Buurtinterventieteam
Morgenstond
Het Haagse buurtinterventieteam

incidenten en vernielingen spreken zij mensen op straat aan

Morgenstond is een groep van twintig

op ongewenst gedrag. Het initiatief voor het buurtinterven-

bewoners die in hun eigen wijk werken

de wijk het signaal hebben afgegeven dat zij zich niet meer

aan veiligheid en leefbaarheid. Zij

veilig voelden. De gemeente Den Haag financiert voor een deel

doen dit door één avond in de week in

jaarlijks circa 3.000 euro. Van dit geld worden onder meer de

hun wijk Morgenstond in teams van

jassen en t-shirts met het BIT (Buurt Interventie Team)-logo

minimaal twee personen rond te lopen.

dit budget. Sinds 2003 is de subsidie meerdere keren verlengd.

Tijdens deze ronde zijn zij de ‘extra ogen

De huidige subsidieafspraken lopen tot 2011.

en oren’ van de politie. De bewoners

De vrijwilligers uit de wijk

van het interventieteam werken op

De groep vrijwilligers bestaat uit mannen en vrouwen van

deze manier zelf aan de veiligheid en

moment is de oudste vrijwilliger 82 jaar, en de jongste 22.

leefbaarheid in hun eigen wijk, in nauwe

Het werk spreekt de vrijwilligers aan omdat ze werken aan

samenwerking met de politie, gemeente

om door hun wijk te lopen en er door het werk weer nieuwe

en woningbouwcorporaties.

mensen te leren kennen. ‘Door het werk krijg je herkenning

tieteam in de wijk Morgenstond is gestart nadat bewoners in

het Buurtinterventieteam Morgenstond. De subsidie bedraagt

gefinancierd. Cursussen en onderhoud portofoons vallen buiten

verschillende leeftijden en verschillende nationaliteiten. Op dit

verbetering voor hun eigen wijk. Zij vinden het vaak leuk

en erkenning in je buurt’, vertelt een van de vrijwilligers.
Een andere vrijwilliger van het buurtinterventieteam Morgenstond zegt: ‘Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik een hekel

De vrijwilligers geven aan de politie door wanneer zich inci-

heb aan rommel in mijn straat.’

denten voordoen in de wijk en melden bij de gemeente en
betrokken woningbouwcorporaties wanneer vernielingen

Het werk

hebben plaatsgevonden, verlichting op straat kapot is en of

Per avond gaan vier á vijf teams de straat op in de wijk.

er straatvuil rondzwerft. Naast het signaleren van grofvuil,

Elk team heeft een portofoon bij zich om meldingen door
lees verder >

‘Werken aan veiligheid in de wijk’

te geven aan de centrale post. De teams worden samen-

de sociale cohesie en veiligheid in Morgenstond weer terug

gesteld nadat de vrijwilligers zich rond 19.00 uur hebben

te brengen. Dit initiatief sloeg zo goed aan, dat buurtinter-

verzameld in het wijkgebouw. Tijdens de wandeling door

ventieteam Morgenstond als voorbeeld werd genomen voor

de wijk observeren de vrijwilligers de omgeving en geven

andere in Escamp op te richten teams. Buurtinterventieteam

zij via de portofoon door wat ze op straat aantreffen.

Morgenstond werd regelmatig gevraagd voorlichting te

De vrijwilligers geven de volgende meldingen door:

geven over de wijze waarop zij functioneren. In navolging

- kapotte straatverlichting of verlichting in portieken;

van Buurtinterventieteam Morgenstond zijn er in Escamp

- vuilnisbakken die stuk zijn;

meerdere teams opgericht.

- grofvuil dat op straat ligt;

www.wijkplatformmorgenstond.nl/morgenstond/bit

- winkelwagentjes die niet zijn teruggebracht;
- ramen en deuren waarvan het verdacht is dat zij
openstaan

Professionaliteit Verankerd
Deze publicatie is ontwikkeld als één van de onderdelen van

- incidenten op straat.

het project Professionaliteit Verankerd. Het project Professionaliteit Verankerd maakt deel uit van het VWS programma

Naast het observeren en signaleren op straat verzorgt

Beter in Meedoen dat een kwaliteitsimpuls wil geven aan de

het buurtinterventieteam op scholen in de wijk voorlich-

uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt door kennis beschikbaar

tingsbijeenkomsten over veiligheid op straat. Verder is het

te stellen waarmee gemeenten, uitvoerende instellingen in

buurtinterventieteam een actie gestart onder de titel

wonen-zorg-en welzijn, professionals, organisaties op het ge-

‘Dialoog Oud en Jong’ om de contacten tussen oude en

bied van vrijwillige inzet, actieve burgers en cliënten optimaal

jonge buurtbewoners te activeren.

kunnen werken aan het succes van de Wmo. Het is een samenwerkingsproject van de MOgroep, VGN, GGZ Nederland,

Bewonersteams in de gemeente Den Haag

ABVAKABO, NVMW, Phorza en BON en het project wordt

Het buurtinterventieteam Morgenstond is een van de circa

uitgevoerd door MOVISIE Beroepsontwikkeling. Kijk voor

24 bewonersteams die in de gemeente Den Haag actief zijn.

deze publicatie en een uitgebreide beschrijving van de good

Den Haag kent verschillende soorten bewonersteams, zoals:

practice op www.movisie.nl/professionaliteitverankerd.

• buurtpreventieteams

• buurtvaders

• buurtinterventieteams

• vrouwen aan zet

• nachtpreventieteams

• straatvertegenwoordigers

De bewonersteams in Den Haag zijn in elke wijk verschillend. Het ene team verzorgt bijvoorbeeld naast haar
kerntaak ook preventief voorlichtingsbijeenkomsten op
scholen, of spreekt bewoners eerder aan op hun gedrag
dan het andere team. De gemeente Den Haag stelt hier
geen regels voor op. Het initiatief laat men over aan de
teams zelf. Wel stimuleert de gemeente om een convenant
af te sluiten met de politie en het bewonersinitiatief moet
aansluiting zoeken bij de bewonersorganisatie in de wijk
om gebruik te maken van bestaande faciliteiten, zoals
een kantoorruimte. Op stedelijk niveau is in Den Haag het
Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven (SNB) opgericht.
Dit netwerk organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst voor de coördinatoren van de bewonersteams.
Daarnaast is er twee keer per jaar een bijeenkomst voor
alle betrokken vrijwilligers.

Het succes
Zaterdag 6 juni 2009 vierde buurtinterventieteam Morgenstond zijn eerste lustrum. Ruim vijf jaar geleden vormden
betrokken buurtbewoners de eerste groep die bereid was
een keer in de week een ronde door de wijk te lopen om
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