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Het begrip veiligheid wordt overwegend op een negatieve manier gebruikt. Het idee
van maakbaarheid draagt hieraan bij en staat tevens veiligheid in de weg. In dit
artikel wordt een definitie van positieve veiligheid voorgesteld aan de hand van
onderzoek naar publieke familiariteit, het concept ‘shared space’ en een psycholo‐
gisch perspectief op veiligheid. Er wordt gesteld dat positieve veiligheid gedefinieerd
kan worden als een combinatie van vertrouwen en agency. Tot slot wordt ingegaan
op de praktische toepasbaarheid van deze operationalisatie van positieve veiligheid
voor verder onderzoek naar hoe positieve veiligheid vormt krijgt in de praktijk.

1 Inleiding

Veiligheid neemt in onze samenleving een steeds grotere en immer veranderende
plaats in (Boutellier 2005). De maatschappelijke vraagstukken die hierbij naar
boven komen, zijn het zwaarder bewapenen van de politie, zodat die weerbaarder
wordt tegen terroristen, het harder bestraffen van agressie tegen hulpverleners,
uitvoerigere screening van zorgpersoneel, strenger optreden tegen overlast, strik‐
tere veiligheidsvoorschriften op de werkvloer van bedrijven, voorlichtingscam‐
pagnes over inbraakbeveiliging en het beboeten van ouders met spijbelende kin‐
deren. Dit zijn vraagstukken die voornamelijk gerelateerd zijn aan de vermijding
en repressie van gebeurtenissen die worden gezien als onveilig. Het begrip veilig‐
heid wordt dan ook vaak gebruikt voor de duiding van zaken die eigenlijk vooral
met onveiligheid te maken hebben (Schuilenburg 2012).
Toch krijgt ook de positieve kant van veiligheid mondjesmaat meer aandacht in
de literatuur. Hierin wordt voornamelijk ingegaan op redenen waarom de nadruk
bij veiligheid ligt op het negatieve en niet op het positieve perspectief (Schuilen‐
burg, Van Steden & Oude Breuil 2014), onderzoek naar de positieve factoren die
van invloed zijn op (negatief gedefinieerde) veiligheid (Boers, Van Steden & Bou‐
tellier 2008), theoretische inzichten over concepten die samenhangen met posi‐
tieve veiligheid (Van Steden, Van Vliet, Salman & Boutellier 2010) of besprekin‐
gen van wat positieve veiligheid niet is (Schuilenburg et al. 2014). Deze literatuur
is van grote waarde voor de discussie over positieve veiligheid en het benadruk‐
ken van het belang daarvan. Er komt echter niet uit naar voren wat positieve vei‐
ligheid nu precies is en hoe die geoperationaliseerd zou kunnen worden.

Dit artikel heeft als doel om een concrete definitie te geven van positieve veilig‐
heid en uit te werken hoe die geoperationaliseerd kan worden teneinde nader
onderzoek te kunnen doen naar hoe positieve veiligheid vorm krijgt in de prak‐
tijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat een positieve definitie niet wordt voor‐
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gesteld als een vervanging van negatieve definities van veiligheid, maar als een
aanvulling hierop.

Om te komen tot een concrete definitie van positieve veiligheid wordt besproken
dat de ideeën van maakbaarheid, eigen verantwoordelijkheid en preventie bijdra‐
gen aan een overwegend negatief perspectief op veiligheid en hiermee in de weg
staan aan positieve veiligheid. Hierna wordt ingegaan op het begrip veiligheid en
wordt gesteld dat dit, zoals al door velen gezegd, veel minder te maken heeft met
zaken als criminaliteit en overlast dan vaak wordt gedacht en veel meer met ver‐
trouwen en zekerheid. Om verder uit te werken wat positieve veiligheid nu pre‐
cies is, worden vervolgens de ideeën publieke familiariteit en shared space bespro‐
ken. Deze hebben gemeen dat contact tussen mensen, vertrouwdheid met de
omgeving en de mogelijkheid samen het gebruik hiervan in te vullen, leidt tot vei‐
ligheid. Op basis hiervan wordt voorgesteld dat positieve veiligheid gedefinieerd
kan worden als een combinatie van vertrouwen en agency: de mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op de (in)richting van het eigen leven. Ten slotte komt aan
de orde hoe er door middel van de operationalisatie van positieve veiligheid als
een combinatie van vertrouwen en agency nader onderzoek gedaan kan worden
naar positieve veiligheid in de praktijk.

2 Maakbaarheid, eigen verantwoordelijkheid en preventie

Dat aan veiligheid in toenemende mate belang wordt gehecht in de samenleving
behoeft eigenlijk geen toelichting meer. Ook over de achterliggende redenen is in
overvloed geschreven (Beck 1992; Boutellier 2005; Garland 2001). In het kader
van dit artikel wordt nader ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van maak‐
baarheid, eigen verantwoordelijkheid en preventie. Er wordt gesteld dat deze ont‐
wikkelingen hebben bijgedragen aan de huidige negatieve visie op veiligheid.
Een veelvuldig beschreven verklaring voor de manier waarop tegenwoordig naar
veiligheid gekeken wordt, heeft te maken met het idee van maakbaarheid; het
idee dat de voorwaarden waaronder geleefd wordt zelf worden gemaakt. Onder
invloed van onder andere secularisatie, technische vooruitgang en het neoliberale
marktdenken is het geloof in maakbaarheid gegroeid (Schuilenburg 2012). Ons
leven staat meer in het teken van ‘zelf kiezen’ en daarmee groeit ook de eigen ver‐
antwoordelijkheid. Hoe meer de richting van het leven zelf gekozen kan worden,
des te meer de uitkomst daarvan gezien wordt als de eigen verantwoordelijkheid.
En hoe meer het leven gezien wordt als maakbaar, hoe minder de tolerantie voor
ongewenste zaken. Het idee van maakbaarheid leidt er dus toe dat de gevoeligheid
voor onveiligheid toeneemt (Beck 1992). Dat verklaart ook waarom de aandacht
voor veiligheid toeneemt, terwijl de samenleving op vele terreinen heel veilig is en
ook veiliger wordt, vooral in vergelijking met vroegere tijden en andere samenle‐
vingen.
Het idee van maakbaarheid en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid hebben
veel invloed op de huidige visie op veiligheid. Dat deze maakbaar zou zijn, is dui‐
delijk terug te zien in de vele regels, keurmerken, straffen, protocollen, kwaliteits‐
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meters en meldprocedures die op het gebied van veiligheid in het leven worden
geroepen. En dat ook veiligheid gezien wordt als een eigen verantwoordelijkheid,
blijkt uit het feit dat dit al lang niet meer wordt beschouwd als een overheidstaak.
Burgers, woningcorporaties, voetbalclubs, horecagelegenheden, oliemaatschap‐
pijen, energieleveranciers, winkels, zorginstellingen, fabrieken, scholen en ver‐
voersbedrijven worden alle geacht hun verantwoordelijkheid op het gebied van
veiligheid te nemen. Niet in de laatste plaats omdat zij ook verantwoordelijk
gehouden worden op het moment dat er iets misgaat. Deze organisaties worden
door de overheid geresponsabiliseerd op het gebied van veiligheid (Garland 1996).
Deze groeiende eigen verantwoordelijkheid in combinatie met een grote gevoelig‐
heid voor ongewenste situaties hebben als gevolg dat de nadruk komt te liggen op
het vermijden van onveiligheid. Niemand wil uiteindelijk verantwoordelijk gehou‐
den worden voor mogelijke slachtoffers. Want een reëel gevolg van het idee van
maakbaarheid voor de overheid en veel organisaties is dat zij bij ongewenste situ‐
aties aansprakelijk gehouden worden. En dus wordt er in toenemende mate
gehandeld op basis van risicofactoren. Volgens Peeters (2013) past dit preventie‐
denken in een cultuur waarin een ongewenste toekomst niet wordt gezien als
pech of noodlot, maar als iets wat te vermijden is door interventies. Er wordt
ingegrepen op basis van een kans dat een ongewenste situatie zich voordoet of de
kans dat iemand ongewenst gedrag gaat vertonen in plaats van naar aanleiding
van feitelijke situaties of gedrag (Eysink Smeets 2008). Hierbij is weinig aandacht
voor het gegeven dat veel mogelijke ongewenste situaties zich nooit zullen voor‐
doen. Er is ten slotte slechts een kans dat dat gebeurt en die kans is per definitie
onzeker, anders was het geen risico maar een zekerheid.
Zoals Zedner (2009) opmerkt, wordt bij het nemen van voorzorgsmaatregelen op
basis van risicofactoren onzekerheid centraal gesteld in plaats van kennis. Of
zoals Eysink Smeets het mooi beschrijft: ‘schieten met een kanon op een mug’
(2008, 68). Deze beeldspraak illustreert ook de negatieve bijwerkingen die
gepaard kunnen gaan met voorzorgsmaatregelen. Niet alleen degenen die onte‐
recht bestempeld worden als risicovol leiden hieronder, maar ook de rest van de
samenleving gaat in toenemende mate gebukt onder de groeiende regeldruk en
bureaucratie, die veroorzaakt wordt door pogingen om ongewenste situaties te
vermijden. Denk aan het uren stilleggen van treinverkeer in de Randstad wegens
een verlaten rugtas, de papierwinkel die een steeds groter deel van de werktijd
van zorg-, onderwijs- en politiepersoneel inneemt en de regels over wie, wanneer
en op welke manier de publieke ruimte wel of niet mag gebruiken.
Dit betekent uiteraard niet dat alle voorzorgsmaatregelen overboord gegooid
kunnen worden. Het betekent wel dat op het gebied van veiligheid meer besef van
de aard van risicofactoren en de effecten van voorzorgsmaatregelen op zijn plaats
is. Dat er meer aandacht komt voor oorzaak-gevolgrelaties en de vaak ontbre‐
kende informatie hierover. Eigenlijk kan de waarde die gehecht wordt aan inter‐
venties op basis van risicofactoren gezien worden als een illustratie van het geloof
in maakbaarheid, dat wij in staat zijn de toekomst te vormen door de juiste inter‐
venties in te zetten. In tegenstelling tot het idee van maakbaarheid uit de jaren
zeventig, een positieve maakbaarheid gericht op het maken van een goede samen‐
leving, is dit nu een negatief gekleurde maakbaarheid, gericht op het uitbannen
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van ongewenste ervaringen (Van Gunsteren 2008). Eysink Smeets (2008) stelt
dat wij op dit moment meer gedeelde nachtmerries dan gedeelde dromen hebben
en dat hierin weleens een deel van het huidige ‘veiligheidsprobleem’ besloten kan
liggen. In ieder geval wordt duidelijk dat een negatieve en vermijdende kijk op vei‐
ligheid op dit moment de overhand heeft: het bestrijden van onveiligheid door
verbieden, afschrikken en beboeten (Koemans 2010).

3 Het begrip veiligheid

Als we kijken naar de oorsprong van het begrip veiligheid, blijkt dat dit zowel
positieve als negatieve aspecten kent. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van
risico’s, maar het heeft ook te maken met zekerheid, geborgenheid en vertrouwen
(Schuilenburg 2012). Dit zijn aspecten die in het huidige denken over veiligheid
veelal onderbelicht blijven, terwijl deze wellicht wel kunnen bijdragen aan het vin‐
den van oplossingen voor het maatschappelijke dilemma, dat de maatregelen die
genomen worden om onveiligheid tegen te gaan niet lijken te leiden tot het
gewenste gevoel van veiligheid (Schuilenburg 2012). Sterker nog, er wordt steeds
vaker geopperd dat juist de maatregelen die genomen worden om onveiligheid
tegen te gaan, het gevoel van onveiligheid tot gevolg hebben (Eysink Smeets
2008).
Voordat ik daarop, en op die positieve aspecten van veiligheid, verder inga, is het
echter belangrijk om nog een meer algemene kanttekening te plaatsen bij het
begrip veiligheid. Dat is dat veiligheid een veel bredere betekenis heeft dan het
voorkomen van criminaliteit (Boutellier 2005). Ook in relatie tot verkeer, zorg,
industrie, milieu en geopolitiek speelt veiligheid bijvoorbeeld een grote rol. Bou‐
telliers vergelijking van het begrip veiligheid met een semantisch sleepnet is
ondertussen alom geaccepteerd (2005). Hoewel het onderscheid tussen veiligheid
en criminaliteit bijna algemeen bekend is, wordt dit regelmatig gecompliceerd
wanneer er gesproken wordt over objectieve en subjectieve veiligheid; oftewel fei‐
telijke veiligheid en veiligheidsgevoel. Ondanks alle literatuur over veiligheidsge‐
voel en de factoren die ermee samenhangen, wordt dit nog vaak gezien als angst
voor criminaliteit en als iets wat dus opgelost kan worden door de bestrijding van
criminaliteit. Hierachter gaat eenzelfde denkwijze schuil als die net besproken is:
het bestrijden van het negatieve leidt tot het positieve. Helaas ligt dit iets inge‐
wikkelder (alsof het bestrijden van criminaliteit nog niet ingewikkeld genoeg is!).
Eysink Smeets merkt dan ook op dat een roep om veiligheid niet altijd geïnterpre‐
teerd kan worden als een roep om veiligheidszorg (2008). Het is zaak om eerst uit
te zoeken of er wordt gevraagd om een afname van onveiligheid (minder crimina‐
liteit, overlast, ongevallen, etc.) of om een toename van veiligheid (zekerheid,
maatschappelijke geborgenheid, vertrouwen, etc.). En om te onderkennen dat
deze verschillende vormen van veiligheid om wezenlijk andere interventies vra‐
gen (Eysink Smeets 2008).
Onveiligheid is dus breder dan criminaliteit en veiligheid is iets anders dan opge‐
heven onveiligheid. Onveiligheidsbeleving heeft vooral te maken met onzeker‐
heid en veel minder met angst (Spithoven 2010). Het is het onbehagelijke gevoel
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geconfronteerd te worden met onbegrijpelijke of moeilijk te plaatsen verschijnse‐
len (Van Marle & Van Stokkom 2013). Zo blijkt uit onderzoek dat onveiligheids‐
gevoel veel te maken heeft met overlast, wanorde en verloedering en dat crimina‐
liteit hierbij slechts een bijrol speelt (Elffers & De Jong 2004). Dit omdat het
wordt ervaren als een inbreuk op de verwachting van vreedzame interactie en
activiteit in de publieke ruimte (Van Stokkom 2013). Met andere woorden: het
verstoort de zekerheid en het vertrouwen dat mensen hebben in de sociale en
ruimtelijke omgeving.1 Dat het vooral gaat om verstoorde verwachtingen en niet
zozeer om overlast, wanorde en verloedering zelf blijkt uit onderzoek waarin
wordt aangetoond dat een grote mate van vertrouwdheid met de wijk beschermt
tegen onveiligheidsgevoelens, ongeacht de mate van criminaliteit, overlast, wan‐
orde of verloedering (Blokland 2009).
Veiligheid lijkt dus voornamelijk te maken te hebben met vertrouwen en zeker‐
heid van mensen en veel minder met feitelijke gedragingen of gebeurtenissen die
zich om hen heen afspelen, zolang de betreffende gedragingen en gebeurtenissen
maar binnen de verwachtingen vallen en vertrouwd voelen. Zo kan het zijn dat
mensen in een wijk waar de objectieve veiligheid zeer hoog is, zich toch onveilig
voelen en mensen in een wijk waar de objectieve veiligheid laag is hier geen last
van hebben. Wanneer gedrag of gebeurtenissen als situationeel ongepast worden
ervaren, bijvoorbeeld bier drinken op straat, wordt dit gezien als onvoorspelbaar
en vreemd en veroorzaakt dit onzekerheid en een gevoel van onveiligheid (Van
Stokkom 2013). Tenzij bier drinken op straat als situationeel gepast ervaren
wordt (bijvoorbeeld tijdens de buurtbarbecue of op Koningsdag) of binnen de ver‐
wachtingen ligt (een bekende alcoholist uit de buurt) (Blokland 2009).

4 Publieke familiariteit en shared space

Volgens Blokland (2009) heeft veiligheidsgevoel te maken met publieke familiari‐
teit: het kunnen herkennen van omgangsregels en andere mensen in de publieke
ruimte. Als je de omgangsregels herkent en de andere mensen met wie je te
maken hebt, dan weet je wat je kunt verwachten. Er is een mate van zekerheid en
vertrouwdheid. Ook wanneer deze omgangsregels of anderen ongewenst zijn,
leidt dit bij een hoge mate van publieke familiariteit niet meteen tot angst of
onveiligheid, omdat je weet wat je te wachten staat en dus ook beter weet wat je
zelf kunt doen (Van Stokkom 2013). Daarbij komt dat mensen die beperkte infor‐
matie hebben over anderen en dus moeilijk kunnen achterhalen hoe ‘anders’ de
ander is (wat kan ik van deze persoon verwachten?), terugvallen op stereotypen
(Van Stokkom 2013) om alsnog een inschatting te maken. Wanneer anderen niet
herkenbaar zijn, worden zij dus ingeschat op basis van uiterlijke kenmerken,
geslacht en etniciteit, vaak gecombineerd met algemeenheden uit de media. Dit
komt het veiligheidsgevoel niet ten goede.

1 Het creëert ‘ontologische onzekerheid’. Dit wordt door de bekende socioloog Anthony Giddens
(1990) gedefinieerd als het gebrek aan vertrouwen in de continuïteit van de eigen identiteit en in
de sociale en materiële omgeving (Van Marle & Van Stokkom 2013).
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Door ervaringskennis van de eigen omgeving en de mensen die daarbij horen, wat
voortkomt uit herhaaldelijk contact, groeit het vertrouwen in de buurt en kan
men stereotyperingen tegengaan (Van Stokkom 2013). Onzekerheid neemt af,
omdat gedrag van anderen en signalen in de omgeving beter begrepen en
geplaatst kunnen worden. Hierdoor worden mogelijke bedreigingen als minder
willekeurig ervaren en kunnen ze gerelateerd worden aan bepaalde locaties, tijd‐
stippen of specifieke mensen. Bedreigingen worden daardoor ervaren als beter
beheersbaar of te vermijden (Bannister & Kearns 2013).

Via een korte omzwerving langs onveiligheidsgevoelens en welke factoren hier
invloed op hebben,2 kunnen we nu terugkomen op de reden dat veel veiligheids‐
maatregelen die genomen worden om onveiligheid te bestrijden niet als gevolg
hebben dat het gevoel van veiligheid toeneemt. Hierbij spelen vertrouwen en
zekerheid een grote rol. Veiligheidsmaatregelen zijn zoals gezegd voornamelijk
gericht op het vermijden van ongewenste situaties of zelfs alleen op het vermij‐
den van risico’s dat ongewenste situaties zich voordoen. Dergelijke maatregelen
nemen veelal de vorm aan van verboden op allerlei gedragingen in bepaalde
publieke ruimten door bepaalde groepen mensen, protocollen om gedrag tot in de
kleinste details te reguleren en meldprocedures om ongewenst gedrag dat zich
toch voordoet te melden aan een daarvoor in het leven geroepen instantie. Wat
dit soort maatregelen met elkaar gemeen heeft, is dat zij uitvoerig voorschrijven
hoe mensen zich dienen te gedragen en dat wanneer hier niet aan voldaan wordt
er een interventie volgt vanuit een instantie. Dit brengt met zich mee dat, op het
niveau van burgers onder elkaar, steeds minder ter discussie staat welk gedrag
wel en welk gedrag niet aanvaardbaar is. Er zijn hier immers al voorschriften,
regels en verboden voor en bij een mogelijk conflict handelt een onbekende derde
het conflict af. Dit staat de mogelijkheid tot het vergroten van zekerheid en ver‐
trouwen in de weg, omdat burgers zelf niet betrokken zijn bij de discussie over
wat oké is en wat niet en hier ook met elkaar niet meer over in gesprek hoeven te
gaan. Er wordt op deze manier minder ervaringskennis opgedaan. Conflicten wor‐
den dus meestal opgelost zonder dat de betrokken partijen een woord met elkaar
wisselen. Een gevolg hiervan is dat mogelijkheden voor de betrokken partijen om
meer bekend en vertrouwd met elkaar te raken en om wederzijds begrip te krijgen
zijn weggeorganiseerd.
In deze context is het begrip shared space, ontwikkeld door Hans Monderman in
het kader van verkeersveiligheid, ook van toepassing. Het uitgangspunt van
shared space is het reguleren van verkeerssituaties op basis van de eigen verant‐
woordelijkheid van mensen in plaats van op basis van regels en verkeersborden.
Het gaat erom dat gedrag niet afgedwongen wordt door regels, vanuit een nega‐
tief idee van maakbaarheid met als doel het vermijden van onveiligheid, maar dat
de leesbaarheid van de omgeving versterkt wordt (NHL Hogeschool, z.d. a). Het
achterliggende idee is dat regels en borden de onderlinge interactie belemmeren
en ervoor zorgen dat mensen de kans niet krijgen om samen te regelen hoe ze
zich gedragen. De link met het algemene veiligheidsbeleid is helder. Zowel op het

2 Voor een uitgebreid overzicht zie Oppelaar en Wittebrood (2006).
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gebied van verkeer als op allerlei andere gebieden zien we een toename van for‐
mele vormen van toezicht en handhaving, ten koste van informele vormen van
regulering en conflicthantering door burgers zelf (Terpstra 2008). Zoals Van
Stokkom (2013) aangeeft, is het de vraag of op deze manier het paard niet achter
de wagen wordt gespannen; de toename van veiligheidsmaatregelen heeft als
gevolg dat de informele sociale controle afneemt, terwijl van dit laatste juist
bekend is dat dit bijdraagt aan onderling vertrouwen en een gevoel van veiligheid.
Het idee van shared space legt dan ook de nadruk op het verminderen van de
regeldrift van de overheid en op de kwaliteit van beleidsprocessen. Er wordt
gepleit voor meer democratische, horizontale processen en oplossingen, zodat de
publieke ruimte en de verantwoordelijkheid daarvoor ook daadwerkelijk gedeeld
wordt (NHL Hogeschool, z.d. b). Hiervoor is een verandering nodig van de relatie
tussen burger en overheid en een verbeterde samenwerking tussen verschillende
sectoren binnen de overheid. Volgens het idee van shared space moet de overheid
niet op basis van richtlijnen en normen bepalen wat er moet gebeuren, maar moe‐
ten problemen worden geïnventariseerd, doelen bepaald en oplossingen benoemd
in een gezamenlijk proces met bewoners, ondernemers en professionals (NHL
Hogeschool, z.d. b).

5 Vertrouwen en agency

Onderling contact en vertrouwen hebben dus veel te maken met veiligheid. De
relatie tussen vertrouwen en veiligheid is bekeken vanuit een psychologisch per‐
spectief ook een vrij logische. In de psychologie wordt met veiligheid in de eerste
plaats gedacht aan de veilige hechting bij kinderen. Een veilige hechting ontstaat
wanneer een kind leert vertrouwen op de voorspelbaarheid van de ouder of ver‐
zorger (Erikson 1950). Veiligheid, vertrouwen en voorspelbaarheid zijn op dit
gebied dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook buiten de hechtingsperiode
bij kinderen om speelt vertrouwen een belangrijke rol bij persoonlijke relaties,
zowel tussen ouder en kind, als tussen partners, vrienden en andere familieleden.
En bij degenen die je vertrouwt, voel je je veilig. Goede persoonlijke relaties zijn
altijd gebaseerd op onderling vertrouwen. Bij het opvoeden van een kind heeft
opvoeden op basis van vertrouwen het meest succes en ook bij liefdesrelaties is
het voor beide partners het prettigst als er wederzijds vertrouwen is. Iedereen
weet ook dat dit niet altijd even makkelijk is; je hebt geen garantie dat de relatie
vlekkeloos zal verlopen. Er is onzekerheid en dus risico.
Toch wordt er in het algemeen niet overgegaan tot het opstellen van verregaande
gedragsprotocollen in een poging het gedrag van de ander te reguleren en risico’s
te verbannen, niet in de laatste plaats omdat dit een averechts effect heeft. De
relatie zal lijden onder het gebrek aan vertrouwen. Het is dus niet alleen zo dat we
in persoonlijke relaties minimaal gebruikmaken van wetten, regels, protocollen,
kwaliteitsmetingen en meldingsprocedures omdat we de ander vertrouwen, maar
ook omdat we weten dat het gebruik van dit soort zaken het vertrouwen doet
afnemen en daarmee de kwaliteit van de relatie negatief beïnvloedt. In ons per‐
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soonlijke leven is vertrouwen dus het uitgangspunt, en niet wantrouwen of risico‐
management.
Eigenlijk is het dus opmerkelijk dat we in toenemende mate de relaties die niet
persoonlijk zijn onderwerpen aan wetten, regels, protocollen, kwaliteitsmetingen
en meldingsprocedures, terwijl ook in die relaties vertrouwen van belang is.
Eysink Smeets noemt dit ‘het wegorganiseren van respectvolle wederkerigheid’
(2008, 28). Volgens hem is er in veel gevallen geen sprake meer van een respect‐
volle verhouding van mens-tot-mens in het contact tussen burgers en instituties.
Burgers worden niet meer gezien en behandeld als subject, maar als object
(Eysink Smeets 2008). Dit leidt vervolgens weer tot een verdere vervreemding en
een afname van vertrouwen. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel (door
gebrek aan vertrouwen worden er meer regels vastgesteld, die weer leiden tot een
vermindering van het vertrouwen), waarbij de regeldruk en de bijbehorende
papierwinkel blijft groeien, terwijl allerlei professionals steeds minder tijd en oog
hebben voor de werkelijke bijdrage die zij zouden moeten of kunnen leveren aan
de samenleving. Een terechte vraag van Eysink Smeets (2008) is dan ook of het
organiseren op basis van vertrouwen in plaats van op basis van wantrouwen op
lange termijn niet aanzienlijk meer zal opleveren.
Er is al benoemd dat veiligheid negatief beïnvloed wordt wanneer mensen zaken
opgelegd krijgen in plaats van zelf een rol te hebben in het nemen van beslissin‐
gen, het bedenken van oplossingen of de uitvoering van plannen. In het Engels
wordt dit ook wel gedefinieerd als agency. En net als bij het zoeken naar de bete‐
kenis van veiligheid (wat in het Engels uiteen valt in safety en security en een veel
minder brede betekenis heeft) en van vertrouwen (in het Engels wordt onder‐
scheid gemaakt tussen trust en confidence), is de term agency weer lastig te verta‐
len naar het Nederlands. Het kan vertaald worden als ‘macht’, ‘kracht’ of ‘sturing’.
Uiteindelijk heeft het vooral te maken met de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op de (in)richting van het eigen leven (Giddens 1984).
Agency heeft ook veel overlap met zelfredzaamheid, wat vaak in relatie wordt
gebracht tot veiligheidsbeleving. Zelfredzaamheid wordt veelal gedefinieerd als
het vermogen actie te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken (Bandura
1997). Toegepast op veiligheidsbeleving wordt zelfredzaamheid overwegend in
verband gebracht met negatieve zaken, zoals het geloof in jezelf om een angstige
of onprettige situatie de baas te kunnen (Boers et al. 2008). In het licht van de
zoektocht naar een positieve definitie van veiligheid heeft het de voorkeur om dit
vermogen op een meer neutrale manier te bekijken. Dus niet een perspectief
gericht op het voorkomen, vermijden of hanteren van negatieve situaties of
onveiligheid, maar een ruimer en positiever perspectief op het vermogen om ook
positieve doelen te bereiken.

Kortom, op basis van de besproken literatuur kunnen we positieve veiligheid defi‐
niëren als een combinatie van vertrouwen en agency.
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6 Onderzoeksagenda

De definitie van positieve veiligheid als een combinatie van vertrouwen en agency
biedt mogelijkheden om nader te onderzoeken hoe positieve veiligheid in de prak‐
tijk vorm krijgt. Hierbij ligt het wellicht voor de hand om te denken aan onder‐
zoek naar positieve veiligheid in buurten en wijken en zich te richten op de mate
waarin bewoners vertrouwen hebben in hun omgeving en in de personen die ze
daar tegenkomen in combinatie met de invloed die zij ervaren om de richting van
hun eigen leven te bepalen. Maar naar dergelijke zaken, wellicht niet onder de
noemer van positieve veiligheid, is al veel onderzoek gedaan (Blokland 2009;
Boers et al 2008; Kleinhans & Bolt 2010). In sommige gevallen is ook de wissel‐
werking tussen burgers en bepaalde instanties – met name gemeenten, politie en
andere overheidsinstanties – meegenomen (Van der Land, Van Stokkom & Bou‐
tellier 2014).
Wanneer we terugdenken aan de ideeën van maakbaarheid, preventie en eigen
verantwoordelijkheid, is het ook, en misschien wel juist, van belang om naar de
rol van andere organisaties te kijken. Het aantal spelers in het veld van veiligheid
is tenslotte aanzienlijk gegroeid en de rol die deze organisaties hierin spelen, is
veel minder duidelijk (Schuilenburg 2012). Ook de doelen van dergelijke organisa‐
ties verschillen natuurlijk van die van de meer traditionele partijen op het gebied
van veiligheid. Veiligheid is voor hen vaak geen kerntaak. Maar omdat burgers in
het kader van responsabilisering vaker met deze partijen te maken krijgen (maar
hier natuurlijk ook in veel gevallen hun werkende leven doorbrengen), is het inte‐
ressant en belangrijk om te weten op welke manier zij vormgeven aan veiligheid
en welke rol positieve veiligheid daarin heeft of kan krijgen.

Uitgaande van de definitie van positieve veiligheid als een combinatie van ver‐
trouwen en agency, kan er een aantal factoren uit de besproken literatuur gedes‐
tilleerd worden voor onderzoek naar positieve veiligheid bij organisaties waarvan
veiligheid geen kerntaak is. Zo kan er in eerste instantie bekeken worden of de
doelen op het gebied van veiligheid een negatief of een positief karakter hebben
en of gedrag wordt afgedwongen door regels vanuit een negatief idee van maak‐
baarheid of dat gewenst gedrag gedefinieerd en bevorderd wordt in een meer
horizontaal proces. Ook de mate waarin er sprake is van menselijk contact en een
respectvolle verhouding tussen mensen (zowel binnen de organisatie als naar bui‐
ten) is van belang. Ten slotte is het interessant om te kijken in hoeverre een orga‐
nisatie (inclusief doelen en taken), het personeel en de bijbehorende omgangsre‐
gels herkenbaar en begrijpelijk zijn.

7 Slot

In het debat over veiligheid wordt vaak gesteld dat veiligheid een voorwaarde is
voor allerlei zaken: voor vertrouwen, voor sociale cohesie, voor consumptie, voor
vervoer, voor evenementen, et cetera. Een dergelijke denkwijze suggereert dat
eerst gezorgd moet worden voor veiligheid (in de zin van afwezigheid van onvei‐
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ligheid), voordat er gewerkt kan worden aan allerlei meer positieve zaken. Uit het
voorgaande wordt duidelijk dat het eerder andersom is: wanneer de omgeving en
andere mensen door ervaringskennis voorspelbaarder worden, ontstaat vertrou‐
wen en daarmee veiligheid. De beroemde Nederlandse primatoloog Frans de Waal
(2009) stelt dan ook dat veiligheid de voornaamste reden is voor sociaal leven (in:
Schuilenburg & Van Steden 2014): mensen leven juist samen omdat dit veiligheid
biedt (Schuilenburg & Van Steden 2014). Alleen ben je niet veilig en daarom leven
mensen samen in groepen. Veiligheid is een gedeelde en collectief gegenereerde
conditie (Loader 1997). In die zin kun je dus stellen dat samenleven juist een
voorwaarde is voor veiligheid. De eerder beschreven ideeën over publieke familia‐
riteit en shared space worden met dit inzicht nog duidelijker: om veiligheid te kun‐
nen vergroten, moet het samenleven worden bevorderd. Positieve veiligheid kan
dus gezien worden als een uitkomst van vertrouwen en agency. Door samenleven
te bevorderen worden zowel vertrouwen als agency vergroot. Door samenleven
ontstaat ervaringskennis van de omgeving en van de mensen met wie deze
gedeeld wordt en groeit het vertrouwen. Tevens neemt door samen te leven de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de (in)richting van het eigen leven
(agency) toe. Dit omdat de sociale wereld beter navigeerbaar wordt wanneer deze
bekend is en omdat mensen samen sterker staan dan alleen.
De bruikbaarheid van het begrip positieve veiligheid en de praktische toepasbaar‐
heid hiervan, beperken zich niet tot buurtveiligheid, het werk van de wijkagent of
daaraan gerelateerde zaken. Positieve veiligheid is net zo goed van toepassing op
veiligheid binnen organisaties en op de manier waarop de overheid of organisaties
een bijdrage willen, kunnen of moeten leveren aan veiligheid. Wanneer je bijvoor‐
beeld als doel hebt om mensen binnen een organisatie veiligheidsvoorschriften na
te laten leven, een nogal klassieke veiligheidsmaatregel die opgevat kan worden
als een gedragsprotocol om onveiligheid tegen te gaan, kun je hier op een posi‐
tieve manier aan werken door een positieve insteek gericht op vertrouwen en
agency. Dergelijke inzichten zijn natuurlijk niet nieuw, organisatiepsychologen
weten al sinds jaar en dag dat onderling vertrouwen en de mogelijkheid tot
invloed uitoefenen van groot belang zijn voor een gezonde – en dus veilige – orga‐
nisatiecultuur of om gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij medewerkers.
Ook wanneer organisaties willen werken aan veiligheid buiten de eigen muren, is
een werkwijze gericht op positieve veiligheid van belang. Zowel wanneer je bewo‐
ners wilt aanzetten tot het nemen van maatregelen als wanneer je de veiligheids‐
beleving wilt beïnvloeden, dient er sprake te zijn van vertrouwen en agency. Dit is
dan ook de reden dat het idee van maakbaarheid, de negatieve maakbaarheid
gericht op het vermijden van onveiligheid, veiligheid vaak in de weg staat. Zoals
Eysink Smeets (2008) aangeeft, wordt vanuit de praktijk vaak de letterlijke vraag
gesteld: ‘Aan welke knoppen moet ik draaien?’ Daarop is zijn antwoord: ‘Blijf eens
met je tengels van die knoppen af!’ (Eysink Smeets 2008, 81). Het idee van maak‐
baarheid staat veiligheid in de weg, omdat veiligheid gaat over mensen en mensen
worden niet graag behandeld als knoppen. Het idee van maakbaarheid is fnuikend
voor vertrouwen en agency en dus ook voor veiligheid. Om aan positieve veilig‐
heid te werken zal dus georganiseerd moeten worden op basis van vertrouwen in
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plaats van wantrouwen, omdat vertrouwen en agency voorwaarden zijn voor vei‐
ligheid en niet andersom.
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