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Opgave 5 Veiligheidsbeleving in de buurt
Bij deze opgave hoort tabel 5 uit het bronnenboekje.
Inleiding
Tabel 5 komt uit de Veiligheidsmonitor 2014. In deze monitor is de
veiligheidsbeleving in 43 politiedistricten in Nederland onderzocht. Er is
onder andere gekeken naar omgevingskenmerken die met de
veiligheidsbeleving kunnen samenhangen, zoals de ervaren sociale
overlast in de buurt.
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Een omgevingskenmerk dat kan samenhangen met de veiligheidsbeleving
is informele sociale controle. Om informele sociale controle te meten, kun
je burgers enquêteren.
– Formuleer een enquêtevraag om te meten of burgers informele sociale
controle uitoefenen. Deze enquêtevraag moet met ja of nee te
beantwoorden zijn.
Je mag de woorden ‘informeel’ en ‘sociale controle’ niet gebruiken.
– Geef aan waarom je met deze enquêtevraag informele sociale
controle kunt meten. Gebruik in je antwoord een omschrijving van het
begrip informele sociale controle.
Mediaberichtgeving kan samenhangen met de veiligheidsbeleving. Een
mediahypothese over de invloed van de media is de cultivatiehypothese.
Geef op grond van de cultivatiehypothese een voorspelling over de
invloed van mediaberichtgeving op de veiligheidsbeleving.
Gebruik tabel 5.
In tabel 5 staat voor de 43 politiedistricten in Nederland de samenhang
tussen een aantal omgevingskenmerken en de veiligheidsbeleving. Met
een aantal omgevingskenmerken is de ervaren sociale cohesie te meten.
– Geef een omgevingskenmerk uit tabel 5 waarmee je de ervaren
sociale cohesie kunt meten.
– Geef aan waarom je met dit omgevingskenmerk de ervaren sociale
cohesie kunt meten. Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale
cohesie.
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Gebruik tabel 5.
Stel dat naar aanleiding van de resultaten uit tabel 5 de overheid besluit
maatregelen te nemen om de veiligheidsbeleving te verbeteren. De
overheid heeft budget voor één maatregel.
Welke maatregel moet de overheid nemen om de veiligheidsbeleving te
verbeteren?
maatregel 1: Verminder de ervaren overlast door buurtbewoners.
maatregel 2: Verbeter het oordeel over de fysieke voorzieningen in de
buurt.
Kies voor maatregel 1 of 2 en leg je keuze uit met gebruik van tabel 5.
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Opgave 5 Veiligheidsbeleving in de buurt
tabel 5
Omgevingskenmerken en samenhang met veiligheidsbeleving in buurt,
2014
omgevingskenmerken

samenhang met het
percentage mensen dat
zich wel eens onveilig voelt
in buurt

1

drugsgebruik of drugshandel,
bijvoorbeeld op straat of in coffeeshop
(% ervaart veel overlast)

0,78

2

oordeel over beschikbaarheid politie in
buurt (rapportcijfer 0-10)

0,05

3

overlast door buurtbewoners
(% ervaart veel overlast)

0,82

4

oordeel over fysieke voorzieningen in
buurt, bijvoorbeeld onderhoud van de
openbare ruimte (rapportcijfer 0-10)

0,10

Toelichting
De samenhang is een cijfer tussen 0 en 1:
0–0,04: geen verband
0,04–0,16: zeer zwak verband
0,16– 0,36: zwak verband
0,36–0,64: gematigd verband
0,64–0,81: sterk verband
0,81–1: zeer sterk verband
Voorbeeld: Er is bij omgevingskenmerk 1 een sterk verband tussen ervaren
overlast van drugsgebruik of drugshandel en de veiligheidsbeleving. Dit verband
betekent dat:
− in de politiedistricten waar veel mensen veel overlast van drugsgebruik of
drugshandel ervaren, het percentage mensen dat zich wel eens onveilig in de
buurt voelt, relatief hoog is en
− in de politiedistricten waar het percentage mensen dat zich wel eens onveilig
in de buurt voelt relatief hoog is, veel mensen veel overlast van drugsgebruik
of drugshandel ervaren.
naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015)
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