiddelen is iedereen in
toenemende mate met iedereen en alles verbonden. In de genetwerkte
samenleving lossen burgers hun veiligheidskwesties samen met politie en
gemeente op. Door deze wederzijdse participatie verschuiven rollen en krijgt
vertrouwen een nieuwe vorm, hetgeen ook een van de doelen van het BART!participatiesysteem is.
GENETWERKTE SAMENLEVING
Door de informatierevolutie is een genetwerkte samenleving
ontstaan. Alles en iedereen is in toenemende mate digitaal
met elkaar en met kennis wereldwijd verbonden. Verbinding
is ook steeds minder tijd- en plaatsgevonden. Dit geldt in

BURGERS WACHTEN
NIET MEER PASSIEF
AF TOT DE POLITIE
PROBLEMEN
KOMT OPLOSSEN,
MAAR WERKEN HIERIN
ACTIEF SAMEN MET
DE POLITIE.
– NICOLIEN KOP, POLITIEACADEMIE

toenemende mate eveneens voor diensten. Online kunnen we
24/7 zakendoen. Burgers verwachten dat ook van de overheid.
Mensen verenigen zich via de sociale media in communities,
zoals buurtnetwerken.

BURGER ALERT REAL TIME!
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SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
De snel veranderende informatiemaatschappij creëert een
trend naar wendbare organisaties, die continue aanpassing
mogelijk maken: van centrale aansturing naar decentrale
netwerkorganisatie. Organisaties kunnen zo sneller en
doelgerichter incidenten en crises afhandelen. Informatisering
maakt bovendien dat burgers meer kunnen worden betrokken
bij overheidszaken. Ze nemen taken over van de overheid
en worden steeds meer zelfredzaam. De overheid gaat meer
werken in communities: een beweging van burgerparticipatie
naar overheidsparticipatie. Steeds meer gemeenten sluiten
aan op buurt-WhatsApp-groepen of maken melden via sociale
media mogelijk. Veiligheid in de buurt is in toenemende mate
een zaak van samen organiseren.

WEDERZIJDSE PARTICIPATIE
Door bovengenoemde ontwikkeling ontstaat een wederzijdse
afhankelijkheid tussen partijen, waarin men samen een weg
moet vinden. Het gaat om (h)erkenning van aangepaste rollen
en wederzijds vertrouwen. Uit onderzoek blijkt echter dat
hulpverleners de zelfredzaamheid van burgers vaak te laag
inschatten. Hulpverleners zijn vooral met hun eigen processen
bezig. Participatief gedrag valt vaak nog buiten de protocollen.
(Bron: Emma Rethans, De overheid en de zelfredzame burger,
Radboud Universiteit Nijmegen, 2016)

BUURTAPPGROEPEN
Er zijn in Nederland naar schatting tienduizend buurt-WhatsApp-groepen voor veiligheid en leefbaarheid. Naast WhatsApp zijn er buurtapps zoals Veiligebuurt, Mijnbuur
en Nextdoor. Er is bijna geen buurt zonder dergelijk digitaal netwerk, hetgeen wellicht
de daling van het aantal inbraken kan verklaren. De vraag is hoe overheidsinstanties
de verbinding moeten maken met wat politiediensten Next Generation Community
Policing noemen?
Dergelijke horizontale verbindingen vragen om regie en consistentie, want een meldkamer heeft momenteel niet meer een enkele burger aan de lijn, maar de hele buurt
online. Volgens onderzoek van Calster en Schuilenburg (2008) is er een ‘gebrek aan
kennis en expertise om met burgers samen te werken’. Dat dit allemaal ook nog eens
op allerlei moderne manieren plaatsvindt, maakt de zaak er niet eenvoudiger op.
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INFORMATIEDELING
Informatie wordt steeds meer gedeeld. Daarmee is het mogelijk sneller een beeld van een
situatie, zoals een incident, te verkrijgen. Daar staat tegenover dat informatie tegelijkertijd
ook steeds meer wordt afgeschermd en niet alle informatie zo maar kan worden gedeeld.
Er kleven dus nog de nodige haken en ogen aan de 24/7-verbinding tussen buurt,
gemeente, politie en andere hulpverleners.
KENNIS EN KUNDE EENVOUDIGER TOEGANKELIJK
Er komt steeds meer data. Big Data kenmerkt zich door
exponentieel groeiende hoeveelheden gevarieerde en soms
ook snel veranderende data. Deze data is ook steeds vaker
beschikbaar in open bronnen, zoals internet en sociale
media. Rechercheren op internet levert steeds gemakkelijker
informatie op over mensen, groepen en/of bedrijven (realtime intelligence of open source intelligence voor een betere
informatiepositie). Informatie uit data krijgt economische
en maatschappelijke waarde en verandert daarmee in
een te verhandelen goed. Overal groeien de genetwerkte
informatiestromen uit tot intelligence en neemt het belang
ervan toe.
Dit betekent echter niet dat alle informatie altijd voor
iedereen beschikbaar is. De grote techbedrijven weten via
gebruikersprofielen vaak meer van socialemediagebruikers dan
de overheid. Er is ook veel informatie die vanwege privacy- of
veiligheidsredenen niet mag worden gedeeld.

TRANSPARANTE SAMENLEVING
Informatie is de sleutel tot grote veranderingen op
technologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
De toenemende mogelijkheden van informatiegedreven

diensten vormen de basis voor incrementele of disruptieve
innovaties. Via sociale media kunnen we steeds gemakkelijker
en sneller informatie met anderen delen. Ook bij bedrijven en
overheidsorganisaties staat informatie-uitwisseling steeds
meer centraal, niet alleen om de interne processen beter te
laten verlopen, maar ook voor betere dienstverlening en om
een integrale aanpak van veiligheid mogelijk te maken.
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Daar staat tegenover dat mensen vaker in hun eigen
informatiebubbel zitten of helemaal offline zijn, bijvoorbeeld
binnen gesloten groepen op sociale media. Met informatie die
is gefilterd volgens de eigen voorkeuren. In zekere zin leidt
dit alles tot meer fragmentatie in de samenleving en ziet men
minder nieuwe perspectieven.

TECH TOOLS VOOR BESLISSINGSONDERSTEUNING
Het combineren van data uit allerlei mogelijke bronnen helpt
om sneller tot extra en relevante informatie en intelligence
te komen. In meldkamersystemen komen verschillende
geavanceerde functionaliteiten samen om informatie
geautomatiseerd inzichtelijk te maken. Deze informatie kan
bijvoorbeeld dienen om een beter beeld van een situatie te

krijgen, om scenario’s en de kans daarop door te rekenen,
of voor beslissingsondersteuning. Omdat zowel data
als analysetechnieken sterk in beweging zijn en steeds
nauwkeuriger worden, voegen beide ook steeds meer toe aan
(automatische) besluitvormingsprocessen.
Besluitvorming vindt in toenemende mate geautomatiseerd
plaats. In eerste instantie ondersteunen expertsystemen
menselijke besluitvorming. Later werken ze mogelijk steeds
meer autonoom en meest waarschijnlijk zelflerend. De vraag
is natuurlijk tot welk niveau we systemen beslissingen willen
laten nemen in kritische processen en waar we als mens het
laatste woord willen hebben.

HET DELEN VAN BEELDEN VAN SLIMME DEURBELLEN
Ring, onderdeel van Amazon, maakt zogenoemde slimme deurbellen die voorzien zijn van een camera.
De deurbellen werken in combinatie met een app, zodat de huisbewoner op afstand kan zien wie er voor
de deur staat. Ook beveiligingscamera’s werken op deze manier. De video’s van mensen voor de deur of
van indringers worden automatisch in de cloud opgeslagen, zodat ze zijn terug te zien.
In augustus 2019 werd bekend dat Ring met meer dan vierhonderd politiekorpsen in de Verenigde
Staten overeenkomsten heeft gesloten om beeldmateriaal te delen. Er zijn zelfs ideeën geopperd om
bij een oproep naar het noodnummer 911 de beelden van de camera’s van de slimme deurbellen in het
desbetreffende gebied automatisch door te zetten (bron: CNET). Dit nieuws leidde tot discussies.
Want aan de ene kant helpen de beelden van de deurbelcamera’s de politie bij het oplossen van zaken.
Aan de andere kant echter lijkt een private partij een commercieel surveillancenetwerk op te bouwen,
wellicht zonder dat de deurbeleigenaren dat altijd goed in de gaten hebben.
Het delen van informatie met derde partijen kent meer van dergelijke dilemma’s.
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DIGITALISERING
We zijn vergroeid met onze mobiele telefoon. We regelen er bijna alles mee. Die overvloed
aan informatie komt in toenemende mate ook van apparaten. Zo zijn beeldmateriaal en
metagegevens, zoals GPS-locaties van incidenten, vrijwel real-time online beschikbaar.
Met open data is vrijwel alles op afstand te onderzoeken. Digitalisering leidt tevens tot
andere verwachtingen en nieuwe vormen van dienstverlening.
GROEIENDE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN
De mogelijkheden van digitale middelen – zoals sensoren en
toepassingen voor communicatie en informatieanalyse – nemen
toe. Digitale middelen ondersteunen werk en privéactiviteiten.
De digitale wereld is in staat tot steeds betere nabootsing of
zelfs ‘verbetering’ van de echte wereld. Zo vult Augmented
Reality (AR) de fysieke wereld visueel aan met digitale informatie. De digitale en werkelijke wereld versmelten steeds verder
met elkaar. Het onderscheid tussen echt en nep vervaagt.
Ontwikkelingen in interfaces tussen mensen en apparaten
zorgen voor een intuïtievere interactie tussen mens en
machine. Spraaktechnologie wordt krachtiger. Conversational
user interfaces zorgen voor interactie met machines op een
steeds meer menselijke manier. Het gaat om de inzet van
chatbots, berichtenservices en andere taalgestuurde interfaces
voor interactie met bedrijven en diensten.
Mensen, bedrijven en overheden worden steeds afhankelijker
van digitale systemen. Steeds meer (kritieke) infrastructuren
worden digitaal aangestuurd en daarmee in potentie slimmer.
Dit heeft echter ook een keerzijde, zoals uitval of aanvallen.
Of de uitsluiting van (groepen) mensen omdat ze niet over de
mogelijkheden of hiervoor benodigde vaardigheden beschikken.

INFORMATIE OVERAL BESCHIKBAAR
Er komt steeds meer informatie van camera’s en andere
sensoren. Camera’s vindt je tegenwoordig overal.
Overheden plaatsen ze bijvoorbeeld in uitgaansgebieden,
en ondernemers beveiligen hun winkel of bedrijf ermee.
Ook steeds meer burgers plaatsen een webcam in huis of
achter het raam. Slimme camera’s detecteren afwijkend
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gedrag, herkennen voertuigen en personen, en genereren
automatisch meldingen.
Slimme sensoren verzamelen en verzenden niet alleen
gegevens, maar kunnen leren, zich aanpassen en configureren,
en gegevens valideren, interpreteren en combineren.
Het combineren van data afkomstig van verschillende
typen sensoren (sensorfusie) kan meer en nieuwe
informatie opleveren. Allerlei voorheen weinig intelligente
systemen en infrastructuren worden bovendien steeds
slimmer: Smart Cities, Smart Buildings, Smart Roads, enz.
Dit gebeurt door intelligentie in de vorm van sensoren,
informatieverwerking en communicatie aan die infrastructuren
toe te voegen.

CHATBOTS VOOR INTERACTIE

Het internet der (slimme) dingen berust op breedbandige datanetwerken. Met de introductie van 5G in mobiele netwerken
ontstaat de mogelijkheid tot nog snellere overdracht van grote
hoeveelheden data, inclusief machine-machinecommunicatie.

ANDERE MANIEREN VAN INTERACTEREN
Informatieplatforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen
maken traditionele intermediairs (zoals reisbureaus) overbodig,
de zogenoemde platformeconomie. Nieuwe spelers verstoren
de traditionele manieren van aanbieden. De interactie tussen
klanten en bedrijven en burgers en overheid verandert.
Informatieplatforms kunnen dus een disruptief effect hebben
op bestaande organisaties en dienstverlening.

Hallo! Ik ben Wout,
jouw virtuele agent.

Chatbots kunnen geautomatiseerd zaken met een melder afhandelen. Ze bieden interactie op basis van natuurlijke taal
(tekst of spraak) en worden steeds geavanceerder. In de Verenigde Staten werd in 2016 een op Facebook Messenger
gebaseerde 911bot ontwikkeld voor het melden van noodsituaties.
In Nederland experimenteert de politie met chatbot Wout. Rond de jaarwisseling 2018/2019 voor het melden van
vuurwerkoverlast in Hengelo en in de herfst van 2019 voor het melden van geluidsoverlast in onder andere
Den Haag, Zwolle en Rotterdam. VNG Realisatie heeft in 2019 het prototype van de chatbot ‘verhuizen’
gepresenteerd, waarmee een inwoner zijn verhuizing bij de gemeente kan regelen. Chatbots bieden de
mogelijkheid om extra informatie, waaronder beeld, te verzenden, en om aanwijzingen te verstrekken over
hoe de melder een situatie kan aanpakken. Op termijn moet het mogelijk zijn om via allerlei verschillende
kanalen, zoals ook WhatsApp, contact te leggen met de chatbot. Chatbots dragen bij aan snelle en
efficiënte dienstverlening. Het is een extra kanaal waarop melders contact kunnen maken met politie
en gemeente. Het idee van de chatbot is dat deze tijd bespaart door informatie direct verder door te
zetten en snel nuttige adviezen te geven.
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ZONDER BEWONERS
GEEN AANPAK.

BETROKKEN
BURGERS
•	Betrokken buurten zijn booming
• BART! draagt bij aan verbindende functie
•	BART! stimuleert eigen verantwoordelijkheid

POLITIE EN
GEMEENTE ALERT
•	BART! onderscheidt melder, duider, opvolger
• BART! sluit aan op wat burgers drijft
•	BART! is flexibel

BURGER ALERT REAL TIME!
BART! VISIE

BART! VISIE
BART! richt zich op de (sociale) interactie met burgers, met als doel de samen
redzaamheid te vergroten. Het contact met burgers draagt bij aan preventie,
het ontvangen van tips, de bereidheid om te helpen en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Daartoe definieert BART! standaarden voor gegevens
uitwisseling met andere partijen in de samenwerking rond
meldingen en het afhandelen daarvan. BART! ondersteunt
manieren om de samenredzaamheid en cohesie van wijken
te vergroten, door te motiveren om situaties te melden,
en door mensen ertoe in staat te stellen om te handelen.
Meldingen en de status van bepaalde situaties worden zo niet
alleen met de overheid gedeeld en afgehandeld, maar ook door
de buurt zelf. Het BART!-participatiesysteem moet voldoende

REAL-TIME
INFORMATIE
• BART! omvat een digitaal verbindingsmiddel
•	BART! bedient iedereen
• BART! is datagedreven, maar mensgericht

waarborgen bieden, zoals bescherming van de privacy, maar
het moet ook het bewustzijn op een prettige manier vergroten
om verantwoord gedrag te stimuleren. En allerlei doelgroepen
bedienen, ook zij die niet digitaal vaardig zijn of hoge drempels
ervaren bij digitale formulieren: een foto met locatie kan
genoeg zijn.
In het BART!-participatiesysteem komen alle meldingen en
(open) data over de openbare ruimte bij elkaar in één overzicht,
samen met de actuele status. Zo is er centraal overzicht en
kan tegelijkertijd iedereen meedoen. Alle betrokkenen in de
keten hebben direct toegang tot de laatste stand van zaken
en kunnen vanuit hun rol de status van een object of melding
aanpassen. Per betrokkene bepaalt de autorisatie welke
gegevens toegankelijk en aanpasbaar zijn. Zo kan een burger
bijvoorbeeld zelf een probleem met een verstopte container
verhelpen en afmelden.
De huidige lineaire keten van het meldproces verandert
daarmee in een dynamisch netwerkproces waarin iedereen,
elk vanuit hun eigen rol en bevoegdheid, samenwerkt op basis
van een gedeeld en actueel beeld van de situatie. BART!
ondersteunt daarmee de samenwerking tussen bewoners,
overheid en betrokken organisaties, en stimuleert hun
samenredzaamheid.
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BETROKKEN BURGERS
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Betrokken buurten zijn booming. Betrokken burgers zorgen voor verbetering van
leefbaarheid en veiligheid. Zowel in het hier en nu als preventief. Ze denken
bewuster na over veiligheid en de bijdrage die zij daar zelf aan kunnen leveren.
Alert met real-time heterdaadkracht in een duurzame interactie met
wederkerigheid.
BURGERS &

Ce

Burgers nemen meer initiatief in steeds meer taken van de overheid, en stellen
bovendien meer eisen aan de coördinatie van hun bijdragen. Dat vraagt dus om
een alerte, genetwerkte overheid. Als burgers en overheid hierin hun
verantwoordelijkheid nemen, dan werkt iedereen integraal samen in een buurt
die zelfredzamer, leefbaarder en veiliger wordt.
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Politie

We geven een voorbeeld. Een alerte bewoner van een door inbraken geteisterde
buurt spot een verdachte auto die steeds rondjes rijdt. Hij deelt een foto in de

GEBIEDSGEBONDEN
PROFESSIONALS

m

Pa

Voor gemeenten en politie is het van groot belang te
ur
g er
weten welke taken, welke positie en rol is weggelegd
voor buurtbewoners en professionals, en hoe burgers en
professionals zich tot elkaar verhouden en samenwerken. Wat
werkt het beste? Welke rol is voor wie? Hoe kunnen we de genetwerkte
samenwerking het beste vormgeven? Omdat buurtveiligheid een lokaal
fenomeen is, bestaat het risico dat iedere lokale overheid het wiel opnieuw
uit moet vinden. BART! biedt hierin eenduidigheid, gebaseerd op wetenschappelijk
bewezen principes, maar met ruimte voor maatwerk in elke buurt. Iedere gemeente,
wijk of buurt is anders en dit vraagt steeds weer om een nieuwe verdeling van rollen
tussen overheid en burger.
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BEDRIJVEN

BART! draagt bij aan de verbindende functie in buurten.
Er ontstaat meer contact en bewoners zijn meer betrokken bij
elkaar, ook op andere onderwerpen. De saamhorigheid binnen buurten versterkt zich en de overheid sluit hierop aan.

B ed
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SAMEN STAAN
WE STERK.

buurtapp. Een medebuurtbewoner slaat hierop aan en vult het
merk aan. Via BART! komt die informatie automatisch samen
bij de meldkamer, waar de politie aan de slag gaat om via die
buurtapp ook het kenteken te achterhalen. Geen wachtrijen
meer en niet alleen een individuele burger aan de lijn, maar
de hele buurt! Door continue interactie met de buurt ontstaat
snel een duidelijk beeld, maar in de opvolging ervan ook
een betere samenwerking tussen buurt en overheid. Op
een transparantere, snellere manier zien burgers hoe hun

OVERHEIDSACTIVITEITEN

BURGERPARTICIPATIE

informatie en acties bijdragen aan veiligheid, en door een
goede verbinding ziet men de politie en gemeente eerder
als een betrouwbare partner.
BART! stimuleert eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
en tegelijkertijd onderlinge samenwerking. BART! draait niet om
meer meldingen, maar verleidt mensen juist tot goed gedrag.
Idealiter zijn bewoners gemotiveerd om zelf te handelen waar
mogelijk, en anders te melden waar nodig.

OVERHEIDSPARTICIPATIE

BURGERACTIVITEITEN
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POLITIE EN GEMEENTE ALERT
Burgers doen wat ze kunnen, de overheid doet wat zij moet doen en mag doen.
Burgers doen mee met overheidsinitiatieven, en verwachten dat de overheid dat andersom
ook doet. Dat is een kwestie van wederkerigheid. De netwerken, dynamiek en snelheid
onder burgers vragen van de overheid een nieuwe houding, gedrag en alertheid die alleen
met slimme technologie en innovatieve organisatieprocessen in te vullen zijn. Om de
menselijke maat (in interactie met elkaar) overeind te houden.
BART! sluit in verschillende veiligheids- en leefbaarheids
situaties aan op alle mogelijke communicatie-/
sociale netwerken van de burger. De verschuiving van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie betekent
dat politie en gemeente alert moeten zijn op de (nieuwe)
communicatiekanalen die burgers al gebruiken (inclusief
sociale media). De burgers hoeven dus geen BART!-app of

WIJ HELPEN
HELPEN.
– MISSIE VAN MELDKAMER NOORD-NEDERLAND

specifieke meldapp te gebruiken. De afhandeling is deels
geautomatiseerd (chatbots, enz.). Gemeenten en politie zijn
aangesloten op het digitale BART!-participatiesysteem.
BART! sluit tegelijkertijd aan op wat burgers drijft. Dit betekent
dat politie en gemeente tevens zorgen voor een brede en langdurige betrokkenheid van burgers. Ze moeten weten wat burgers
drijft en wat hun motieven zijn voor participatie. BART! faciliteert
wederzijdse participatie, met een open oog voor de diversiteit van
burgers en de eigen voorkeurskanalen. Daarbij houdt men rekening met wat via welke kanalen wel en niet kan worden gecommuniceerd. BART! wil geen ‘big brother is watching you’ zijn.
Daarom werken we alleen met door burgers vrijgegeven data.
BART! is flexibel ten aanzien van de burger, het proces, de
gebruikte kanalen, enz. Dat is geen overbodige luxe, gezien de
nieuwe technische mogelijkheden en socialemediaplatforms,
en de steeds veranderende wensen van die burger.
In het BART!-concept is de meldkamer een participerende
meldkamer, die samenredzaamheid in de buurt faciliteert en
werkt in netwerken. De intake- en regierol van de meldkamer
verschuift naar een faciliterende rol om samenredzaamheid
te ondersteunen. Binnen dit concept ontstaan dus nieuwe
rollen voor de burger, de centralist en de opvolger op straat.

BURGER ALERT REAL TIME!
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PARTICIPATIE MET BURGERS IN VERBINDING

De burger krijgt een grotere rol bij het melden en eventueel
opvolgen van incidenten, de centralist krijgt een meer
analyserende en faciliterende rol en de opvolger werkt nog
meer samen met burgers.
De meldkamer kan met het BART!-concept verschillende
manieren van melden aan. Een incident wordt samengesteld
vanuit meerdere meldingen. Daaronder kunnen zich ook
onbewuste meldingen en/of ongerichte meldingen bevinden,
zoals berichten op sociale media die wel relevante aanvullende
informatie op een melding bevatten, of een vroegtijdige signalering van een onveilige situatie. BART! gebruikt een vervlechting
van kanalen en kan ongestructureerde en ongerichte informatie
combineren tot een gestructureerde melding aan het juiste loket.
Daarbij maakt BART! onderscheid tussen de melder, de duider
en de opvolger. De primaire melder heeft vaak behoefte aan
een-op-eencontact met een hulpverlener. Duiders helpen
door aanvullende informatie te verstrekken. Voor het duiden
kan BART! meerdere kanalen bevragen om desgewenst snel
een hele buurt te verbinden. Opvolgers kunnen agenten of
gemeentelijke diensten zijn, maar ook burgers, ondersteund
door advies vanuit de meldkamer over hoe te handelen.
Standaardmeldingen kunnen zonder menselijke tussenkomst
gelijk worden uitgegeven voor opvolging. Ook kunnen agenten,
gemeentelijke diensten en burgers ter plaatse real-time
informatie uitwisselen, zonder tussenkomst van de meldkamer.
Op die manier houden gemeente en politie tijd over voor betere
intelligence, preventie en vroegtijdig interveniëren, en zijn
incidenten te voorkomen. De rol van de meldkamer verschuift
zo van regie naar monitoren en faciliteren.

Burgers zijn extra ogen en oren voor de politie.
Ze vormen een belangrijke schakel in het proces als
het gaat om meldingen op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid. Mede daardoor verbetert de verbinding
tussen burgers en politie. Idealiter ontstaat ook een
beter beeld van de criminaliteit, hetgeen hopelijk
bijdraagt aan dalende criminaliteitscijfers. Aan de
andere kant zijn er ook risico’s, zoals het risico op
eigenrichting, onterechte criminalisering en overmatige
sociale controle. Dan zijn er nog juridische en ethische
vragen, bijvoorbeeld over rechtsgelijkheid en privacy.
Het BART!-project stelt daarom ethische kaders op.

MET BART!
ZIJN BURGERS
ÉN OVERHEID
SAMEN ALERT.
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REAL-TIME INFORMATIE
Hoe onveiliger het is, des te groter is ook de behoefte aan de juiste informatie.
Alleen een integraal samenwerkende overheid die op een slimme manier helpt de
informatietouwtjes aan elkaar te knopen kan burgers, buurten en bedrijven
faciliteren in hun samenredzaamheid.
Het BART!-participatiesysteem ondersteunt de burger in het
werken aan een veilige en leefbare buurt, samen met gemeente
en politie. Dit participatiesysteem bestaat uit verschillende
technische en organisatorische modules. BART! omvat een
digitaal verbindingsmiddel waarmee burgers (real-time) met
de overheid en andere burgers kunnen communiceren over

spoedeisende en niet-spoedeisende zaken. Het uitgangspunt
is niet de ontwikkeling van het zoveelste digitale initiatief, maar
het bijeenbrengen van verschillende initiatieven. BART! is qua
techniek gebaseerd op een participatiesysteem dat iedereen en
alles met elkaar verbindt. Daarmee wordt het tot nu toe gesloten
syteem een open BART!-systeem.

GESLOTEN SYSTEEM

BART!-SYSTEEM

INCIDENT

INCIDENT
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VAN ONGE
STRUCTUREERDE
DATA NAAR
GESTRUCTUREERDE
INFORMATIE VOOR
DE MELDKAMER.

Doordat BART! gebruikmaakt van sociale media kunnen
hulpdiensten bijvoorbeeld beter voorbereid ter plaatse komen
en kunnen burgers door direct contact met gemeente en politie
een grotere rol spelen bij de veiligheid van hun leefomgeving.
Voor de technologische infrastructuur biedt BART! een
architectuur waarop verschillende toepassingen kunnen
aansluiten, of die nu van gemeente, politie, private partijen
of burgers zijn. De infrastructuur functioneert als een
stekkerdoos. Het is geen container vol verzamelde gegevens;
de architectuur heeft informatiemanagement tot doel en niet
de opslag van data.
De kern van BART! bevat een redeneermechanisme of rule
engine. De rule engine maakt gebruik van Complex Event
Processing (CEP). In de CEP worden regels gedefinieerd om
informatiestromen uit de aangesloten toepassingen te inter
preteren, te verrijken en te routeren naar de juiste ontvangende partijen: politie, gemeente of burgers. Ieder bericht
– tekst, audio of beeld – dat binnenkomt op de service is een

zogenoemd event. Een event wordt geclassificeerd door gebruik
van beslisregels. Deze kijken bijvoorbeeld naar het tijdstip en
de locatie van een incident en de inhoud van het event. Deze
classificatie bepaalt of een event een nieuwe melding betreft
of gewoon een aanvullend bericht is op een reeds bestaand
incident. Via de gebruikersinterface zien intake- en servicemedewerkers een overzicht van incidenten. Zij kunnen meekijken
met ieder incident en waar nodig sturing geven of ingrijpen.
De technologie van BART! combineert berichten en signalen
op sociale media van meerdere melders, vanuit meerdere
kanalen, en van verschillende soorten (foto’s, video’s, tekst)
tot formele spoedmeldingen. BART! ondersteunt automatische
meldingen. Het BART!-systeem past binnen een Internet of
Things-omgeving waarin data en informatie van verschillende
bronnen en systemen afkomstig kunnen zijn.
BART! is datagedreven, maar mensgericht.
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BART!-PARTCIPATIEPROCES
Het BART! participatieproces is gericht op het versterken van de verbinding tussen burgers en politie
en gemeente. De nieuwe manier van werken zal effect hebben op de huidige werkprocessen.

WAARNEMEN

MELDEN

INTAKE

DUIDEN

SOCIALE MEDIA APPS

BURGER

@Politie “Ik zag een verdacht
busje rijden in de kerkstraat met
de lampen uit. Hebben jullie die
ook gezien?”
#politie #kerkstraat #verdachtbusje

6
Webcare
•OC
•RSC
•BT

@mentions en
direct messages

ONLINE INTAKE

4

- Service Module
- OBI4WAN
- Telefonisch

BART! Care informatieveredeling met burgers

Intake SPOEDmelding (in GMS)

5

Additionele
informatie uitvragen

Veredelen informatie
REAL TIME
INTELLIGENCE CENTER

UITGIFTE

Alle
sociale
media
berichten
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Alarm
NEE

BART! SCRAPER
JA

2

Clasificatie

BART! COMBINER

3

BART! DASHBOARD

Locatie/tijd
‘verdacht’

BART!-PROCES EN -TECHNIEK

•Overzicht
•Indicent tree
•Word network
•Lijst verdachte
situaties
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TERUGKOPPELING

WAARNEMEN

MONITOREN

OPVOLGEN
OPVOLGEN

TERUGKOPPELING

DEELPROCESSEN

MELDEN

ROUTERING

PARTICIPATIEBURGERS

DUIDEN

"Dank voor uw
bericht, de politie
is ter plaatse om
dit verder te onderzoeken. We houden
u op de hoogte."

INTAKE

OVERZICHT VAN DEELPROCESSEN MET IN PAARS DE
DEELPROCESSEN WAAROP BART! ZICH NU RICHT

BART!-DEELPROCESSEN GEMEENTE
BART! richt zich niet zozeer op het interne proces van de gemeente
en partners, als wel op de (sociale) interactie met burgers.
Ook definieert het standaarden voor gegevensuitwisseling
(koppelvlakken) met andere partijen in de samenwerking rondom
meldingen en het afhandelen daarvan. BART! zoekt naar manieren
om de samenredzaamheid en cohesie van wijken te vergroten,
waarin de gemeente bewoners motiveert om situaties te melden
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BART! PROCES
‘MELDINGEN OPENBARE RUIMTE’

en indien mogelijk zelf af te handelen. Er moeten in dit proces
wel voldoende waarborgen zijn, zoals bescherming van de
privacy van burgers. De inzet is voorts het bewustzijn op
een prettige manier te vergroten om verantwoord gedrag te
stimuleren. Zo is niet iedereen doordrongen van veiligheids- of
gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld bij gebroken glas of chemisch
afval. De overheid, maar ook ondernemers, kunnen middels
spelelementen (gamification) en nieuwe moderne vormen
van laagdrempelige communicatie bewoners onderling laten
helpen. Niet alleen verleiden tot melden, maar verleiden tot
wenselijk gedrag. Daarbij moet men een open oog houden voor
de verschillende doelgroepen, ook zij die niet digitaal vaardig

zijn of hoge drempels ervaren bij digitale formulieren: een foto
met locatie kan genoeg zijn.
Alle meldingen en (open) data over de openbare ruimte –
van wie of wat dan ook – komen in één overzicht samen,
met de actuele status. Zo is er centraal overzicht en kan
tegelijkertijd iedereen meedoen. Allerlei betrokkenen – burgers,
sensorsystemen van bedrijven, Klant Contact Centrum,
beheerders, leveranciers, handhavers, partners, enz. – in de
keten hebben direct toegang tot de laatste stand van zaken
en kunnen vanuit hun rol de status van een object of melding
aanpassen. Zo kan een burger bijvoorbeeld zelf een probleem
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WELKE ROL NEEM JE ALS
OVERHEID AAN, HOE VOORKOM
JE (TE ACTIEVE) OVERHEIDSBEMOEIENIS, WANNEER GA JE
BEWONERS FACILITEREN
(WANNEER NIET) EN WANNEER
LAAT JE OOK WEER LOS?
–B
 URGEMEESTER LUCAS BOLSIUS
VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

met een verstopte container verhelpen en afmelden. Per
betrokkene bepaalt de autorisatie welke gegevens toegankelijk
en aanpasbaar zijn. Zo zal een leverancier geen toegang
hebben tot de persoonsgegevens van een melder. Op die
manier verandert de huidige lineaire keten van het meldproces
in een dynamisch netwerkproces waarin iedereen, elk vanuit
zijn of haar eigen rol en bevoegdheid, samenwerkt op basis van
een gedeeld en actueel beeld van de situatie. De administratie
geeft op elk moment de werkelijkheid op straat weer en
ondersteunt de samenwerking tussen bewoners, overheid en
betrokken organisaties (zoals woningcorporaties) en andere
ondernemers, en stimuleert hun samenredzaamheid.

PROCESINNOVATIE
In de ideale situatie hoeft een bewoner zelf geen melding meer
te maken bij de gemeente. Met BART! kan de gemeente door
het monitoren van open data in een buurt zelf de situatie
opmerken zonder of nog voordat een bewoner contact
opneemt. Een bewoner kan bijvoorbeeld zijn irritatie over
glasscherven signaleren op Twitter of in een buurtapp een
bericht plaatsen zonder de gemeente hierbij te vermelden of

rechtstreeks aan te spreken. Een indirecte vorm van melden.
BART! maakt in dat geval een registratie van de melding of kan
in het meldingssysteem opzoeken of hiervan al een melding is
gedaan. Als er al eerder een melding is gedaan, rapporteert
BART! dat de gegenereerde melding overeenkomsten vertoont
met een reeds bestaande melding (screening/duiding).
Betrokkenen – geïrriteerde burger, eventuele oorspronkelijke
melder en behandelaar – ontvangen een notificatie van de
mutatie (routering). Misschien is een andere buurtbewoner in
de gelegenheid de glasscherven op te ruimen om te voorkomen
dat spelende kinderen uit de buurt zich verwonden.
Die buurtbewoner kan het resultaat van zijn of haar
inspanningen vastleggen op een foto en via een app de
status van de melding wijzigen in ‘afgehandeld’. Het Klant
Contact Centrum (KCC) handelt de beoordeling van deze
terugkoppeling verder af, waarna een update van de melding
uitgaat naar alle betrokkenen.
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WETTELIJKE
KADERS

ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

BART! is een systeem voor overheid en burgers dat binnen
wettelijke kaders moet werken. Denk aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecomwet,
Netneutraliteit, de Wet Politiegegevens en de Politiewet, de Wet
Openbaar Bestuur, om er maar een paar te noemen. Daarnaast
moet het binnen de kaders van het overheidsbeleid passen.
Het kan alleen werken als het aansluit bij de ethische en cultureel bepaalde principes en geschreven en ongeschreven spelregels. Die kunnen per buurt en per organisatie verschillen.
De vragen die spelen zijn onder andere: hoe worden de
melders, maar ook de professionals beschermd? Is er
misschien angst voor represailles of kunnen mensen
ook anoniem informatie uitwisselen? Hoe voorkom je
dat onschuldigen worden beschuldigd? Hoe stuur je
zelfredzaamheid van burgers aan zonder dat dit doorslaat
in eigenrichting? En hoe zorgvuldig is de omgang met die
informatie; wat gebeurt er bijvoorbeeld met foto’s van getuigen
waar mensen herkenbaar op staan? Mag een politieagent
permanent deelnemen aan of meekijken in een buurtgroep, of
is dat een vorm van surveillance? Welke doelbinding geldt voor
de informatie die burgers delen met de overheid?
Dit zijn slechts enkele van de kaders en vraagstukken
die opkomen bij de ontwikkeling van een digitaal
informatiesysteem waarin publieke en private partijen
samenwerken.
Het is belangrijk om de rollen die de overheid kan vervullen
helder te onderscheiden – de politie heeft bijvoorbeeld andere
kaders dan de gemeente – en duidelijk te hebben wie er
namens de overheid met welk doel participeert (doelbinding).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens.
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of
indirect te herleiden is naar een natuurlijk persoon.
Wanneer zijn er persoonsgegevens in het spel in een
BART!-participatiesysteem? Denk hierbij aan contact
gegevens van groepsleden, berichten met namen, foto’s
of filmpjes. Als men deze uitwisselt of zelfs koppelt
met overheidssystemen gelden er aanvullende regels.
Het is zelfs mogelijk dat anonieme gegevens voor de
politie wel als persoonsgegevens gelden.

Maar er zijn meer te maken keuzes. Het maakt bijvoorbeeld
uit of de overheid permanent deelneemt in een buurtgroep of
alleen communiceert in geval van een melding. Ook is er een
verschil tussen het zenden en ontvangen van informatie.
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ETHISCHE
AFWEGINGEN
Burgers gebruiken nieuwe technologie en sociale media voor
meer veiligheid in de buurt. Maar hoe zit het met de privacy,
en met eventuele andere onrechtmatigheden en risico’s,
zoals eigenrichting?
Deelname aan BART! brengt voor de burger nogal wat met
zich mee. Je kunt niet zo maar allerlei informatie met elkaar
delen. Een voorbeeld: bij overlastmeldingen moeten burgers zo
min mogelijk inbreuk maken op de privacy van een individuele
persoon. Gaat het om een directe bedreiging voor de leef
omgeving, dan mag die inbreuk weer wel. Wat mag er dan
precies? Geslacht, geschatte leeftijd en iemands lengte, postuur,
haarkleur en kapsel, kleding, bagage en het merk, kleur en
model van een auto. Zoals gezegd, deelname aan BART! brengt
voor de burger nogal wat met zich mee.
Wat de overheid betreft: welke informatie wil zij specifiek
ontvangen? De intake gebeurt bijvoorbeeld volgens een heldere,
vaste procedure. De overheid ondersteunt de burgers in buurtpreventieteams op het vlak van competentie, advies en ontwikkeling, real-time en online. Daarbij is privacy een groot goed.
Ook accepteert de overheid geen meldingen die aanzetten tot
haat of geweld, of die beledigingen bevatten. De overheid ziet
er ook scherp op toe dat burgers niet voor eigen rechter gaan
spelen of geweld gebruiken om overlastsituaties te stoppen,
tenzij er sprake is van zelfverdediging of noodweer.
Deugdethiek kan helpen bij het gebruik van sociale media voor
een rechtvaardige, veilige en prettige leefomgeving. Deugdethiek
is een constant proces van cultiveren van de gekozen deugden.
Je voelt dat iets onrechtvaardig is, je denkt na over manieren
om dit recht te zetten, en je komt tot actie. Deugdethiek is bij

GRIEKSE FILOSOOF ARISTOTELES
EN DEUGDETHIEK
De Griekse filosoof Aristoteles stond aan de basis van
deugdethiek. Hij pleitte voor het creëren van een rechtvaardige samenleving waarin mensen kunnen floreren,
door het cultiveren van specifieke deugden. Ook voor de
moderne samenleving kunnen
we een toepasselijke set
deugden kiezen. Deugdethiek
werkt als je nog niet weet
1. Zelfbeheersing
welke plichten horen bij een
2. Bescheidenheid
nieuwe technologie of inno3. Rechtvaardigheid
vatie, en als je nog niet alle
4. Moed
voor- en nadelen helder hebt.

5. Perspectief
6. Empathie
7. Zorg
8. Eerlijkheid
9. Burgerschap
10. Flexibiliteit
11. Grootmoedigheid

uitstek geschikt voor professionals. Het ‘waakzaam en dienstbaar’ van de politie bijvoorbeeld, verwijst naar waakzaamheid en
dienstbaarheid, twee deugden bij uitstek.
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LEREN EN EXPERIMENTEREN
De realisatie van het BART!-participatiesysteem is een continu, stapsgewijs
proces waarin gezamenlijk wordt geëxperimenteerd en geleerd. Daarbij gaan
alle betrokken partijen steeds een stapje verder bij de beproeving en
evaluatie van extra functionaliteit. De aanpak is dus gestructureerd.

PRAKTIJKPROEVEN CENTRAAL IN DE PROJECTAANPAK
De realisatie van de BART!-visie vindt plaats op basis van
continu ontwikkelen, experimenteren en leren in lab- en
proeftuinomgevingen. De BART!-lab- en proeftuinomgeving is
een experimenteeromgeving waarin gelijktijdig onderzoek en
cocreatie plaatsvinden. In een vroegtijdig stadium betrekken
we burgers, gemeenteambtenaren en politie bij het
cocreatieproces.
In de praktijk betekent dit: we laten ze mee-ontwerpen
en prototypes gebruiken in hun eigen omgeving. In deze

experimenteeromgeving innoveren stakeholders, eind
gebruikers en ontwerpers dus samen door sociale processen
en technologische innovaties te combineren. Beide zijn
onmisbaar voor de ontwikkeling van een dienst en een
ondersteunend platform. Tegelijkertijd beïnvloedt een
experiment het gedrag van de eindgebruikers, doordat ze direct
betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen om hun
handelingsperspectief te vergroten. BART! heeft tot nu gewerkt
vanuit fieldlabs in de Haagse wijk Bouwlust, maar heeft zich
tegelijkertijd tevens georiënteerd op initiatieven elders in het
land die het BART!-gedachtegoed raken.

GESTRUCTUREERDE AANPAK
Om meer structuur te geven aan de praktijkproeven en de
kwaliteit van het onderzoek te verhogen is binnen BART! de
Trial Guidance Methodology (TGM) toegepast. Deze methode
is ontwikkeld en gevalideerd in het Europese project DRIVER+.
De TGM biedt een gestructureerde aanpak voor de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefase van een praktijkproef.

BURGER
ALERT REAL TIME!
#2 Straatverlichting
defect

BART! VISIE

#1 Inbraak

#3 Eenzijdig ongeval met geparkeerde auto

#6 Overvolle prullenbak

#7 Laaghangende tak

#5 Defecte wipkip

#4 Plank los brug oostzijde
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ALS JE DOET WAT JE DEED,
DAN KRIJG JE WAT JE KREEG.
ALS JE NIET VERANDERT,
LEER JE GEEN NIEUWE DINGEN
KENNEN, LEER JE GEEN NIEUWE
OMSTANDIGHEDEN ZIEN, LEER
JE GEEN NIEUWE TECHNIEKEN
GEBRUIKEN.
– FRANS HEERES, POLITIE

BURGER ALERT REAL TIME!
ROADMAP

ROADMAP
De BART!-visie schetst een stip op de horizon. Een beeld van hoe het innovatieve
participatiesysteem er straks uit kan zien. Om deze visie te realiseren zijn in het BART!-project
tot nu reeds belangrijke stappen gezet. Om tot implementatie van het BART!-participatie
systeem te komen, is nog een aantal transities nodig. De roadmap van 2020 en verder schetst
welke acties op het gebied van mens/organisatie, proces en techniek hieraan bijdragen.
TOT NU…
Om de BART!-visie concreet te maken zijn reeds belangrijke
stappen gezet. Zo hebben we het participatieconcept
ontwikkeld en proofs-of-concepts gerealiseerd en beproefd,
samen met burgers, politie en gemeente. Het proces voor het
participatieconcept staat. Ethische aspecten zijn onderzocht.
Allemaal getest in diverse praktijkproeven met BART!.
TRANSITIES
De transitie op het gebied van mens en organisatie om tot het
ultieme BART!-participatiesysteem te komen betreft onder
meer het inschakelen van meer partijen op de weg naar
publiek-private samenwerking. Wat de processen betreft gaan
we van afzonderlijke meldprocessen voor politie en gemeente
naar procesintegratie en uitbreiding met derde partijen. Op het
gebied van de technologie kijken we naar de realisatie van een
‘stekkerdoos’ voor meerdere kanalen en uiteindelijk naar
automatische routering. De stappen die we zullen moeten
zetten om deze transities te realiseren zijn opgenomen in de
roadmap ‘…en verder’.
…EN VERDER
Op de roadmap ‘… en verder’ staan de acties op het gebied van
mens/organisatie, proces en techniek voor de periode van nu tot
2025 en verder. De roadmap is in drie tijdblokken verdeeld:

•	Van 2020 - 2022: van pijplijn naar stekkerdoos, gericht
op de realisatie van een burgercontacttafel en
‘stekkerdoos’-voorziening
•	Van 2022 - 2025: mono wordt multi, gericht op multi-actor
automatisering
•	Van 2025 en verder: multi wordt omni, gericht op publiekprivate samenwerking
De roadmap geeft de grote lijnen en zwaartepunten aan.
Dit betekent dat je al eerder kunt, of zelfs moet, beginnen
(of al bezig bent) met onderwerpen die pas later in de tijd zijn
weergegeven.
WEGENKAART
De roadmap is de wegenkaart om de BART!-visie in cocreatie
verder te realiseren. Daartoe schetst de roadmap concrete
acties die de betrokken partijen gezamenlijk kunnen oppakken.
Om zo via leren en experimenteren te komen tot het BART!participatiesysteem dat de veiligheid, leefbaarheid en samen
redzaamheid tussen buurt en overheid 24/7 faciliteert.

BART!: een participatiesysteem dat
de veiligheid, leefbaarheid en
samenredzaamheid tussen de buurt en
de overheid 24/7 faciliteert.
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2015 – 2019
Participatieconcept
Participatiebeleid volgens DNA
PARTICIPATORY SYSTEM

Ritme van de buurt middels YUTPA model

Effectieve (innovatieve) interventies in de buurt
GEMEENTE EN POLITIE

Causaal model MARVEL

REGIE VS FACILITATIE

Buurt in plaats van burger aan de lijn

MONO-INTAKE

Use cases en scenario’s
MULTICHANNEL

Spoed en niet-spoed

BART!-ARCHITECTUUR

TEST-APP

Papieren dashboard

TIJDVAK 0: BART! VERKENNING
Dit tijdvak stond in het teken van het onderzoeken en
verkennen van het BART!-participatieconcept. Deze eerste
periode bestond uit verkenningen vanuit behoeften van
burgers, politie en gemeente, alsmede de technologische
mogelijkheden. Om meer grip te krijgen op het BART!-concept
zijn systeemanalyses uitgevoerd (zoals met de MARVEL-

u Mens/organisatie

u Proces

methode), zijn de eigenschappen zoals het ritme van een buurt
als participatief systeem onderzocht, zijn narratieven opgesteld
en zijn wettelijke en ethische kaders in kaart gebracht. Verder
hebben we use cases en scenario’s opgesteld voor diverse
concrete situaties die in buurten kunnen voorkomen, en deze
in workshops geëvalueerd met diverse eindgebruikers.
Concepten voor nieuwe informatie- en interactieprocessen zijn

u Technologie
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2019

AVG

Bestuursrecht

WETTELIJKE KADERS IN KAART GEBRACHT

AUGMENTED NARRATIVES

WPG

Living Lab Bouwlust

Competenties van de professional

PRIVACYKADERS

MELDPROCES (CONCEPT)

Informatieproces (concept)

FIELDLAB IBT DE YP

Interactieproces (concept)

Continu proces ipv sequentieel proces

PROOF OF CONCEPT COMPLEX EVENT PROCESSOR (CEP)

Topic extractie

Classificatie

TIJD EXTRACTIE

Locatie extractie

ontworpen in samenspraak met gemeente, politie en burgers.
Iteratief is gewerkt aan het ontwikkelen van een architectuur en
proofs of concepts van de benodigde technologie die de nieuwe
informatie- en communicatiestromen mogelijk moet maken.
Een belangrijk onderdeel daarin is het oppikken van gegevens
uit allerlei berichtenstromen en het classificeren en clusteren
daarvan. Dit om de juiste en meest relevante informatie
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Online dashboard

gebundeld te presenteren op een dashboard in de meldkamer.
Ten slotte zijn, om het BART!-participatiesysteem verder vorm
te geven, in diverse fasen met zowel burgers als politie en
gemeente als eindgebruikers praktijkproeven in field- of living
labs uitgevoerd en geëvalueerd.
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TRANSITIES
Om tot het uiteindelijke BART!-participatie
systeem te komen is een aantal transities
nodig. Die transities geven de globale
verschuivingen weer voor de drie tijdblokken.
Ze geven daarmee richting aan de mogelijke
acties in de desbetreffende tijdblokken.
VAN PIJPLIJN NAAR STEKKERDOOS
Het eerste tijdvak bevat de transitie van het doen van meldingen via
aparte kanalen (pijplijnen) naar meldingen via verschillende kanalen,
die via een ‘stekkerdoos’-voorziening met de meldkamer of het Klant
Contact Centrum zijn gekoppeld. De telefonische een-op-een intake
tussen burger en centralist wordt aangevuld met informatie via nieuwe
(sociale)mediakanalen.
MONO WORDT MULTI
In dit tijdvak verschuift participatie van apart per organisatie,
zoals gemeente of politie naar participatie waarbij meerdere overheids
partijen tegelijk zijn aangesloten: van mono naar multi. Om dit mogelijk
te maken legt slimmere technologie relaties tussen meerdere meldingen
op meerdere kanalen met meerdere betrokken partijen.
MULTI WORDT OMNI
De transitie van participatie met de relevante overheidspartijen
naar participatie met met alle relevante partijen, daar waar wenselijk:
van multi naar omni. Naast slimmere samenwerking in ketens van
overheidsinstellingen komen er aanvullende diensten, zoals
sensornetwerken, beeldtoepassingen en meer dienstverlening op maat.
Diensten die deels door private partijen worden ingevuld.

MENS/
ORGANISATIE

PROCES

TECHNOLOGIE

BURGER ALERT REAL TIME!
ROADMAP

2020 – 2022

2022 – 2025

2025 en verder

VAN PIJPLIJN
NAAR STEKKERDOOS

MONO
WORDT MULTI

MULTI
WORDT OMNI

Mono-partijen

Ketenpartijen

Publiek-private partijen

Mono-disciplinair

Multi-disciplinair

PPS* disciplinair

Visie
E-dienstverlening

Implementatie
E-dienstverlening

Uitbouw PPS*
E-dienstverlening

Informatiehuishouding
op orde

Vroegtijdige duiding

Integrale opvolging

Mono-melden

Multi-melden

PPS* melden

Mono-proces

Multi-ketenproces

PPS* proces

Mono-kanaal

Multi-channel

All channel

Inbedding politie

Inbedding politie & gemeente

Inbedding PPS1

Stekkerdoos

Seamless switching

Automatische uitgifte

Mediamonitoring
(kijken)

Media NLP
(begrijpen tekst)

Multimedia NLP
(begrijpen tekst, foto, film)

Context-aware
ondersteuning

Single-actor automatisering
(terugkoppeling)

Multi-actor automatisering

Single-actor situationeel
beeld

Gedeeld situationeel beeld

PPS* situationeel beeld

Menselijke interactie
en intelligence

Semi-AI (chatbot en mens)

Full AI-capaciteit (chatbots)

* PPS: Publiek-private samenwerking
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2020 – 2022
Burgercontacttafel
en stekkerdoos

Mono-party (politie)

TRAININGSMODULE BURGERCONTACTTAFEL

VISIE OP E-DIENSTVERLENING

BURGERKIT

Mono-discipline (centralist, RTIC)

Behoeften burgers blijven onderzoeken

Doen met deugdethiek
E-competenties professionals

Actief trainen in samenwerking met burgers
BUSINESS CASE BART!

Data, social media, genetwerkt werken

MULTI-PARTY INTAKE

Webcare bij spoedmeldingen

Gedeeld situationeel beeld
Mono-kanaal (WhatsApp)

ONLINE INTAKE

BURGERS BETREKKEN VIA UITGIFTE

Koppeling spoed en niet-spoed

Interne informatiehuishouding op orde

ALERT OP BELANGRIJKSTE KANALEN

Betrouwbare automatische interpretatie van natuurlijke taal

Kanalen (sociale media) aansluiten

NLP: Natural Language Processing

Mediamonitoring en analyse realiseren

STEKKERDOOS REALISEREN

CONTEXT AWARE INFORMATIE VERZAMELEN

TIJDVAK 1: VAN PIJPLIJN NAAR STEKKERDOOS
In dit tijdvak vind de transitie plaats van het doen van meldingen
via aparte kanalen (pijplijnen), zoals telefonisch een-op-een
ad-hoc-contact tussen burger en centralist of via een website,
naar meldingen via verschillende kanalen die meer als continue
stromen van informatie samenkomen. Deze kanalen zijn via een
integrale ‘burgercontacttafel’ en een technische ‘stekkerdoos’-

2020
u Mens/organisatie

u Proces

voorziening met de meldkamer of het Klant Contact Centrum
gekoppeld. De ‘traditionele’ intakekanalen worden op deze
manier aangevuld met informatie via nieuwe (sociale)
mediakanalen. De koppeling via de ‘stekkerdoos’-voorziening is
in eerste instantie nog handmatig, omdat het nog niet mogelijk
is om overal te koppelen met bestaande systemen. In dit tijdvak
voorziet de overheid (spoed)situaties meer met moderne

u Technologie
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2022

Gebiedsgericht en genetwerkt werken
PUBLIEKE COALITIE BART!

Burgers en professionals zijn anders georganiseerd
Juridische en ethische kaders

Gezamenlijke contactorganisatie
ANONIEM MELDEN BART!

Grens overheidsparticipatie vs burgerparticipatie
Stoplichtmodel
PROACTIEF INFORMEREN EN ACTIVEREN

Aansluiten bij gemeenschappen in de buurt

EENVOUDIG OVERSTAPPEN VAN APP

COMMUNICATIE MEER OP MAAT

Gezamenlijke spelregels

Inbedding in het OC en RSC
Informed Consent van de buurt/burger
Preventieve coördinatie
Privacy by design: persoonlijke datakluis en gericht delen

Chatbot
Indentiteitsmanagementoplossing
POLITIE EN GEMEENTE: GESCHEIDEN SYSTEMEN EN WERKPROCESSEN

Integratie van BART! in politiesystemen

dienstverlening, zoals webcare met belanghebbenden uit wijk
en wereld. De verrijkte interactie dient als aanvulling op de
telefonische intake en dienstverlening. De organisatie wordt
ingericht op het samen met de buurt werken aan een nieuw
integraal participatiesysteem. Er vindt een verdere uitbreiding
plaats naar meer communicatie op maat en het proactief
informeren en activeren van partners, waaronder ook burgers

Modulaire BART!-architectuur

Dataopslag (publieke of private cloud)

zelf die iets kunnen bijdragen. Het BART!-participatiesysteem
wordt gekoppeld aan de belangrijkste socialemediakanalen, daar
waar buurten al actief en verbonden zijn. Interpretatie van de
berichten wordt steeds geavanceerder. BART! raakt langzaam
verder geïntegreerd in de systemen van politie en gemeente,
maar beide partijen hebben vooralsnog gescheiden systemen en
werkprocessen.
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2022 – 2025
Multi-actor automatisering
ACCOUNTABILITY IN COCREATIE

E-competenties professionals
Data, social media, genetwerkt werken

Inrichting 1 loketfunctie
E-DIENSTVERLENING IMPLEMENTEREN

Handelingsperspectief voor burgers
SAMENWERKING ORGANISEREN

Multi-party informatiedeling

MULTI-MELDEN (1-OP-1 MELDINGEN)

Multi-proces (spoed met niet-spoed)
Multi-kanaal (Whatsapp, twitter)

BART!-DASHBOARD IN NIEUWE MELDKAMERSYSTEEM

Speech-to-text en text-to-speech
MULTI-ACTOR AUTOMATISERING

Geautomatisseerde vroegtijdige duiding van informatie

Slimme AI voor het automatisch verwerken van berichten

TIJDVAK 2: MONO WORDT MULTI
In dit tijdvak verschuift participatie van apart per organisatie,
zoals gemeente of politie, naar participatie, waarbij meerdere
overheidspartijen tegelijk zijn aangesloten: van mono- naar
multi-actorautomatisering. Bijvoorbeeld veiligheidsregio’s,
Koninklijke Marechaussee of andere veiligheidspartners
kunnen aansluiten. Geavanceerdere technologie maakt dit

2022
u Mens/organisatie

u Proces

mogelijk door relaties te leggen tussen meerdere meldingen via
diverse kanalen en met alle betrokken partijen. Niet alleen
meer in tekst, maar ook steeds vaker in combinatie met beeld
en spraak. Informatiedeling en samenwerking tussen politie,
gemeente en (keten)burgers krijgt meer vorm. Nu kunnen
overheidsdiensten als één overheid optreden met coördinatie
op alle beschikbare informatie, en integraal handelen. Dit

u Technologie
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2025

POLITIE, GEMEENTE, BURGERS EN KETENPARTNERS WERKEN SAMEN

Samenwerking op specifieke domeinen, op specifieke cases!
Samenwerken op gelijke basis: één groep, delen gegevens, communiceren, enz.
Inrichtingsvraagstuk
Gemeentelijke taken versus politie taken samenwerken op …

Berichten automatisch verwerken (proces)
MULTI-PARTY (GEMEENTE EN POLITIE)

INTEGRATIE VAN BART IN ZAAKSYSTEEM GEMEENTE

AI en zelflerende technologie

Gestandaardiseerde interface

MULTI-CHANNEL DRAG & DROP

Twitter-gesprek ad hoc koppelen met een Wire-gespreksgroep

zowel voor spoed als niet-spoedsituaties. De overheid fungeert
als één loket voor burgers met daarachter efficiëntere ketens
die op basis van de situatie slim worden verbonden met
Artificial Intelligence. De techniek zorgt voor verdergaande
(semi-)automatische informatievergaring en meer kanalen met
slimme stroomlijning van vraag en aanbod in diverse
processen. Vroegtijdige duiding van informatie vindt
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automatisch plaats. BART! wordt geïntegreerd in het
zaaksysteem van de gemeente. De systemen van politie en
gemeenten zijn gekoppeld via een gestandaardiseerde
interface en samenwerking, ook met burgers, wordt steeds
soepeler.
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2025 en verder
Publiek-privaat

Integrale samenwerking
AANSLUITVOORWAARDEN BEPAALD

Multi-party intelligence

Geautomatiseerd
PRIVATE PARTIJEN AANSLUITEN

Multi-PPS melden (n-op-n genetwerkt informatie delen)

GEEN LOKET

INFORMATIEKNOOPPUNT

Volwaardige Publiek Private samenwerking in opvolging
Private partijen aansluiten (o.a. ANWB, uitvoerders)

Participatiesysteem
Operationeel netwerk

NMS-INTEGRATIE

Chatbots
AUTOMATISCHE TERUGKOPPELING NAAR MELDER

Gamification-trainingen

BIG DATA ANALYTICS

MACHINE TO MACHINE (M2M)

Virtuele meldkamer
Biometrisch

Toepassen van informatie uit sensoren
PREDICTIVE ANALYTICS

TIJDVAK 3: MULTI WORDT OMNI
Dit tijdvak behelst de transitie van participatie met de relevante
overheidspartijen naar participatie met alle relevante partijen:
van multi naar omni. Publiek-private samenwerking daar waar
dat wenselijk is en binnen kaders een duidelijke meerwaarde
oplevert voor een veilige buurt. Naast slimmere samenwerking
in ketens van overheidsinstellingen komen er vanuit en voor

2025
u Mens/organisatie

Tekst-, beeld- en spraakanalyse

u Proces

wijken en de wereld aanvullende diensten, zoals
sensornetwerken, beeldtoepassingen en meer dienstverlening
op maat. Diensten die deels door private partijen worden
ingevuld. Van informatievoorziening tot opvolging zien we een
kleurrijk palet van toepassingen en partijen die inspelen op
lokale en situationele behoeften. Aansluitvoorwaarden voor
derde partijen worden bepaald en het participatieconcept wordt

u Technologie
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Ú
BART!-CARE

Participatieconcept evalueren en aanpassen op verandering van wensen en waarden

VIRTUEEL BART!
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Omni-Channel

NIEUWE COMPETENTIES INRICHTEN

Community of Communities
Direct contact met buurt
Direct contact met hulp zonder tussenkomst

Cultuur afstemmen: Big Brother

PROACTIEF HELPEN

Robotisering

Gamification
VOORSPELLEN TOEVOEGEN

Desinformatieherkennning

Besluiten automatisch

SENSORNETWERKEN

Technisch platform
NEXT GENERATION USER INTERFACES

geëvalueerd en aangepast op zowel mogelijke veranderingen in
wensen van burgers, politie, gemeenten en ketenpartijen als
mogelijke veranderingen in waarden. Het BART!participatiesysteem groeit door via een virtueel BART! naar
BART!-care. In het proces wordt automatische terugkoppeling
naar de melder toegevoegd. Verder wordt het proces uitgebreid
met het (automatisch) herkennen van desinformatie en het

Aansluiten van sensoren

Foto’s, geluid en live beeld
BEELD- EN GELUIDSHERKENNING

voorspellen van mogelijke typen meldingen om meer proactief
te acteren. Onzichtbare coördinatie vindt plaats door slimme
technologieën die de mens duurzaam dienstbaar zijn. Daarvoor
wordt onder meer gebruikgemaakt van Big Data en Predictive
Analytics, informatie uit machines en sensoren en Next
Generation User Interfaces.
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Veranderingen op technologisch en innovatiegebied
beïnvloeden vrijwel alles waar wij als mensen mee
te maken krijgen. Grote revoluties, zoals de
opkomst van de smartphone en digitale
platforms zoals Uber, maar ook maatschappelijke
behoeften zoals zorg, onderwijs en veiligheid.
Deze veranderingen vragen om een overheid
die in staat is vooruit te kijken, technologische
ontwikkelingen een plek te geven in de organisatie
en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
Het inpassen van technologie en innovatie in de strategie en de ontwikkeling van
de organisatie verloopt bij de overheid steeds beter, maar er is nog een grote
inhaalslag te maken. Met als gevolg dat bij veel processen waarin de overheid
interactie heeft met burgers er een kloof lijkt te ontstaan met het bedrijfsleven.
Wij kunnen als burgers digitaal reizen boeken, bestellingen doen en elkaar volgen,
terwijl de interactie met de overheid in veel gevallen minder digitaal en integraal is.
Zo maar wat voorbeelden: het ontbreekt in de strafrechtketen (nog) aan een digitaal
volgsysteem. De locatie van hulpverleners is op dit moment exclusief voorbehouden
aan de meldkamers.
Het unieke van BART! is dat deze vraagstukken niet alleen zijn onderkend, maar dat
er ook invulling is gegeven aan innovatieve oplossingen en experimenten om vanuit
integrale informatie een wijk veiliger en leefbaarder te maken. Een initiatief als dit
vraagt lef en daadkracht en zal op de langere termijn niet alleen het werk van de
gemeente en de politie versterken, maar ook de kloof tussen de overheid en burgers
verkleinen.

KRISHNA TANEJA
Directeur Nationale Veiligheid
TNO

BART!
GEEFT 24/7
VEILIGHEID,
LEEFBAARHEID
EN SAAM
HORIGHEID
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Veiligheid is geen exclusieve taak van politie of overheid. Ook private organisaties en burgers
spelen hierin een rol. Participerende burgers en bedrijven worden in feite steeds belangrijker als de
overheid zich terugtrekt of met schaarste kampt. Burgerparticipatie is niet nieuw. Wat wel nieuw is,
is dat door de technologische ontwikkelingen het aantal mogelijkheden drastisch is toegenomen.
Burgerparticipatie draagt bij aan veiligheid: burgers worden alerter, kunnen zich veiliger voelen,
het vertrouwen van burgers in de politie en de cohesie in de wijk kunnen groeien. Leefbaarheid in
de wijk en heterdaadkracht zijn grotendeels afhankelijk van de inbreng van burgers. Verschillende
praktijkvoorbeelden laten zien dat burgerparticipatie op diverse fronten nu al resultaat oplevert.
In het project Burger Alert Real Time, ofwel BART!, hebben de gemeente Den Haag, de politie,
CGI, TNO, TIGNL en de TU Delft gezamenlijk de mogelijkheden van en vereisten voor een innovatief
BART!-participatiesysteem onderzocht.
Dit boekje presenteert de bereikte resultaten en de nog te nemen stappen richting implementatie.
Het doel hiervan is richting te geven aan de benodigde veranderingen binnen politie, gemeente en
andere partners. Het is onze visie op de samenredzame buurt en de participerende overheid.
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