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Politie Nederland

• 25 Politieregio’s + KLPD

• Hoofdtaken
- Signaleren & adviseren
- Handhaven openbare orde
- Opsporing

• Doel
- Veiligheid en leefbaarheid 

waarborgen



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Enthousiasme

• Zonder enthousiasme is nog nooit iets groots bereikt !

• Zonder wrijving geen glans

• Brandstof voor de motor



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Werken van ‘buiten’ naar ‘binnen’

• Inspelen op situaties

• Probleemaanpak door projectmatig werken



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Werken op wijkniveau

• Houd het simpel en overzichtelijk

• Weten wie de pappenheimers zijn

• Weten wie belangrijke sleutelfiguren zijn

• Zo’n  7.000 inwoners per wijkagent



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Noaberschap

• Kennen en gekend worden

• Laagdrempeligheid creëren 

• Zelfredzaamheid van de burger bevorderen

• Burgers betrekken bij het politiewerk 

• Netwerken met buurtpanels en wijkraden

• Unieke sociale netwerkdichtheid 
(speeltuinen, buurtpanels, wijkraden, winkeliers- en ondernemingsverenigingen, 

overige verenigingen, bewonerscommisie, e.d.)

- 89% van Oost-Nederlandse bevolking is lid van sociale culturele vereniging

- 26% is het West-Europese gemiddelde



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Wijkagent ‘spin in het web’

• Duizendpoot (vanuit de 3 taakvelden)

• De vraagbaak in de wijk

• Signalerende rol

• ‘Vertrouwenspersoon’

• Deelt relevante informatie met relevante partners

• Stuurt eigen organisatie aan



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• I.G.P.  
(Informatie Gestuurde Politie)

• Informatie met relevante partners delen

• Twente pilot met Virtueel Kantoor op het PKN

• Digitale briefing

• Veelplegersaanpak (draaideurcriminelen)

• Aanpak TBS’ers

• Project Management Systeem

• Coach wijkagenten



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Kijken naar toekomst en werken vanuit innovatie

• Over je eigen schutting kijken

• Kijken wat er bij de ‘buren’ te halen valt en aanpassen op eigen 

gebiedsniveau

• Slim gebruik maken van ICT-oplossingen

• Samenwerken met wetenschappers (o.a. SMVP)



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Intensieve samenwerking met convenantpartners

• Bijv. Woningcorporaties; Gemeente; BJZO; Jongerenwerk, etc.

• Informatie met elkaar delen

• Druk uitoefenen vanuit verschillende disciplines

• Neuzen in dezelfde richting 



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Intensieve samenwerking met veiligheidpartners

• Burgemeester en Openbaar Ministerie

• Werken in veiligheidshuizen



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Werken vanuit visie Twente 

‘Balans in Veiligheid, Veiligheid in Balans’

• Verantwoordelijkheid daar neerleggen waar het hoort



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?

• Werken vanuit landelijke visie 

‘Waakzaam & Dienstbaar’

• Waakzaam om voortdurend alert te zijn op veiligheidsproblemen en 

Dienstbaar waarbij mensen erop kunnen vertrouwen dat 

de politie er voor hen is als zij daar om vragen 



Wat maakt het wijkgericht werken in Twente zo uniek?
• Enthousiasme

• Werken van ‘buiten’ naar ‘binnen’

• Werken op wijkniveau

• Noaberschap

• Wijkagent ‘spin in het web’

• I.G.P.  (Informatie Gestuurde Politie)

• Kijken naar toekomst en werken vanuit innovatie

• Intensieve samenwerking met convenantpartners

• Intensieve samenwerking met veiligheidpartners

• Werken vanuit visie Twente ‘Balans in Veiligheid, Veiligheid in Balans’

• Werken vanuit landelijke visie ‘Waakzaam & Dienstbaar’





• Arnold Cornelis
- 1934 -1999
- Cultuurfilosoof, Kennistheoreticus 

Auteur



Overdreven zelfredzaamheid



Veiligheid opgelegd door de overheid

• De mens als eindpunt van een beslissing















Voorbeelden ict-oplossingen in politiepraktijk

• Werken vanuit straatniveau

• Houd het simpel

• Traditionele manier of slimme manier?



















• Proces

1. Vernielingen worden aangericht

2. Contact met de wijkraad over het probleem

3. Wijkraad informeert flatbewoners om 

op advies van politie foto’s te maken 

4. Foto’s worden per e-mail gestuurd naar wijkagent

5. Foto’s worden getoond op digitale briefing

6. Wijkagent neemt contact op met justitie

7. Er volgt opdracht voor aanhoudingen







Wijkschouw









Samenvatting

• We zien de wijkbewoners als partners in veiligheid

• We bieden service en denken van buiten naar binnen

• We zijn zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk

• Weten wat er in de wijk speelt en wie sleutelfiguren zijn

• We leggen verbindingen met huidige ict-mogelijkheden

• Noaberschap

• Niet alleen de politie is verantwoordelijk voor de veiligheid

• We delen informatie en brengen anderen in stelling

• We investeren in voorkomen van problemen i.p.v. 

het behandelen van incidenten



Einde



Verbindingen leggen

Filmpje


