
De basis voor burgerparticipatie en beleid
Met 25% van de huishoudens in de buurt samenwerken 
als buurtpreventieteam, gemeente en politie



Buurtpreventie in 
de praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=o-tQLulXBVk
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Samen voor veiligheid

Stel je voor…

 Een buurt waar mensen zorgeloos en veilig wonen
 Waar bewoners, politie en gemeente samenwerken
 Waar geen inbraken zijn
 En mensen zich veilig voelen



Samen voor veiligheid

Samen al vele goede initiatieven

Bewoners 
faciliteren

Bewoners 
activeren

Bewoners 
inzetten

Extra 
mankracht



Samen voor veiligheid

Meer dan 130 woninginbraken per 
dag in Nederland

49.124 aangifte woninginbraken in 2017 (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Maar toch…



Samen voor veiligheid

16 % voelt zich onveilig in buurt

Veiligheidsmonitor 2017 (Ministerie V&J)

Maar toch…



Samen voor veiligheid

“Bij oplossing woninginbraken is 
burger cruciaal”

AD misdaadmonitor en jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid over 2015



Samen voor veiligheid

Politie, gemeente, bewoner 
kunnen het niet alleen
Burgerparticipatie en onderlinge 
samenwerking cruciaal



Samen voor veiligheid

Veiligebuurt het buurtpreventieplatform
Bewoners, politie en informatie, alles-in-één

IoT devices
Deel de kennis van 
en met de politie en 

gemeente

Gebruik alle 
reeds 

aanwezig 
informatie en 

sensoren

Buurtpreventie 2.0
Breng de bewoners samen

Buurtpreventie 3.0
Breng alle informatie samen

P2000

Preventie tips, 
woninginbraken en 

andere misdaadcijfers

Buurtpreventie 4.0
Verbind bewoners met overheid



 200.000 leden
 > 1 miljoen pageviews per maand
 7.000 buurtgroepen
 11.000 straatgroepen
 10-25% dekking in actieve buurten
In ALLE gemeentes beschikbaar

 Buurtnieuws
(Politie.nl, Woninginbraken, Burgernet, P2000)

 Landelijk nieuws
(Amber Alert, Cybercrime, Politie)

 Eigen content
(Preventie tips, voorlichting)

 User generated content
(Urgente meldingen van buren, gesprekken over veiligheid, 
elkaar helpen)

Kerncijfers

* deelnemers per postcode 4 gebied

= 1000

= 500

= 200



Van whatsapp naar Veiligebuurt



“Onze heterdaadkracht is groter en
via deze manier van samenwerken
kunnen wij beter aanrijden en de
situatie oplossen. Ik raad collega’s
dan ook aan om samen te starten
met een zelfde vorm van digitale
samenwerking met buurtbewoners”

Tomas Sluiter, Wijkagent in Hedel en
Hoenzadriel

“Na twee jaar een “whatsapp buurtpreventie” groep
van 165 personen beheerd te hebben. Heb ik de
knoop doorgehakt. Ik werd direct verliefd op de
Veiligebuurt app, zij snappen het!”

Yolanda, buurtpreventie uit Haarlemmermeer

"De Veiligebuurt app heeft ons geholpen
scooterdieven aan te houden. Nadat ik eerste de
Politie had gebeld om de verdachten te melden,
stelde ik via de app de buurt op de hoogte. Meerdere
buren kwamen naar buiten en samen met de politie
hebben we ervoor gezorgd dat de verdachten geen
kant op konden en werden aangehouden”

JP, beheerder uit Den Haag

Als Utrecht Alert zijn we een platform voor oplettende
bewoners in alle Utrechtse wijken. We hebben ook goede
contacten met de gemeente en politie. Afgelopen jaren
waren we vooral gericht op WhatsApp, maar we zijn er
overtuigd van geraakt dat de Veiligebuurt app een betere
omgeving is voor het melden van onveilige of verdachte
situaties. Goede privacy, eenvoudig beheer en
gestructureerd melden spraken ons met name aan.

Abel, Beheerder Utrecht (Lunetten) Alert

Recensies en beoordelingen



In de app stores

APPLE

ANDROID



“Politie is blij met vinding. 
Mensen vinden het moeilijk 
om 112 te bellen. Als buren 

de verdachte situatie 
bevestigen voelen ze zich 

gesterkt en pakken ze 
eerder de telefoon.”

“Als het gaat om buurtapps 
zijn er eigenlijk maar 2 
kanshebbers. Dat zijn 

Nextdoor voor de 
gezelligheid en Veiligebuurt 

als het gaat om je 
veiligheid.”

“Is het je niet te doen om 
buurtactiviteiten, maar om 
buurtpreventie? Dan is de 

app Veiligebuurt een goede 
optie.”

“Veiligebuurt koppelt 
buurtbewoners, 

inbraakpreventie en 
veiligheid aan elkaar met 

een slimme app en in 
samenwerking met de 

overheid.”

Periodewinnaar Innovation Days winnaar WinnaarGenomineerd (1 van 5)

Awards

Promo Justitie en ‘s-Hertogenbosch Driven by data: https://www.youtube.com/watch?v=9Se5Y5cOrno

Promo Politie Zaltbommel: https://www.youtube.com/watch?v=qGNG9aA5wH0&t=1s

RTL Vergelijking buurtapps: https://www.youtube.com/watch?v=R3VDbjg6YfYV
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Buurten met deelnemende wijkagenten zijn 5% veiliger

In buurten met meer Veiligebuurt deelnemers is het aantal inbraken/ 
inbraakpogingen sneller dan gemiddeld gedaald (eerste maanden 2018)

Meldingsbereidheid stijgt dankzij Veiligebuurt app

30 tot 50 procent minder inbraken in buurten met digitale buurtpreventie

Dr. Ben Kokkeler
Lector Digitalisering en Veiligheid

Publicaties en onderzoek



Samen voor veiligheid

Dít maakt mij heel trots…

 Nu al 200.000 betrokken bewoners
 25% in de buurt samenwerkt met de gemeente en politie
 Buurten hierdoor veiliger en fijner worden
 De heterdaadkans wordt vergroot

 25% van alle Nederlanders (gezamenlijke uitrol)
 Samenwerking met gemeente en politie (deelname)
 Inzichten en communicatie breed delen

(waarde creëren en realiseren)

Mijn droom



Samen voor veiligheid

Stel je voor…

 Welke mogelijkheden zie jij?
 Welke beperkingen zie jij?
 Zou je dit in jouw werk gebruiken? Waarom?



Diensten
Data 

 Informeren inwoners

 Tweerichtingscommunicatie

 Melding openbare ruimte

 Voorlichting en preventie

 Betaalbaar en sneller onderzoek
(leefbaarheidsmonitor)

 Real time (mini)enquêtes

 Smart-City en IoT (levens redden)

 Rapportage & inzichten

 Data uit buurtpreventie

Communicatie

Onderzoek IoT & Smart



Data
Overzicht van buurtpreventie (via Veiligebuurt) in uw Gemeente
Alle groepen
Leden aantallen en groei
Wat er gezegd wordt
Meldingen door buren
Mogelijk om meldingen direct door gemeente te ontvangen
Veiligebuurt score; Hoe veilig woon ik in mijn buurt?



 2395 leden
 1227 straten
 68 buurtgroepen
 51 meldingen dit jaar

= Buurtgroepen

= Straatgroepen

= 200 leden

= 5 leden
= 50 leden

Veilig Almere



Meldingen ontvangen
Mogelijkheid om specifieke type meldingen direct door gemeente te ontvangen. 
(via email, of koppeling met crm)
Meldingen zoals:
Openbare Ruimte (a la “BuitenBeter” app en meer)
Of gemeente specifieke zaken zoals straatintimidatie “pikpraat”



Veiligebuurt Score 6,5 
vs. 7,2 (NL gemiddelde)

Laagste 3:
• 5,77 - Overgooi
• 5,93 - De Velden
• 5,95 - Tussen de Vaarten Zuid

Hoogste 3:
• 7,25 - Bloemenbuurt
• 7,43 - Duin
• 7,47 - Stripheldenbuurt



Communicatie
Banner
Content
Nieuwsbrief
Buurtgesprek
Nieuwsberichten per buurt of gemeente



Banner
Per maand:
 > 100.000 unieke bezoekers 
 tot 1.200.000 views

 Diverse banner opties
 “Branded” content 

Content

Inbreker betrapt

Afgelopen nacht is een inbreker op 
heterdaad betrapt. De bewoners waren
zelf niet thuis, maar dankzij het 
alarmsysteem werden de buren
gewaarschuwd en kon de dief worden
aangehouden.



Nieuwsbrief

 170.000 e-mail opt-in (NL)
 35% tot 70% open-rate van e-mails



Buurtgesprek Buurtnieuws



Onderzoek
Mini enquêtes (in de app)
Online onderzoeken



(mini) Enquête

 Korte meerkeuze vragen
 Optioneel met “push” notificatie te versturen voor 

snelle respons
 Antwoorden per buurt / locatie verwerkbaar
 40%-50% respons



Online onderzoek
 Enquête tool naar keuze
 Veiligebuurt zorgt voor traffic
 Resultaten kunnen gematched

worden met Veiligebuurt data

Zie publicatie:
Lage aangiftebereidheid in 2017

https://veiligebuurt.nl/nieuws/aangiftebereidheid-erg-laag/

https://veiligebuurt.nl/nieuws/aangiftebereidheid-erg-laag/


Ouderen zijn oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken. Daarnaast is bijna de helft van de slachtoffers 
beperkt of niet zelfredzaam. Voor mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn, zijn rookmelders alleen onvoldoende 
effectief. Deze mensen kunnen namelijk niet snel genoeg vluchten. 

Lector Brandpreventie René Hagen

Internet of Things:

 API voor IoT systemen
 Geschikt voor IoT inbraakalarm

(buurt krijgt melding van inbraakalarm)

 Ontwikkeling van “stand-alone” brandmelder
(buurt krijgt melding van brandalarm)

IoT & Smart



Veiligebuurt
Buurtpreventie en lokaal nieuws

Ontvang belangrijke “Alerts” van je buren, Politie, Burgernet, Amber 
Alert en meer…. Verdacht persoon gezien? Help een heterdaadje te 
pakken en deel een signalement of een vluchtrichting zodat de Politie 
de dader snel weet te vangen. Woninginbraak in de buurt? Je hoort 
het allemaal via de Veiligebuurt app.

Blijf op de hoogte en wees samen alert, want buurtpreventie voorkomt 
30% van de inbraken. Via deze app communiceer je makkelijk met je 
buurt, ook als je elkaar nog niet kent en zonder je 06-nummer 
zichtbaar te maken voor iedereen.

Download de gratis app vandaag nog

M: +31628469563

Yves Verschueren
Oprichter

E: yves@veiligebuurt.nl
M: +31652342862

Tim van Belkom
Oprichter

E: tim@veiligebuurt.nl
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