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Slim Samen Toezien 
op hotspots
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Slim Samen Toezien. Het is de veelbelo-
vende naam van een procesinstrument 
dat goede diensten bewijst bij de aan-
pak van (plotseling optredende) onveili-
ge situaties. Wat zijn de succesfactoren 
van het regiemodel, dat is ontwikkeld 
door Andersson Elffers Felix?

tekst Lynsey Dubbeld

instrument, konden zich bij het ministerie van Veilig-
heid en Justitie aanmelden.”
In Eindhoven is het regiemodel Slim Samen Toezien 
toegepast in winkelcentrum WoensXL, een van de 
grootste semi-overdekte winkelcentra van Nederland. 
Dankzij het instrument kunnen de dienst stadstoe-
zicht van de gemeente, de wijkpolitie en winkeliers-
vereniging meer doen met minder, zo leren de erva-
ringen. Door korte lijnen tussen de betrokkenen 
kunnen er snel afspraken gemaakt worden over extra, 
gerichte acties als de veiligheidssituatie ontspoort.

“Het SST-model is eigenlijk een combinatie van wat er 
al is: we hebben een procesinstrument gemaakt met 
behulp van kennis uit bestaande lokale publiek-priva-
te samenwerkingsverbanden. Vervolgens hebben we 
de processen van actieoverleg, brie!ngs, informatie-
verzameling en -analyse met elkaar verbonden tot een 
cyclus. Het regiemodel biedt een handreiking om 
deze cyclus te doorlopen. Dan wordt bijvoorbeeld dui-
delijk wat er ontbreekt aan toezicht en handhaving in 
een gemeente – of wat er mis gaat bij de afstemming 
daartussen.” Folmer benadrukt dat Slim Samen Toe-
zien is gericht op het niveau van winkelcentra of be-
drijventerreinen – en niet voor een gehele gemeente 
of regio. “Het gaat erom dat mensen in de praktijk – 
die daadwerkelijk op straat lopen, of in een buurt wer-
ken of wonen – onderling actieoverleg voeren. Je 
moet niet proberen om dat gemeentebreed aan te 
sturen. Bovendien is de intensiteit van een veiligheids-
problematiek niet in een gehele gemeente hetzelfde 
– en is het gebruik van Slim Samen Toezien dus niet 
overal nodig. De intensieve inzet vanuit het SST-mo-
del is bedoeld voor situaties waar je bestuurlijke druk-
te krijgt van partijen die veel doen aan veiligheid ter-
wijl hun onderlinge afstemming suboptimaal is.” 

SLIMME INZET

Het regiemodel van AEF is bij uitstek gericht op de 
verbetering van gebieden met een concentratie van 
ernstige veiligheidsproblemen, zogenoemde hotspots. 
Dat kan gaan om een winkelcentrum, maar ook om 
een woonwijk of tramlijn. Het instrument is bruikbaar 

Overvallen, straatroven, hangjongeren. 
In winkelcentra die te maken krijgen 
met een explosieve toename van dit 
soort problemen, wordt al snel ge-

dacht aan extra toezicht en handhaving. Toch leidt de 
verhoogde inzet van toezichthouders, wijkagenten en 
particuliere beveiligers niet altijd tot het gewenste re-
sultaat. Een gebrek aan coördinatie en aan informa-
tie-uitwisseling kan daarvan de oorzaak zijn. Het regie-
model Slim Samen Toezien (SST) is bedoeld om de 
inzet van (licht)blauw optimaal te benutten.
Het procesinstrument, dat is ontwikkeld op initiatief 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, berust op 
twee pijlers: afstemming tussen partijen die betrokken 
zijn bij toezicht en handhaving, en informatiesturing. 
Hoewel Slim Samen Toezien in eerste instantie be-
doeld is in de strijd tegen gewelddadige overvalcrimi-
naliteit, is het ook toepasbaar op andere veiligheids-
problemen. Van graf!ti, vernielingen en overlast van 
zwervers tot !etsdiefstallen, zakkenrollerij en auto-in-
braken.

KORTE LIJNEN

“Andersson Elffers Felix heeft de implementatie in 
een zestal gemeenten in Brabant, Limburg en Noord-
Holland ondersteund”, vertelt Tiddo Folmer van An-
dersson Elffers Felix (AEF) over het gebruik van Slim 
Samen Toezien. “We hebben het SST-model opgesteld 
in 2012, en via de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) verspreid. Gemeenten die interesse 
hadden in de begeleiding van AEF bij de inzet van het 

‘HET GAAT EROM DAT MENSEN IN DE PRAK!
TIJK ONDERLING ACTIEOVERLEG VOEREN’
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als er sprake is van een afgebakend gebied, waarbij 
meerdere veiligheidspartijen betrokken zijn en waar-
bij rendement mogelijk is door gecoördineerde sa-
menwerking en informatiegestuurde inzet van hand-
having en toezicht. Het SST-model is in zo’n geval niet 
alleen effectief op het vlak van ‘schoon en heel’, maar 
ook bij de aanpak van strafbare feiten zoals overval-
len, straatroof en woningovervallen. 
Folmer geeft het voorbeeld van een winkelstraat die 
kampte met overvallen. “De winkels hadden verschil-
lende sluitingstijden. De winkeliers die nog tot laat 
open waren, liepen daardoor een verhoogd risico om 
te worden overvallen. Er zijn toen afspraken gemaakt 
over het gezamenlijk, op hetzelfde tijdstip afsluiten 
van de winkels. Daarnaast is de gemeentereiniging in-
gepland om de straat te vegen rond de sluitingstijd. 
Het is natuurlijk niet zo dat de gemeentereiniging ei-
genstandig overvallers kan tegenhouden, maar het 
werkt al afschrikkend als je drukte op straat hebt.” 
Deze informatiegestuurde, gebiedsgerichte, integrale 
benadering laat volgens Folmer zien waar het regie-
model de begrippen samen en slim aan ontleent. 
“Het gaat in dit geval niet om méér toezicht, maar om 
een slimme inzet van wat er al beschikbaar is.” 

LOKAAL MAATWERK

Slim Samen Toezien is nadrukkelijk een procesinstru-
ment. Het regiemodel bepaalt niet de ínhoud van af-
spraken tussen gemeente, politie, particuliere beveili-
gingsorganisaties en andere betrokkenen. De 
concrete invulling van het regelmatige, gestructureer-
de overleg tussen de partners is afhankelijk van de lo-
kale problematiek, de omvang van het gebied en de 
beschikbare mankracht. Folmer: “Het draait altijd om 
lokaal maatwerk. De onderdelen van het regiemodel 
zijn tamelijk abstract opgeschreven. In de praktijk kan 
je dan bekijken hoe de veiligheidssituatie is, wat de 
gemeente al doet, welke lokale beveiligingsbedrijven 
actief zijn, hoe toezicht en handhaving kunnen wor-
den ingezet, et cetera.”

CREATIVITEIT

Het SST-model kan ingezet worden om nieuwe sa-
menwerking te initiëren, bijvoorbeeld als er een acuut 
veiligheidsprobleem opduikt. Daarnaast kan het mo-
del helpen om de werkwijze binnen bestaande samen-
werkingsverbanden tegen het licht te houden. In zo’n 
geval kan het model helpen om knelpunten te ont-
dekken en op te lossen. 
De randvoorwaarden voor de toepassing van Slim Sa-
men Toezien liggen volgens de handleiding in de be-
reidheid om langdurige, structurele samenwerking en 
informatie-uitwisseling tot stand te brengen. Om het 
instrument daadwerkelijk met succes toe te passen, is 
borging van de reguliere actieoverleggen en brie! ngs 
essentieel. Daarnaast zijn het gezag, het lef en de 
doorzettingsmacht van de gemeenteambtenaar met 
de regierol van belang, zegt Folmer. “Het succes van 
het SST-model is sterk afhankelijk van de creativiteit 
en betrokkenheid van lokale partijen.” Volgens Fol-
mer zijn er in de praktijk namelijk de nodige uitda-
gingen te overwinnen. “De veiligheidsproblematiek 
moet nijpend genoeg zijn om winkeliers in actie te 
krijgen. En het gebied moet nauw genoeg bij elkaar 
horen – in een winkelcentrum ligt dat anders dan in 
een stadshart. In winkelcentra heb je dan weer te ma-
ken met andere vraagstukken. Bijvoorbeeld omdat er 
ketens zijn gevestigd met eigen beveiligers die lande-
lijk worden aangestuurd. En er kan free riders-gedrag 
optreden. In deze tijden van crisis willen winkels niet 
zonder meer meebetalen aan de beveiliging van ande-
re winkels. Dat vraagt een " inke dosis overtuigings-
kracht van de gemeente.”n

Lynsey Dubbeld is freelance trendanalist en tekstschrijver

Invoering regiemodel

De invoering van het regiemodel Slim Samen 

Toezien bestaat uit vier fasen, die elk uiteenval-

len in een aantal stappen. 

 ■ De eerste fase gaat over het signaleren 

van een urgent veiligheidsprobleem in een 

bepaald gebied of op een hotspot. Hierbij 

staan een gedeeld probleembesef en een 

analyse van de problematiek op de agen-

da.

 ■ In de tweede fase wordt de Plan Do Check 

Act-cyclus doorlopen. Na een bijeenkomst 

met de betrokken partijen wordt een inten-

tieverklaring opgesteld en ondertekend.

 ■ Vervolgens worden de formaliteiten gere-

geld. Hierbij worden samenwerkingsafspra-

ken vastgelegd in een convenant. Hierbij 

komt ook de informatie-uitwisseling van 

politiegegevens aan bod.

 ■ Tot slot worden de eerste stappen in de 

uitvoering gezet. Bijvoorbeeld als het gaat 

om de organisatie van het actieoverleg, de 

uitrol van de aanpak en de communicatie 

over de samenwerking.


