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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven.  

 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

 
1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Doelstelling van de methode Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen, 

vandalisme en overlast te verminderen en de sociale samenhang te verbeteren.  

 

Doelgroep 

De doelgroep van de methode bestaat uit buurtbewoners.  

 

Aanpak 

Door middel van een stappenplan worden leefregels voor een wijk of buurt door buurtbewoners 

en betrokken professionals opgesteld en aan medebewoners gepresenteerd. Het stappenplan 

voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een gedragscodeproject in de buurt bevat vijf 

stappen die gezamenlijk voor een gedegen uitvoering zorgen. Bij de eerste stap wordt 

uitgewerkt wie het initiatief neemt en wat de rollen van de verschillende actoren zijn. In de 

tweede stap wordt bekeken wat bewoners zien als de grootste problemen. In stap 3 wordt op 

een interactieve manier een selectie gemaakt en worden prioriteiten vastgesteld. Deze worden 

in stap 4 gezamenlijk met de bewoners vastgesteld  en vertaald in een Gedragscode. In stap 4 

worden ook de leefregels ingevoerd, door middel van bijvoorbeeld de onthulling van een bord. 

In stap 5 wordt aandacht besteed aan evaluatie en borging van het project. 

 

Materiaal  

Om de methode toe te passen, kan worden gewerkt met het digitale handboek op de website 

van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: 

www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes   

 

Uitvoerende organisaties 

Het initiatief voor toepassing van de methode komt over het algemeen van de gemeente of van 

bewoners. De projectleiding ligt vaak bij een opbouwwerker die vanuit een welzijnsinstelling 

opereert. Verder zijn er ook andere partijen bij betrokken, bijvoorbeeld de wijkagent of de 

buurtregisseur, een vertegenwoordiging van de woningbouwcorporatie of de wijkraad. 

 

Ontwikkelaar 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

030 751 67 77 

www.hetccv.nl  

 

Contactpersoon 

Nicole Langeveld, projectleider Jeugd 

 

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes
http://www.hetccv.nl/
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2. Onderbouwing  
 

 De methode Gedragscodes wordt onderbouwd met het aan social learning ontleende begrip 

‘modeling’ (Bandura, 1977). Deze theorie stelt dat wanneer men ziet dat anderen succes 

behalen met bepaald gedrag, men overtuigd zal raken dat men zelf met dat gedrag ook een 

effect of doel zal kunnen behalen. Bandura geeft bovendien aan dat ‘self-efficacy’ van belang is. 

Self-efficacy is het vermogen en de overtuiging om adequaat en efficiënt te kunnen handelen in 

een gegeven situatie. Door in gesprek te gaan met medebewoners over gewenst en ongewenst 

gedrag en hierover afspraken te maken, zal het gevoel van self-efficacy van de bewoners 

toenemen. Volgens Peper en Spierings (2000) is het een algemeen bekend maar onderschat 

gegeven dat sluimerende conflicten tussen buren het welzijn van bewoners ernstig kunnen 

ondermijnen. Dit kan zelfs leiden tot criminaliteit. Conflicten en irritaties blijven sluimeren omdat 

mensen geen wegen zien om aan negatieve gevoelens en situaties een positieve draai te 

geven. Door een Gedragscodeproject zullen deze sluimerende conflicten eerder in de kiem 

gesmoord worden of op een goede manier afgehandeld of aangepakt worden. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er is door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid evaluatieonderzoek uitgevoerd 

(Bongers & Langeveld, 2011). De conclusie uit dit onderzoek is dat de uitvoerders de 

ondersteuning door middel van een stappenplan als nuttig en prettig hebben ervaren, hoewel 

de praktijk soms weerbarstiger is dan het model. Verder is geconcludeerd dat deze projecten 

vooral een goede invloed hebben op de sociale cohesie in de wijk. Over de invloed op de 

daadwerkelijke hoeveelheid vandalisme en vernielingen en overlast zijn de meningen verdeeld. 

Een kleine groep bewoners heeft de eigen wijk in de vragenlijsten die gebruikt zijn voor de 

evaluatie na afloop van de projecten een hoger rapportcijfer gegeven voor de algemene 

leefbaarheid. 

 

 

4. Effectonderzoek  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1).  

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

 Door samen met bewoners leefregels te formuleren, worden de sociale cohesie en 

verbetering van het leefklimaat in de wijk bevorderd.  

 Probleemanalyse en prioritering liggen aan de basis van de leefregels.  

 Handhaving: het formuleren van leefregels wordt gecombineerd met het maken van 

afspraken over naleving en eventuele sancties. 

 De leefregels gaan over concrete gedragingen en worden duidelijk vastgelegd, waardoor de 

resultaten meetbaar zijn. 
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 Het proces staat centraal waarbij er vanaf het begin aandacht is voor draagvlak, evaluatie en 

borging. 

 Samenwerking: zowel bewoners, gemeente, welzijn en politie als woningcorporaties zijn bij 

de totstandkoming en handhaving van de leefregels betrokken. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op een digitaal handboek dat te vinden is op de 

website van het CCV: www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes   

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Normen en waardencrisis 

Uit de 21minuten enquête 2009, het grootste online onderzoek van Nederland, over de 

economische crisis kwam naar voren dat de normen- en waardencrisis als de grootste zorg 

wordt ervaren, groter nog dan de financieel-economische crisis. Gedragscodes werken aan het 

probleem van dit ervaren gebrek aan leefbaarheid in de wijk of buurt. Onderdeel van de 

methode is een analyse van de specifieke problemen en de mate waarin problemen in een 

buurt of wijk voorkomen. In de inleiding van de handreiking voor gedragscodes in 2006 wordt 

gesproken van agressie, straatvuil, vandalisme en geluidsoverlast. Er wordt bovendien gesteld 

dat er groeiend inzicht is dat de twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag anonimiteit 

en onverschilligheid zijn (Tönis en Maring, Handreiking gedragscodes, 2006). 

 

Omvang probleem 

De documentatie van de ontwikkelaar bevat geen vermelding van de mate waarin dit probleem 

voorkomt. 

 

Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar 

www.cbs.nl of www.scp.nl. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Doelstelling van een project Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen, 

vandalisme en overlast te verminderen en de sociale samenhang te verbeteren.  

Het instrument is bedoeld om gedrag op de lange termijn te beïnvloeden, door de anonimiteit te 

verlagen en de binding met de buurt te versterken. 

 

Concretisering doelen 

Onderdeel van de methode  is  het vaststellen van meetbare specifieke doelen, gerelateerd aan 

de op een specifieke locatie geconstateerde problemen.  

 

 

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes
http://www.cbs.nl/
http://www.scp.nl/
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Naam 

Gedragscodes bestaan uit concrete gedeelde normen van een groep mensen, in dit geval in 

een buurt. Het zijn leefregels die bewoners met elkaar nastreven en ze spreken af dat ze elkaar 

erop zullen aanspreken. Opvallend is dat in de evaluatie naar voren komt dat geen enkele pilot 

de term ‘gedragscodes’ gebruikt. Hiervoor geven pilots diverse redenen aan: de term zegt niets, 

staat te ver van hun bed, is niet herkenbaar. Dit lijkt een duidelijke aanleiding om de naam te 

wijzigen. Een veelgebruikte term is bijvoorbeeld ‘buurtafspraken’.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van de methode bestaat uit buurtbewoners. Er kan voor worden gekozen (zoals 

in enkele van de geëvalueerde pilots gedaan is) om de methode specifiek te richten op de 

interactie tussen jonge buurtbewoners en andere buurtbewoners.  

 

Werving 

Het selecteren van de buurt gebeurt door de initiatiefnemer, veelal is dat de gemeente. In de 

buurt wordt actief gezocht naar actief deelnemende bewoners, bijvoorbeeld door huis-aan-huis 

verspreide enquêtes, een-op-een-gesprekken of samenwerking met een bewonersplatform. 

 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over hoe rekening gehouden kan 

worden met (etnische) diversiteit binnen de doelgroep. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

De problematiek moet aansluiten bij de doelstellingen en de reikwijdte van de aanpak. Er moet 

in een wijk geen sprake zijn van te grote of complexe problematiek. 

 

Weerstanden moeten eerst overwonnen worden. Wanneer de weerstand in de wijk tegen een 

gemeentelijk besluit heel groot is, is het van belang deze weerstand eerst weg te nemen. Pas 

als dat gelukt is, is het zinvol om met een project Gedragscodes te starten.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

Gedragscodes zijn niet nieuw. Deze methode gaat dan ook niet over gedragscodes op zichzelf, 

maar over de systematische aanpak die het CCV heeft ontwikkeld voor het begeleiden van het 

opstellen van gedragscodes door buurtgenoten, samen met professionals. Gedragscodes 
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omvatten een aantal concrete afspraken waar buurtbewoners zich aan committeren en die 

worden ondersteund door professionals. 

 

Voorwaarden gedragscode 

Een Gedragscode voldoet aan een aantal voorwaarden. De Gedragscode: 

 ontstaat in nauwe samenwerking met buurtbewoners 

 heeft voldoende draagvlak onder alle betrokkenen 

 heeft betrekking  op verschillende gedragsniveaus (weten, willen, doen) 

 verwijst naar concreet gedrag 

 is duidelijk vastgelegd 

 levert meetbare resultaten op 

 gaat gepaard met afspraken over de naleving 

 voorziet in feedback op handelen, zowel positief als negatief 

 voorziet in borging van het proces, ook op langere termijn. 

 

De methode kan goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld Buurtbemiddeling of 

Jongerenbuurtbemiddeling.  

 

Stappenplan 

De methode bevat een stappenplan voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een 

Gedragscodeproject in de buurt dat hierna wordt beschreven.  

 

Stap 1 Initiatief  

 

Activiteiten:  

 Contact leggen met benodigde partijen en een projectgroep vormen. 

 Draagvlak creëren onder buurtbewoners. 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen vaststellen. 

 Plan van aanpak opstellen, waarin ook aandacht is voor borging en evaluatie van het 

project. 

 

De eerste activiteit in een project Gedragscode bestaat uit het contact leggen met alle partijen. 

Tijdens deze stap is het belangrijk dat iedereen begrijpt dat het om een project gaat voor en 

door bewoners. Alle partijen zijn dan ook vertegenwoordigd in een projectgroep. Het is aan te 

raden om al in deze fase van het project de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de projectgroep en de projectleider vast te leggen. In deze fase wordt eveneens een plan 

van aanpak opgesteld. 

 

De initiatiefnemende partij (vaak de gemeente) legt contact met andere partijen, zoals 

woningcorporaties, welzijnsorganisaties en politie. Ook de bewoners worden in deze fase 

meestal betrokken bij het project. Het initiatief voor een project kan ook van de bewoners zelf 

komen. Op buurtniveau zijn één of twee professionals, bijvoorbeeld een welzijnswerker of een 

wijkagent, de spilfiguren binnen de projectgroep. In die groep kunnen ook bewonersplatforms of 

bewonerscommissies zitting hebben of niet-georganiseerde bewoners. Bewoners kunnen ook in 

een later stadium betrokken worden. Er kan gewerkt worden met een stuurgroep (aansturing) 



 
 

 Methodebeschrijving Gedragscodes  * * *  11 

en een projectgroep (uitvoering). De instanties zoals gemeente, welzijn en politie vormen in dat 

geval de stuurgroep. De projectgroep bestaat dan uit de welzijnswerker, de wijkagent en 

bewoners. De welzijnswerker is in zo’n geval de aangewezen persoon om als ‘linking pin’ 

tussen stuurgroep en projectgroep op te treden.  

 

Resultaten en producten: 

 Ingerichte werkorganisatie 

 Plan van aanpak 

 Overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Communicatieplan (optioneel) 

 Intentieverklaring (optioneel) 

 Collegenota / informeren van het college (optioneel) 

 Inventarisatie van mogelijke activiteiten (optioneel). 

 

Stap 2 Analyse 

 

Activiteiten: 

Probleemsituatie onderzoeken op basis van ervaringen en inzichten. Dit kan bijvoorbeeld door 

middel van de Lokale Veiligheidsplanner van het CCV: www.veiligheidsplanner.nl. 

 

Behalve de eigen inzichten en ervaringen zoekt de projectgroep ook input vanuit de buurt, 

bijvoorbeeld door interviews aan de deur of door een buurtavond te organiseren. Er kan ook 

gewerkt worden met een schriftelijke enquête.  

 

Problemen analyseren kan tijdrovend zijn. Het is echter essentieel voor het succes van het 

project. Een onjuiste analyse kan afbreuk doen aan het draagvlak: bewoners voelen zich niet 

aangesproken en committeren zich niet. Het project kan hierdoor vroegtijdig stranden. Het is 

dus belangrijk om vraaggericht te werken, om aan te sluiten bij de belevingswereld van de 

bewoners. 

 

Daarnaast is het belangrijk om problemen die naar voren komen snel op te pakken. Zelfs als ze 

buiten de scope van het project Gedragscodes vallen. Het snel oppakken van problemen 

versterkt de vertrouwensrelatie tussen de instanties en de buurtbewoners. Het geeft 

buurtbewoners het vertrouwen dat de organisaties van goede wil zijn, waardoor zij eerder 

geneigd zijn zich positief in te zetten voor de buurt. Voorbeelden van veel voorkomende 

problemen zijn: overlast, onderhoud aan openbaar groen en het onderhoud van de woningen. 

 

Soms kan de conclusie zijn dat een Gedragscode niet het juiste middel is om een probleem op 

te lossen. Bijvoorbeeld als er nog sprake is van 'oud zeer' richting (één van) de betrokken 

partijen. Het is verstandig deze problemen eerst te achterhalen en zo mogelijk op te lossen. 

 

Resultaten en producten 

 Probleemanalyse 

 Clustering van problemen in categorieën (optioneel). 

 

http://www.veiligheidsplanner.nl/
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Stap 3 Prioritering  

 

Activiteiten: 

 Prioriteiten stellen. 

 

Tijdens een bijeenkomst worden de prioriteiten in kaart gebracht. Dat kan bijvoorbeeld op de 

volgende manieren. 

 De uitkomsten van de analyse uit stap 2 worden vertaald naar stellingen. De buurtbewoners 

discussiëren hierover in werkgroepjes.  

 Bewoners geven de urgentie van problemen aan, bijvoorbeeld door eerst de kans dat het 

probleem zich voordoet aan te geven (groot = 10, nauwelijks =1) en dan het effect van het 

probleem (groot = 10, nauwelijks =1). Met de formule kans x effect volgt hieruit een prioriteit 

voor elk probleem. 

 

Het kan voorkomen dat niet iedereen dezelfde prioriteit geeft aan een probleem. Het is van 

belang om toch zoveel mogelijk consensus te bereiken en ervoor te zorgen dat alle deelnemers 

achter de gekozen prioriteiten staan. De projectleider neemt hierin het initiatief. 

Houd bij het stellen van prioriteiten rekening met de mogelijkheden (middelen) die de 

projectgroep heeft om de problemen op te lossen. Dit voorkomt loze beloftes en daarmee 

teleurstellingen. 

 

Resultaten en producten: 

 Overzicht van belangrijkste problemen in de buurt. 

 

Stap 4 Vaststelling en invoering   

 

Activiteiten: 

 Gedragscode ontwerpen 

 Mogelijkheden tot handhaving bepalen 

 Gedragscode vaststellen 

 Gedragscode bekendmaken 

 Gedragscode invoeren volgens het plan van aanpak. 

 

De vastgestelde prioriteiten (problemen) zijn de basis van de Gedragscode. De afspraken 

worden geformuleerd in korte, positieve en actieve zinnen. Dit gebeurt samen met de 

bewoners. Zij moeten tenslotte de Gedragscode niet alleen met elkaar naleven, maar ook 

handhaven. De projectgroep organiseert bijvoorbeeld een buurtbijeenkomst. 

 

Gedragscodes zijn vrijwillig. Het zijn geen regels die van bovenaf worden opgelegd en 

gehandhaafd. Buurtbewoners spreken eventueel zelf sancties af. Voorwaarde is natuurlijk wel 

dat de sancties binnen ethische en wettelijke grenzen blijven. Daarnaast is het belangrijk om 

bewoners goed te ondersteunen zodat zij ook daadwerkelijk de afspraken naleven. Hoe 

eenvoudiger het is om afspraken na te komen, hoe eerder dit gebeurt. Voorbeelden hiervan zijn 

het plaatsen van extra prullenbakken, extra bakken voor hondenpoep, voldoende fietsenrekken 

en vuilcontainers. 



 
 

 Methodebeschrijving Gedragscodes  * * *  13 

Resultaten en producten: 

 Definitieve gedragscode 

 Handhavingsdocument 

 Plan van aanpak (aanvulling) 

 Overzicht van uit te voeren activiteiten 

 Communicatieplan (optioneel) 

 Convenant (optioneel). 

 

Stap 5 Evaluatie en borging  

 

Activiteiten: 

 Project evalueren 

 Bestendigen van de Gedragscode. 

 

Met een procesevaluatie brengt de projectgroep het verloop van het proces in kaart. De 

evaluatie geeft informatie over de kosten, het proces, de uitvoering van de diverse maatregelen 

en de medewerking van betrokken partijen of mensen. Deze meting kan ook tussentijds worden 

gedaan zodat zo nodig tijdens het proces kan worden bijgestuurd. Een procesevaluatie gebeurt 

door middel van observatie, vraaggesprekken en de analyse van administratieve gegevens. 

Het document ‘Evalueren van het project Gedragscodes’ (te vinden op www.hetccv.nl) besteedt 

uitgebreid aandacht aan de werkwijze bij de diverse evaluatiemogelijkheden. Ook staan hier de 

onderdelen die in een evaluatieverslag kunnen staan. Het document biedt de projectleider 

handvatten voor de evaluatie en bestendiging van het project. In de infosheet ‘Succes van 

projecten vasthouden – Aandacht is succes en succes is aandacht’ van het CCV vindt u per 

projectfase ideeën en tips om successen van een project vast te houden en te borgen in de 

organisatie. 

 

Resultaten en producten: 

 Procesevaluatie 

 Borging in beleid 

 Collegenota / informeren van het College (optioneel). 

 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Op de website van het CCV (www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes ) worden de 

stappen uit het stappenplan uitgelegd en toegelicht, met op een aantal plekken aanvullende 

documenten.  

Op de website staat verder een documentenoverzicht met instrumenten, onderzoeken en 

praktijkvoorbeelden.  

 

Er is een brochure Gedragscodes, werken aan binding in de buurt, waarin de methode kort 

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes
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uiteen gezet wordt (CCV, 2009). Deze is eveneens op bovenstaande website te downloaden.  

 

1.7 Uitvoerende organisaties  

 

Het initiatief komt over het algemeen van de gemeente of van bewoners. De projectleiding ligt 

vaak bij een opbouwwerker die vanuit een welzijnsinstelling opereert. Daarnaast zijn ook 

andere partijen betrokken, bijvoorbeeld: wijkagent of buurtregisseur, vertegenwoordiging van de 

woningbouwcorporatie, wijkraad en bewonerscommissies. 

 

Spreiding 

Er hebben pilots plaatsgevonden in: Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roosendaal, Velsen 

en Weert. Daarnaast staan er goede voorbeelden op de gemeentelijke website van Nijmegen, 

Nieuwegein, Deurne en Amsterdam Zuidoost. Er is dus een grote regionale spreiding. 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  

 

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan competenties en begeleiding van de uitvoerende 

werkers of deze eisen zijn in het handboek niet vermeld. Wel worden de taken van de 

projectleider en projectgroep als volgt gespecificeerd. 

 

Projectleider 

De projectleider: 

 geeft leiding aan het project 

 zorgt voor de afstemming van uit te voeren activiteiten en bewaakt de afspraken 

 rapporteert, overlegt en stemt af met alle betrokkenen 

 implementeert het project 

 verzorgt pr en voorlichting 

 is verantwoordelijk voor het projectbudget 

 treedt op als contactpersoon. 

 

Projectgroep 

De taken van de projectgroep zijn: 

 opstellen en implementeren van de gedragscode met de buurtbewoners 

 bewaken van de voortgang 

 regelmatige terugkoppeling naar (in)direct betrokkenen 

 evalueren en bijsturen (eventueel tussentijds) 

 plannen beoordelen en advies geven over mogelijke vervolgstappen in het project.  
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1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Evaluatie en borging zijn een geïntegreerde stap in de methode (stap 5). Hiervoor is een 

handleiding ‘Evalueren van project Gedragscodes’ beschikbaar (onder ‘documenten’ op de 

website www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes ). De procesevaluatie vindt 

plaats door observatie, vraaggesprekken en de analyse van administratieve gegevens. Ook is 

er een infosheet over borging beschikbaar: ‘Succes van projecten vasthouden – Aandacht is 

succes en succes is aandacht’.   

 

Kosten van de interventie 

Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt liggen de kosten voor een project gedragscodes 

tussen de € 2.000 en € 5.000. Dit is exclusief de salariskosten voor de projectleider en andere 

betrokken professionals. 

 

Het budget is afhankelijk van een aantal variabelen, bijvoorbeeld de omvang van het project. 

Voor het budget moet rekening gehouden worden met kosten voor activiteiten om de 

betrokkenheid en het draagvlak onder bewoners vast te houden. Bijvoorbeeld voor 

teambuilding, communicatietraining, maar ook voor het plaatsen van fietsbeugels of een 

prullenbak. Deze fysieke maatregelen kunnen noodzakelijke ondersteuning zijn voor de 

opgestelde Gedragscode. 

 

Een deel van de kosten kan in andere projecten worden ondergebracht. Vindt het overleg in 

een buurthuis of bij één van de deelnemende organisaties plaats, dan heeft dat een positieve 

invloed op de kosten. Dit geldt ook voor het drukwerk (bijvoorbeeld nieuwsbrieven en posters).  

Neemt een deelnemende organisatie het drukwerk voor haar rekening, dan drukt dit de kosten.  

 

Randvoorwaarden 

Uit de evaluatie van Bongers en Langeveld (2011) blijkt dat er een aantal randvoorwaarden 

bestaat voor een succesvol project.  

 Draagvlak onder alle betrokkenen bij aanvang van het project. Ontbreekt het hieraan of is dit 

bij aanvang onvoldoende, dan is de kans op slagen vrij klein. Een project valt of staat bij de 

actieve inbreng van alle betrokkenen. 

 Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat professionals vooraf duidelijkheid geven aan 

bewoners over wat zij wel en niet kunnen verwachten. 

 Een actieve enthousiaste bijdrage en betrokken bewoners zijn bij elke stap van belang, 

hierin moet dus worden geïnvesteerd. Dit kan onder andere door een persoonlijke 

benadering van bewoners en een goede communicatie. 

 Er moet geen sprake zijn van te grote of complexe problematiek in een wijk. De problematiek 

moet aansluiten bij de doelstellingen en de reikwijdte van de aanpak. 

 Er moet voldoende capaciteit / fte gereserveerd worden voor het project. Een project 

Gedragscodes doe je er niet zomaar even bij, daarvoor is het te arbeidsintensief. Het moet 

dus prioriteit hebben en houden.  

 

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes
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1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Mensen maken de stad 

Een vergelijkbare methode is Mensen maken de stad uit Rotterdam (Hengeveld & Janssens, 

2010; Uitermark & Duyvendak, 2006; Uitermark & Duyvendak, ongedateerd). Ook hier worden 

door middel van het doorlopen van een aantal stappen leefregels uitgewerkt.  

 

Mensen maken de stad is een methode die weliswaar leidt tot het opstellen van gedragsregels, 

maar dit is slechts één onderdeel.  De methode heeft de volgende, bredere doelstellingen 

(Uitermark & Duyvendak, ongedateerd):  

 vertrouwen 

 ontwikkeling en gebruik van (sociaal, economisch en cultureel) kapitaal 

 duidelijke normen voor publieke ruimte 

 actief burgerschap. 

 

Gedrag- en leefregels Nijmegen 

In Nijmegen werkt Tandem Welzijnorganisatie (2008) met een interventie Gedrag- en 

leefregels. Hierbij wordt vooral ingezet op het daadwerkelijk verbeteren van de buurt en het 

voorleven van de leefregels door activiteiten van bewoners op straat. De gezamenlijke 

totstandkoming van leefregels is in de loop van het project een veel minder centrale rol gaan 

spelen. Er is bovendien geen sprake van een stappenplan als in de CCV-methode.   

Beide methoden zijn onvoldoende vergelijkbaar om onderzoek naar deze methoden mee te 

kunnen nemen als indirect bewijs voor de effectiviteit van de methode Gedragscodes. 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

Postbus 14069  

3508 SC Utrecht  

 

Churchilllaan 11 

3527 GV Utrecht 

 

info@hetccv.nl  

030 751 67 77 

www.hetccv.nl  

 

Contactpersoon 

Nicole Langeveld, projectleider Jeugd 

06 10 320 372 

mailto:info@hetccv.nl
http://www.hetccv.nl/
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nicole.langeveld@hetccv.nl 

mailto:nicole.langeveld@hetccv.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Gedragscodeprojecten 

In 2003 zijn er, verspreid over het land, negen Gedragscodeprojecten in verschillende sociale 

omgevingen uitgevoerd, zoals op een school, in de vrijetijdsbesteding en in een buurt. Het CCV 

heeft hieraan meegewerkt. Door evaluatie hiervan is inzicht verkregen in de ontwikkeling van  

Gedragscodeprojecten en de invloed van hiervan op het gedrag van de betrokkenen. Deze 

inzichten vormden mede de basis voor de ‘Handreiking Gedragscodes: voor buurt, 

vrijetijdsbesteding, sportvereniging en school (Tönis & Maring, 2006). De ervaringen hiermee 

zijn weer leidend geweest voor het project Gedragscodes in de buurt.  

 

Gedragscodes in de buurt 

In 2008 ontwikkelde het CCV specifiek voor het domein buurt een apart stappenplan. Dit 

stappenplan is getoetst in vijf pilots Gedragscodes (Enschede, Maastricht, Middelburg, 

Roosendaal en Soest). Drie pilots hebben het volledige stappenplan doorlopen: Maastricht, 

Middelburg en Roosendaal. Soest en Enschede zijn om verschillende redenen voortijdig 

gestopt. In Soest stopte de projectgroep in fase 1 omdat er onvoldoende basis bleek te zijn om 

het project te starten. In Enschede bleek het erg lastig bewoners te betrekken doordat er sprake 

was van veel achterstallig onderhoud in de buurt. De prioriteit is toen verschoven naar het 

creëren van vertrouwen.  

 

De resterende pilots rondden eind 2008 hun Gedragscodes af. Naar aanleiding hiervan is een 

eindrapportage opgesteld die de ervaringen van de pilotgemeenten met het stappenplan 

beschreef. Dit leidde tot aanscherping van het stappenplan. Ook werd een extra stap 

opgenomen (stap 5): evaluatie en borging. Deze eindrapportage diende eveneens als input 

voor de brochure Gedragscodes, werken aan binding in de buurt waarin de methode kort uiteen 

gezet wordt. (CCV, 2009). Ook is toen de huidige versie van het handboek ontwikkeld. Deze 

stond toen echter nog niet digitaal op de website.  

 

In september 2009 startte opnieuw een aantal pilots met als doel om het doorontwikkelde 

stappenplan op buurtniveau te toetsen. In de aanmeldingen was een tweedeling te 

onderscheiden in doelgroepen. De helft van de aanmeldingen (Weert, Deventer met twee 

locaties en Leeuwarden) had de bewoners als doelgroep centraal staan. De andere helft richtte 

zich op het verminderen van jongerenoverlast en had in het bijzonder de jongeren als doelgroep 

beschreven (Velsen, Eindhoven met vijf locaties, Westland en Culemborg). Uit de pilot bleek dat 

de methode voor beide doelgroepen geschikt is. Een aangepaste aanpak voor de jeugd of 

andere buurtbewoners bleek niet nodig. Helaas moesten vijf pilots vroegtijdig het traject 

stoppen. Oorzaken hiervan waren: hoogoplopende spanningen in de wijk of tussen groepen, 

andere prioriteiten of de uitvoering door middel van het stappenplan werd als te intensief 

beleefd. Dit heeft zijn weerslag gekregen in de randvoorwaarden zoals ze nu in het stappenplan 

zijn opgenomen. 
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Doorontwikkeling 

Op dit moment is de methode Gedragscodes alleen beschikbaar via de website. Het CCV zet 

op dit moment niet actief in op andere manieren van verspreiding van de methode. Lokale 

praktijken kunnen zelf aan de slag.  Nieuwe praktijkvoorbeelden worden, waar beschikbaar, 

toegevoegd.  

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar heeft een intern conceptdocument opgesteld om een theoretische 

onderbouwing te expliciteren. Deze is niet gepubliceerd, maar wel ter beschikking gesteld aan 

MOVISIE ten behoeve van deze methodebeschrijving.  

 

Probleemanalyse 

Het probleem  wordt geanalyseerd en onderbouwd aan de hand van onder andere de 

21minuten enquête (het grootste online onderzoek van Nederland, 21minuten.nl uit 2009) en 

het WRR-rapport ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’ (WRR, 2003). Uit deze bronnen 

blijkt dat Nederlandse burgers een normen- en waardencrisis ontwaren en deze van groot 

belang vinden. Het WRR-rapport verwijst voor de oorzaak van deze crisis naar de afnemende 

invloed van instituties als kerkelijke instellingen of vakbonden. Op dit proces hebben we weinig 

invloed.  

 

Daarnaast zijn kleine settings, zoals een buurt, belangrijke bronnen van sociale cohesie. Hier 

produceren mensen collectieve goederen of verrichten collectieve handelingen ten behoeve van 

het algemeen belang en de sociale orde. Deze dragen direct bij aan het functioneren van een 

gemeenschap en van individuen. Hier wordt verwezen naar het werk van Beate Völker (2008), 

hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Utrecht. De sociale cohesie in buurten en 

portieken is echter ook vaak laag. Bewoners leven naast elkaar en niet met elkaar. Juist hier 

zou veel verbeterd kunnen worden. Daar zet Gedragscodes op in.  

 

Sociale cohesie 

Voor een goede sociale cohesie is het noodzakelijk dat mensen hun persoonlijke belangen 

afstemmen op een gemeenschappelijk belang, dat zij in hun activiteiten rekening houden met 

elkaar en elkaar (informeel of formeel) controleren op de naleving van gezamenlijk 

onderschreven normen. In navolging van De Hart e.a. (2002) worden op wijkniveau de 

volgende indicatoren voor sociale cohesie onderscheiden: 

 de sociale kwaliteit van relaties met buurtgenoten 

 het zich thuis voelen in de buurt 

 de gehechtheid in de buurt 

 het gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid van de buurt. 

 

De methode Gedragscodes (eventueel in combinatie met (jongeren) Buurtbemiddeling) draagt 

via een doelgericht stappenplan bij aan versterking van de sociale cohesie in de buurt. 
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Self-efficacy 

Het stappenplan Gedragscodes van het CCV gaat uit van het begrip ‘self-efficacy’  (onder 

andere Bandura, 1977) als motiverende factor voor het slagen van deze projecten. Self-efficacy 

gaat over het vermogen en de overtuiging om adequaat en efficiënt te kunnen handelen in een 

gegeven situatie. Door in gesprek te gaan met medebewoners over gewenst en ongewenst 

gedrag en hierover afspraken te maken, zal het gevoel van self-efficacy toenemen.  

 

Modeling 

Daarnaast maakt de aanpak ook gebruik van het effect dat in de social learning theory 

(Bandura, 1977) ook wel ‘modeling’ genoemd wordt. Wanneer men ziet dat anderen succes 

behalen met bepaald gedrag, zal men ook overtuigd raken dat men met dat gedrag in staat zal 

zijn een effect of doel te behalen. De effecten van modeling worden sterker naarmate er meer 

overeenkomsten zijn tussen het model en de observant, naarmate er meer opbrengsten of 

successen geboekt worden en naarmate er meer personen het gedrag vertonen.  

 

Sluimerende conflicten 

Volgens Peper en Spierings (2000) is het een algemeen bekend maar onderschat gegeven dat 

sluimerende conflicten tussen buren het welzijn van bewoners ernstig kunnen ondermijnen. Dit 

kan zelfs leiden tot criminaliteit. Conflicten en irritaties blijven sluimeren, omdat mensen geen 

wegen zien om aan negatieve gevoelens en situaties een positieve draai te geven. Door een 

Gedragscodeproject zullen deze sluimerende conflicten eerder in de kiem gesmoord worden of 

op een goede manier afgehandeld of aangepakt worden. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

Evaluatie projecten gedragscodes. Ervaringen van professionals en bewoners, geschreven 

door Karin Bongers en Nicole Langeveld, in 2011 gepubliceerd door het CCV in Utrecht. 

 

Het CCV heeft zelf een evaluatie uitgevoerd naar de praktijken in de pilotgemeenten 

Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roosendaal, Velsen en Weert. Hieruit werd duidelijk wat 

Gedragscodeprojecten bijdragen aan het leefklimaat en de sociale samenhang in een buurt, en 

welke factoren hierin een rol spelen. De uitkomsten zijn verwerkt in het huidige CCV-

stappenplan Gedragscodes.  

 

Onder leefklimaat werd verstaan: de sfeer waarin buurtbewoners leven. Zaken die een positieve 

invloed hebben op de sfeer zijn bijvoorbeeld weinig tot geen fysieke overlast (zoals verzorgde 

tuinen, een schoon straatbeeld, et cetera), weinig tot geen verloedering (zoals vuilnis dat op het 

goede tijdstip en de goede plek wordt geplaatst) en weinig tot geen vandalisme en vernielingen 

aan bijvoorbeeld bankjes en vuilnisbakken in het park. Onder het begrip ‘sociale samenhang’ 

wordt verstaan: de interne samenhang in een wijk of buurt. Deze samenhang komt tot stand 

door participatie, binding en betrokkenheid, waarin houding en gedrag van buren in de 

onderlinge relaties tot uitdrukking komt.  

 

Er zijn 785 vragenlijsten verstuurd aan bewoners en 23 aan projectgroepleden. Daarvan zijn er 

respectievelijk 69 en 20 ingevuld teruggestuurd. De respondenten zijn afkomstig uit Middelburg, 

Velsen en Weert. Om verschillende redenen zijn er geen enquêtes uitgezet onder de bewoners 

van de pilots Roosendaal, Leeuwarden en Maastricht. 

 

In de evaluatie zijn daarnaast de volgende documenten meegenomen. 

 Eindrapportage pilots 2008 (niet openbaar) 

 Logboek pilots 2009.  

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Project als geheel 

Voor het initiatief als geheel gaven projectleden het rapportcijfer 7. Hun positieve ervaringen 

blijken ook uit de inspanningen die zij leverden, de maatregelen die zij troffen en de activiteiten 

die zij ontplooiden om draagvlak te creëren bij bewoners. De persoonlijke benadering, de huis-

aan-huisbenadering en bewonersactiviteiten bleken goede manieren om dit draagvlak te 

vergroten.  
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De projectgroepleden vonden de stappen duidelijk en helder. Zij vonden het prettig om een 

duidelijke richtlijn te hebben. Ze plaatsten wel de kanttekening dat de praktijk weerbarstig is, 

omdat niet alle stappen altijd in de juiste volgorde kunnen worden doorlopen. 

 

Overlast 

Uit het evaluatieonderzoek uit 2011 blijkt dat projectgroepleden, de uitvoerders, redelijk 

tevreden zijn. Een groot deel van de projectgroepleden is neutraal over de resultaten van 

Gedragscodes op overlast, fysieke verloedering, vernielingen en vandalisme. Ongeveer een 

kwart vindt dat deze vormen van criminaliteit zijn verminderd sinds er Gedragscodes zijn.  

 

Onderlinge relaties 

Iets minder dan de helft van de projectleden is van mening dat de onderlinge relaties in de buurt 

zijn verbeterd sinds er Gedragscodes zijn. Ongeveer een zesde meent dat deze relaties niet 

zijn verbeterd. Volgens enkele projectgroepleden draagt het project Gedragscodes bij aan het 

verbeteren van het contact tussen jongeren en buurtbewoners in de wijk. Er is 

gedragsverandering waarneembaar bij bewoners, jongeren en kinderen. Volgens deze 

projectgroepleden is het gevoel van onveiligheid verminderd.  

 

Samenwerking 

Het investeren in de samenwerking is een belangrijk aspect van Gedragscodes. Een 

beleidsmedewerker zegt hierover: “We hebben vooraf veel geïnvesteerd in de samenwerking 

tussen de betrokken partijen. In de loop van het project hebben we voortdurend persoonlijk 

contact gezocht met buurtbewoners. Het heeft veel tijd en inspanning gekost, maar het was 

zeker de moeite waard. Er zijn heldere buurtafspraken gemaakt en het project is de opmaat 

geweest naar een bredere vorm van binding met de buurt. Mensen hebben zich spontaan 

aangemeld voor het bewonersplatform en komen nu zelf met ideeën.”  

 

Projectgroepen en organisatie 

De samenwerking in de projectgroepen verliep naar tevredenheid. De problemen in de wijk in 

kaart brengen, het prioriteren van de problemen en het ontwerpen van de afspraken ervoeren 

de deelnemers doorgaans als makkelijk. 

Matig positief waren de leden over de ingezette communicatiemiddelen. Slechts in de helft van 

de projecten zijn de zelf gestelde communicatiedoelstellingen bereikt. Toch vonden de 

projectgroepen over het algemeen dat de informatievoorziening naar bewoners toe voldoende 

was.  

 

Er zijn succesfactoren genoemd waarvan enthousiasme, volharding en betrokkenheid de 

belangrijkste zijn. Valkuilen die deelnemers uit de projectgroepen noemden, zijn het gebrek aan 

borging en verwachtingenmanagement.  
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3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Behaalde resultaten 

Uit de vragenlijsten onder de buurtbewoners kwamen de volgende behaalde resultaten naar 

voren. 

 Buurtbewoners waren redelijk positief over het project Gedragscodes. Zij beoordeelden het 

initiatief als geheel met een rapportcijfer 7.  

 De sfeer in de wijk voor en na het opstellen van Gedragscodes liet een stijging zien, van 5,5 

naar 6,2.   

 Over de effecten van het project op overlast, fysieke verloedering, vernielingen en 

vandalisme in hun buurt, waren bewoners minder te spreken.  

 

Veel bewoners vonden dat zij zelf bijdragen aan het verminderen van overlast, fysieke 

verloedering, vandalisme en vernielingen en het verbeteren van de onderlinge relaties. Ook 

vertelden veel bewoners dat zij zich hielden aan de afspraken in de Gedragscodes. Velen 

twijfelden er echter aan of andere buurtbewoners ook de afspraken nakomen. 

De helft van de bewoners vond dat de overlast niet is afgenomen. Een meerderheid vindt ook 

dat de fysieke verloedering niet minder is geworden. Een derde zegt bovendien dat vernielingen 

en vandalisme niet zijn afgenomen. 

 

Sociale contacten 

Bij de bewoners valt op dat zij vooral vinden dat de onderlinge relaties zijn verbeterd dankzij de 

gedragscodes:  

 “We merken dat de meeste bewoners gewoon leuke mensen zijn.” 

 “De saamhorigheid onder buurtbewoners is door dit project vergroot.” 

 “Het persoonlijke contact bij de huis-aan-huisverspreiding vond ik prettig.”  

 

Tegenvallers 

Ook werden er tegenvallers genoemd. 

 “De slechte naleving van de regels is teleurstellend.” 

 “De communicatie was slecht.” 

 

Een duidelijk aandachtspunt is de communicatie binnen de projectgroep. Liep dat minder goed, 

dan vergrootten misverstanden zich uit en dit voedde de weerstand onder de bewoners. 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

In de evaluatie van de pilots uit 2011 staan vele praktijkvoorbeelden. We lichten er twee uit.  

 

Velsen 

De wijk Velserbroek (nieuwbouwwijk) en meer precies de straat Wieringer Aak bestaat uit 135 

huishoudens. Hier was sprake van ernstige overlast van jeugd. Bewoners gingen gebukt onder 
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geluidsoverlast en volgens hen was er veel troep op straat. Hierover was ruzie ontstaan tussen 

bewoners en jongeren. De buurt had hiervoor de nodige aandacht gevraagd bij onder andere 

de burgemeester, de gemeenteraad en de politie. Om de problemen op te lossen, zette de 

politie extra capaciteit in. Ondertussen bleef er onduidelijkheid bestaan over het gebruik van de 

openbare ruimte, terwijl er nog steeds overlast werd ervaren. In het kader van het nieuwe 

wijkgericht werken was Velserbroek uitgeroepen tot pilotwijk en ondertussen was 

buurtbemiddeling gestart. Met Gedragscodes wilde Velsen bereiken dat jongeren en 

buurtbewoners samen regels opstelden om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.  

 

Er is draagvlak gecreëerd onder zowel bewoners als jongeren. Beide groepen stemden tijdens 

een gezamenlijke bijeenkomst in met de pilot. In Velsen lag het projectleiderschap bij de 

gemeente. Naast de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, zaten ook de regisseur 

wijkgericht werken en de afdelingsmanager agogische diensten van Stichting Welzijn Velsen en 

een wijkagent van Velserbroek in de projectgroep. Naast de projectgroep was er een werkgroep 

gevormd met buurtbewoners, jongeren en professionals (wijkbeheerder, projectvoorbereider 

groen en coördinator wijkafspraken van Stichting Welzijn Velsen). 

 

De projectgroep in Velsen werd in stap 2 gevormd. In stap 1 vonden nog gesprekken plaats 

tussen de gemeente, de politie en de welzijnsorganisatie. De samenwerking met de jongeren 

en vooral de buurtbewoners werd als zeer moeizaam ervaren. De buurtbewoners in de 

werkgroep leken geen ‘water bij de wijn’ te willen doen. Iedere stap voor een voorziening ten 

behoeve van de jeugd werd gezien als het meewerken aan een ‘officiële hangplek’. De 

wijkafspraken waren volgens de buurtbewoners lange tijd te soft.  

 

De projectleider legde modelafspraken aan bewoners en jongeren voor. Daar werden de 

bewoners en de jongeren het over eens. Het uiteindelijke resultaat was een bord met daarop 

een aantal door bewoners en jongeren overeengekomen afspraken. Er zijn afspraken gemaakt 

over handhaving met politie, er is inzet van een toezichthouder en buurtbewoners als 

buurtvaders en er is inzet van een ambulant jongerenwerker. 

 

In Velsen lijkt een eerste evaluatie te bevestigen dat de herinrichting van het plein in goede 

aarde was gevallen bij de meeste bewoners; ook andere groepen jongeren kwamen naar het 

voetbalveld. Onderhoud en borging van de Gedragscode is opgepakt door professionals.  

 

Velsen heeft het project Gedragscodes uit het bestaande (veiligheids)budget en de 

bijbehorende capaciteit uitgevoerd.  

 

Leeuwarden 

De buurt Tjerk Hiddes in Leeuwarden vormt samen met de Cambuurtserhoek één wijk. Het 

overgrote deel van de wijk is gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Een deel van de 

woningen is coöperatiebezit en de rest bestaat uit koopwoningen. Twintig huishoudens waren 

betrokken bij het project. 

 

In de buurt Tjerk Hiddes was sprake van achteruitgang, verloedering en overlast. Ook was er 

weinig sociale cohesie. Bewoners spraken elkaar niet meer aan op ongewenst gedrag, 
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waardoor verloedering en criminaliteit een kans kregen. Anonimiteit en onverschilligheid 

versterkten de onveiligheidsgevoelens. De grootste ergernissen van de bewoners waren de 

overlast van hondenpoep en de onkruidgroei op de bestrating. Ook ervoeren bewoners 

bovengemiddeld vaak overlast van drugsgebruik/-handel, alcoholisten of andere ‘enge mensen’ 

en hangjongeren. Het doel was om bewoners elkaar weer te laten aanspreken op ongewenst 

gedrag. Daarbij wilde Leeuwarden dat bewoners weer het gevoel kregen dat “er iets kan” in de 

buurt in plaats van “dat er toch nooit wat gebeurt”. 

 

Initiatiefnemer was Sinne Welzijn in Leeuwarden. Eén van de opbouwwerkers van deze 

welzijnsinstelling heeft het project ook gecoördineerd en getrokken. De projectgroep bestond 

verder uit vijf bewoners en een wijkagent van Politie Fryslân. De projectgroep is door de 

welzijnsorganisatie samengesteld. De samenwerking verliep in alle stappen goed. De meeste 

bewoners kenden elkaar via de activiteiten die al in de buurt werden georganiseerd. In 

Leeuwarden bestond er draagvlak onder enkele sleutelfiguren uit de buurt. Deze sleutelfiguren 

zijn expliciet betrokken bij het project. 

 

De projectgroep in Leeuwarden vroeg door middel van een enquête aan bewoners van welke 

problemen zij het meeste last hadden. Tijdens een bewonersavond werden prioriteiten 

vastgelegd. Wat de meeste overlast veroorzaakte, werd als eerste aangepakt. De belangrijkste 

punten waren: hondenpoep, te hard rijden, tuinen niet onderhouden, rotzooi in de tuinen, 

containers blijven na geleegd te zijn nog een week staan en onkruid in de straten. Leeuwarden 

ontwikkelde en stelde buurtafspraken vast aan de hand van de enquête en de bewonersavond. 

Een bord met vijf afspraken is feestelijk onthuld. Een school in Leeuwarden nam het initiatief om 

tijdens het opstellen van Gedragscodes ook ‘kinderbuurtafspraken’ te maken. De handhaving 

van de afspraken was in Leeuwarden vooral een verantwoordelijkheid van de bewoners. 

 

In Leeuwarden is de projectgroep overgegaan in een buurtpreventiegroep of sociale werkgroep. 

Sinne Welzijn heeft het project Gedragscodes als instrument voor het verbeteren van de sociale 

cohesie aan de gemeente aangeboden. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Het 

evaluatieonderzoek dat de ontwikkelaar heeft uitgevoerd, valt niet onder de definitie van 

effectonderzoek. Zie hierover bijlage 1. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door 

MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1).  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

 Door samen met bewoners leefregels te formuleren, worden de sociale cohesie en 

verbetering van het leefklimaat in de wijk bevorderd (1, 2, 3). 

 Probleemanalyse en prioritering liggen aan de basis van de leefregels (1). 

 Handhaving: het formuleren van leefregels wordt gecombineerd met het maken van 

afspraken over naleving en eventuele sancties (1). 

 De leefregels gaan over concrete gedragingen en worden duidelijk vastgelegd, waardoor de 

resultaten meetbaar zijn (1). 

 Het proces staat centraal waarbij er vanaf het begin aandacht is voor draagvlak, evaluatie en 

borging (1). 

 Samenwerking: zowel bewoners, gemeente, welzijn en politie als woningcorporaties zijn bij 

de totstandkoming en handhaving van de leefregels betrokken (1, 3). 

 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

De vraag voor de zoektocht naar literatuur luidde: “Wat is bekend over de praktijkervaringen 

met en de effectiviteit van het Stappenplan Gedragscodes van CCV voor buurtbewoners en 

professionals ten behoeve van het leefklimaat in een wijk of buurt, het verminderen van 

vandalisme en overlast en het verbeteren van de sociale samenhang?“  

 

De documenten uit het documentenoverzicht op 

www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/gedragscodes  is doorgenomen. Hierbij zijn 

documenten die gebruikt kunnen worden om de aanpak uit te voeren, praktijkvoorbeelden van 

locaties waar het project is uitgevoerd en onderzoeksrapportages. De onderzoeken zijn 

meegenomen in het analyseren van de effectiviteit en de praktijkervaringen van de methode.  

 

Er is in een aantal databanken gezocht, waarvan alleen de eigen MOVISIE literatuurdatabank 

en Google/Google Books iets opleverden. Er is eerst gezocht naar de specifieke methode 

Stappenplan Gedragscodes CCV. Hier werd echter geen literatuur over gevonden. Vervolgens 

is ook gezocht op termen als gedragsregels en leefregels. 

Er is gezocht in:  

 MOVISIE databank 

 HBO Kennisbank 

 NARCIS 

 PiCarta 

 Google / Google Books. 

 

De literatuur is doorgenomen. Die bevatte wel aanwijzingen voor de ontwikkelgeschiedenis van 

de aanpak, maar niet voor de effectiviteit van de methode. Zie voor de literatuurlijst 6.2. 

 

http://www.hetccv.nl/gedragscodes
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Gemeten effecten 

In een tabel worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De onderzoeksresultaten 

kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten.  

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Evaluatie projecten Gedragscodes. Ervaringen van professionals en 

bewoners, Utrecht: CCV 

 

Auteur Karin Bongers en Nicole Langeveld 

Jaar 2011 

Onderzoeks- 

vraag 

Welke bijdrage hebben de Gedragscodeprojecten (volgens het CCV-

stappenplan) geleverd aan het bevorderen van het leefklimaat en het 

verbeteren van de sociale samenhang in een wijk of buurt en welke 

aanpassingen in het CCV -stappenplan zijn nodig om optimaal aan te sluiten bij 

lokale samenwerkingspartners? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Professionals en bewoners uit de projectgroepen 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

785 vragenlijsten aan bewoners verstuurd, 69 ingevuld retour.  

23 vragenlijsten aan projectgroepleden verstuurd, 20 ingevuld retour. 

 

 


