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Boekbespreking 
 
Stuurgroep Samen werken aan Veiligheid, Veiligheid als Bestuurlijke Opdracht, Stichting 
Maatschappij, Veiligheid en Politie, Dordrecht 2006 (ISBN 90-726523-6-3). 
 
Het zal niemand verbazen dat veiligheidszorg geen exclusieve taak van het openbaar bestuur 
meer is. Zo dit al bestond, lijkt het monopolie van politie en justitie doorbroken. Over de 
afgelopen twintig jaar heeft de overheid nadrukkelijk op ‘sociale zelfredzaamheid’ en ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ aangedrongen met tal van samenwerkingsverbanden en publiek-private 
veiligheidsnetwerken tot gevolg. Het vanaf de jaren ’80 ingezette proces van 
‘responsiblisering’ heeft zijn vruchten afgeworpen. 
In het inzichtelijke rapport Veiligheid als Bestuurlijke Opdracht geeft de Stichting 
Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) een boeiend overzicht van deze recente 
geschiedenis. De auteurs zetten kort en krachtig het huidige tijdsbeeld neer en constateren dat 
er belangrijke stappen vooruit zijn gezet in de samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten, 
politie, justitie, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en burgers. Toch benadrukken 
zij dat beleidsmakers grote uitdagingen voor de boeg hebben. De SMVP signaleert dat 
veiligheidsnetwerken niet vanzelfsprekend tot gewenste resultaten leiden. Zorgelijke 
knelpunten zijn het ontbreken van een duidelijke regiefunctie bij gemeenten en rijksoverheid, 
het gebrek aan duidelijke doelen en middelen, rammelende coördinatie en afstemming tussen 
partners, het ontbreken van een vastomlijnde ‘trekker’ of ‘aanvoeder’ als de politie zich 
verder op kerntaken terugtrekt en een steeds groter wordend ‘gat’ in de democratische 
verantwoording van optredende organisaties. 
Lezers die op zoek zijn naar originele inzichten zullen wat bedrogen uitkomen. De auteurs 
steunen zwaar op al eerder gepubliceerde studies van onder meer Hans Boutellier over 
veiligheid als nieuw samenlevingsproject en Jan Terpstra over de praktijk van lokale 
veiligheidsnetwerken. Dit kan de SMVP echter nauwelijks kwalijk worden genomen, omdat 
er maar weinig onderzoekers inhoudelijk bezig zijn met thematieken rondom de (be)sturing 
van veiligheid. De rapportage Veiligheid als Bestuurlijke Opdracht moet dan ook worden 
gelezen als een poging om bewustwording te kweken en zowel wetenschappelijke als 
praktische kennis over het functioneren van samenwerkingsarrangementen te vergroten. De 
waarschuwing dat met name het Rijk haar regie over veiligheidszorg uit handen laat glippen 
zal hopelijk verschillende alarmbellen doen rinkelen. Het gaat hier immers om niets minder 
dan een cruciale taak van de Nederlandse overheid.  
 
Ronald van Steden, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
 
 


