Veiligheid in de
buurt toegenomen
sinds begin corona
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Figuur 1 laat zien dat Nederlanders - eigenlijk over de hele linie
- de veiligheid in hun buurt in 2021 een hoger cijfer geven dan
in 2020. Het laagst cijfer wordt gegeven door Eigengereide
Digitalen (7,2 in 2021). Het feit dat dit profiel vaak in buurten
woont met veel huurwoningen en een wat lagere sociale
signatuur vormt waarschijnlijk een verklaring hiervoor.
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Zelfbewuste Aanpakkers (8,2 in 2021) geven de veiligheid in
hun buurt het hoogste cijfer. Dit profiel woont veelal in het
buitengebied, en vertoont veel eigenaarschap op het thema
leefomgeving (bijvoorbeeld in het oprichten van een
buurtpreventiegroep op WhatsApp). Beiden vormen een
mogelijke verklaring voor het hoge cijfer.
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Welk cijfer geeft u de veiligheid in uw buurt?

Figuur 1

gemiddelde

Honkvaste Buurtbewoners
‘Het is wat het is’

Stadse Nomaden
‘Loopt prima zo’

Eigengereide Digitalen
‘We krijgen geen invloed’

Gevestigde Beïnvloeders
‘Ik ken de wegen’

Zorgzame Senioren
‘Wat ik nog kan, doe ik’

Kritische Vernieuwers
‘Wij denken vooruit’

Geïnformeerde Gezinsdrukte
‘Druk met het gezin’

Zelfbewuste Aanpakkers
‘Wij doen het zelf’

De acht betrokkenheidsprofielen uit het Citisensmodel, ieder met een uniek antwoord op de vraag ‘Doe je mee’
– als weerspiegeling van de betrokkenheid die iedere profiel heeft bij de eigen leefomgeving, gecombineerd met
het vertrouwen dat zij hebben in de overheid. Door een koppeling met CBS-postcodes kan voor iedere
gemeente, wijk of buurt inzichtelijk gemaakt kan worden welk profiel er woont.

Vanwege het coronavirus zijn we het afgelopen jaar allemaal meer thuis geweest dan
‘normaal’. Volgens het CBS heeft dit geleid tot een daling van het aantal woninginbraken en andere criminele activiteiten.
In maart 2021 vroegen we een representatieve groep van 3537 Nederlanders via een
online enquête naar hun ervaring op dit vlak. Ook vroegen we hen de veiligheid in hun
eigen buurt te beoordelen. Dit vergeleken we met eerder onderzoek uit maart 2020. Wij
deden dit samen met Avans Hogeschool.

Sinds corona is de criminaliteit
in mijn buurt afgenomen.
Dat Nederlanders het afgelopen jaar een daling
van criminaliteit in hun eigen buurt hebben
ervaren, passend bij de CBS-cijfers, wordt voor
een deel bevestigd door figuur 2. 12% van de
respondenten geeft aan het (zeer) eens te zijn
met de stelling ‘Sinds corona is de criminaliteit in
mijn buurt afgenomen’. Een bijna even groot
percentage is het (zeer) oneens met de stelling
(11%). Hierbij valt op: hoe meer iemand het
afgelopen jaar overdag en/of ’s avonds en ’s
nachts thuis is geweest, hoe sterker hij of zij een
daling van criminaliteit ervaart in de eigen buurt.
Ook hierover stelden we namelijk een vraag in de
enquête, met de instructie deze in te vullen over
de periode vóór ingang van de avondklok op 24
januari 2021.
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Ik voel me vrij een melding te doen
van criminaliteit in mijn buurt.
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Figuur 3

Uit eerder onderzoek weten we dat niet
iedere Nederlander bereid is om een
melding te doen van criminele activiteiten in
de eigen buurt. Dit kan allerlei redenen
hebben, bijvoorbeeld dat mensen er geen
vertrouwen in hebben dat hun melding
anoniem blijft. Uit figuur 3 blijkt dat het
opnieuw Eigengereide Digitalen zijn die laag
scoren op deze stelling. Gevestigde
Beïnvloeders voelen zich het meest vrij om
een melding van criminele activiteiten te
doen. Van dit profiel weten we dat deze
‘weg’ naar het gemeentehuis en andere
instituties over het algemeen prima weet te
vinden. Dit, in combinatie met het feit dat zij
vaak in wat welgesteldere buurten wonen,
verklaart waarschijnlijk hun hoge score op
de stelling.
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