VEILIGHEIDSMONITOR
De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks grootschalig landelijk onderzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het CBS
en I&O Research. De vraagstelling richt zich op veiligheidsbeleving, slachtofferschap en leefbaarheid, en de waardering voor
gemeenten en politie in relatie tot hun veiligheidstaken. Behalve de dataverzameling voeren wij op verzoek van gemeenten en
regio’s analyses uit. We rapporteren over de veiligheid per wijk, kern of stadsdeel of vullen de belevingscijfers aan met cijfers
uit de registraties van de veiligheidspartners. Verder kunnen we de uitkomsten vergelijken met het landelijke beeld en schetsen
we trends. We bieden maatwerk met aanvullende vragen toegespitst op lokale thema’s.
I&O Research ondersteunt u volledig bij de uitvoering. We bieden u met dit onderzoek:
1.

Volledige ontzorging (full service)

2.

Mogelijkheden voor verdieping en maatwerk

3.

Optimale respons en hoge datakwaliteit

Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor 2019 kunnen zich tot 1 april 2019 aanmelden. Wilt u niet
zo lang wachten? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

FULL SERVICE
We nemen u vrijwel alle werk uit handen. De steekproef krijgen wij aangeleverd door het CBS en de gehele
dataverzameling wordt door ons uitgevoerd. Van het versturen van brieven en vragenlijsten tot het nabellen van inwoners
die nog niet hebben gereageerd. Alleen de externe communicatie verzorgen deelnemers zelf. Maar hiervoor leveren we u
een kant en klaar communicatieplan.

VERDIEPING EN MAATWERK
Aan de uitgebreide standaard vragenlijst kunt u altijd extra vragen toevoegen. Dat kunnen (delen van) eerder gebruikte
vragenlijsten (zoals over buurtwhatsapp, risicoperceptie en brandpreventie) zijn, maar ook geheel nieuwe vragen die zijn
afgestemd op de situatie in uw gemeente of die verder inzoomen op onderdelen van de standaard-vragenlijst, bijvoorbeeld
drugsoverlast of overlast door jongeren.

RESPONS EN KWALITEIT
De dataverzameling van de Veiligheidsmonitor vindt sinds 2012 op uniforme wijze plaats en volgens de
kwaliteitsstandaarden van het CBS. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor trendanalyse en benchmarking optimaal. Er is een
intensieve benadering van de respondent. Hierdoor is er een hoge landelijke respons van bijna 40 procent, met uitschieters
tot 50 procent in minder stedelijke gebieden.

MAATWERKRAPPORTAGE
Voor deelnemers aan de Veiligheidsmonitor worden de resultaten (met uitzondering van de extra vragen) generiek ontsloten
via een online databank. Een toenemend aantal deelnemers kiest voor een maatwerkrapport waarin alle resultaten van de
eigen gemeenten overzichtelijk bij elkaar staan. Als u kiest voor een maatwerkrapportage bieden wij u verschillende
mogelijkheden tot benchmarking, trendanalyses en verdieping op kern- of wijkniveau.

VEILIGHEIDSANALYSE OF WIJKVEILIGHEIDSSCAN
Om de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en andere gegevens over de veiligheidssituatie te vertalen naar een integraal
veiligheidsplan bieden we op verschillende manieren ondersteuning. In een veiligheidsanalyse of wijkveiligheidsscan combineren we
de enquête-uitkomsten met registratiegegevens van de politie en interviews met stakeholders op wijk- en/of kernniveau. De
uitkomsten zijn te gebruiken als feitenbasis voor een integraal veiligheidsplan. Een interactieve sessie met de raad om prioriteiten
in de aanpak te formuleren kan hiervan ook onderdeel uit maken.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte:
Gerben Huijgen (06-25048610)

Veiligheidsmonitor

Frank ten Doeschot (06-27055953)

