
1 Inleiding

1.1 Aan le id ing  

De contouren van de elektronische overheid worden steeds duidelijker. Moder-
ne informatie- en communicatietechnologie (ict) dringt door tot in de haarva-
ten van het openbaar bestuur. Het gevolg is dat de primaire processen binnen
de overheid – zoals de vorming, uitvoering en handhaving van beleid, alsmede
de dienstverlening aan de burger – steeds verder worden geïnformatiseerd. De
afgelopen vijf jaren is de aandacht vooral gevestigd geweest op verbetering van
de toegankelijkheid van de overheid en op de kwaliteit van de dienstverlening
aan de burger. Virtuele loketten, zoals de loketten ‘bouwen en wonen’, ‘zorg en
welzijn’ en ‘bedrijven’, zagen onder de vlag van de elektronische overheid het
licht. 
Tegelijkertijd bestaat de behoefte om het perspectief op de elektronische over-
heid te verbreden. E-government is meer dan alleen dienstverlening. Hoe ziet
de elektronische overheid eruit als we ict in verband brengen met concrete
politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken? Hoe kunnen bestuur-
lijke innovaties en ict-innovaties elkaar versterken, waardoor een dubbele
innovatieslag tot stand kan worden gebracht? Met andere woorden: hoe kun-
nen ict-innovaties een impuls geven aan bestuurlijke innovaties? Maar ook:
hoe kunnen bestuurlijke innovaties een impuls geven aan informatietechnolo-
gische innovaties? Welke kansen biedt een dergelijke dubbele innovatieslag?

De laatste jaren zien we dat veiligheid een thema is dat de gemoederen van
burgers, politici, bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van allerlei
maatschappelijke organisaties in beweging brengt. In veel gemeenten is het
een thema dat met stip bovenaan de politieke agenda prijkt en dat nauw ver-
bonden is met discussies over leefbaarheid in wijken en buurten. Veiligheid en
leefbaarheid kunnen als geïsoleerde maatschappelijke problemen worden
gedefinieerd, waarvoor specifieke oplossingen kunnen worden gevonden. Het
is echter de vraag of een dergelijke benadering recht doet aan de complexiteit
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van de problematiek. Veiligheidsproblemen hangen namelijk ook samen met
de sociale kwaliteiten van een wijk of buurt, met het sociale kapitaal dat in een
buurt aanwezig is. Daarom is het van belang om leefbaarheid en veiligheid te
verbinden met sociale cohesie. De mate waarin mensen in een buurt elkaar
weten te vinden, op elkaar durven te vertrouwen en gezamenlijk allerlei activi-
teiten ontwikkelen, zorgt ervoor dat een wijk of buurt weerbaarder is tegen cri-
minaliteit en gevoelens van onveiligheid. 

Veiligheid en sociale cohesie zijn vraagstukken die vooral op lokaal niveau spe-
len. In buurten, op pleinen en straten zijn ze zichtbaar en manifesteren ze
zich. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben de leefbaarheid en veiligheid op
een plein in een oude wijk in het centrum van Rotterdam – een stad die kampt
met serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen – centraal te stellen. In
dit geval gaat het om het Pijnackerplein in de wijk het Oude Noorden. Het ver-
haal dat over dit plein wordt verteld, is echter niet uniek. Het weerspiegelt de
ervaringen en problemen van heel veel andere buurten en wijken binnen en
buiten Rotterdam. Vandaar dat de ict-kansen die in dit boek zullen worden
beschreven, ook als inspiratiebron kunnen worden gebruikt voor wijken en
buurten in andere gemeenten. 

1 .2 De I C T -kanskaar t  

Dit onderzoek geeft een quick scan van mogelijke innovaties op het terrein van
veiligheid en sociale cohesie, met zowel oplossingen die op korte termijn reali-
seerbaar zijn alswel strategische oriëntaties voor de langere termijn. Daarbij
moet deze ict-kanskaart niet als een visiedocument worden gezien, maar als
een bruikbaar en hanteerbaar instrument dat voor de verschillende betrokken
partijen handvatten voor innovatie kan bevatten. Deze ict-kanskaart is daarom
geen vehikel om bestaande plannen opnieuw te agenderen; het is veeleer een
agenda om een discussie te stimuleren. Beoogd wordt een denkproces op gang
te brengen in verschillende sectoren, binnen en tussen verschillende bestuurs-
lagen, met als doel samen met andere (overheids)actoren in een sector na te
gaan hoe veelbelovende ict-ontwikkelingen kunnen worden gekoppeld aan de
centrale beleidsopgave waar die sector voor staat. Daarbij zijn de beleidsopga-
ven het vertrekpunt en niet de ict-toepassingen.
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1 . 3 Prob leemste l l ing

Deze ict-kanskaart voor sociale cohesie tracht interessante en innovatieve bij-
dragen van ict te verkennen die liggen op het terrein van het verbeteren van de
veiligheid en sociale cohesie in wijken en buurten. Dit leidt dan ook tot de vol-
gende probleemstelling: welke mogelijkheden en kansen biedt ict om de vei-
ligheid en sociale cohesie in wijken te verbeteren? Daarbij moet worden aange-
tekend dat de bijdrage die ict op dit terrein kan leveren niet gezien moet wor-
den als een deus ex machina. Er moet voor gewaakt worden om ict te zien als
een nieuwe versie van ‘Haarlemmerolie’. ict is een instrument dat – naast
andere instrumenten, en ontwikkeld ingevoerd en beheerd onder de juiste
voorwaarden – een bijdrage kan leveren aan de wijze waarop een groot aantal
uiteenlopende partijen die betrokken zijn bij het bewaken en het verbeteren
van de veiligheid en sociale cohesie in wijken en buurten, hun werk kunnen
verrichten.

1 .4 Coproduct ie

Dit project is het resultaat van een coproductie. Het Center for Public
Innov@tion, een samenwerkingsverband van een aantal partijen die gelokali-
seerd zijn binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam, was voornemens onder-
zoek te verrichten naar de innovatiekracht van ict in relatie tot onveiligheid in
buurten en wijken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties had in het kader van zijn ict-kanskaartenproject behoefte aan een
innovatiekaart voor de problematiek ten aanzien van sociale cohesie. Hierdoor
konden twee vliegen in één klap worden geslagen. Onderhavig onderzoek
tracht te voorzien in de behoefte aan een kanskaart voor sociale cohesie, waar-
bij het sociale kapitaal in een wijk nadrukkelijk in verband wordt gebracht met
vooral de veiligheid in een wijk. 

1 . 5 Opzet  en  werkwi j ze  

Ons onderzoek is niet begonnen vanuit een beleidsmatig perspectief op ict.
De kansen die ict kan bieden in het licht van bepaalde maatschappelijke pro-
blemen, hebben we gezocht op het niveau waar deze problemen zich concreet
manifesteren, namelijk op de werkvloer van de samenleving. Daarom is ervoor
gekozen om de veiligheidsproblematiek in een buurt in Rotterdam als start-
punt te nemen voor deze innovatiekaart. Het betreft het Pijnackerplein in de
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wijk het Oude Noorden in de deelgemeente Rotterdam-Noord (in overleg met
vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en vervolgens de deelge-
meente Noord is deze keuze bepaald). In hoofdstuk twee schetsen we de pro-
blematiek in de wijk en de wijze waarop deze zich op en rondom het plein
manifesteert. Hoe ervaren allerlei partijen met uiteenlopende rollen, taken en
belangen de problematiek op het plein? En welke bijdrage zou volgens hen ict
kunnen leveren?

Vervolgens presenteren we in hoofdstuk drie een theoretisch kader, waardoor
we meer inzicht verkrijgen in de wijze waarop sociale cohesie ontstaat en in de
samenhang tussen sociale cohesie, veiligheid en fysieke leefbaarheid. Tevens is
het belangrijk om na te gaan welke bijdrage ict kan leveren aan de vraagstuk-
ken van sociale cohesie en veiligheid. Waar ligt het innovatiepotentieel? Vol-
gens ons ligt dat vooral in de organisatorische kwaliteiten van ict; in het ver-
mogen om processen anders te organiseren en relaties tussen de betrokken
partijen op een andere wijze in te richten. 

In onze onderzoeksaanpak hebben we ten opzichte van traditionele onder-
zoeksmethoden nieuwe accenten geplaatst. Belangrijk daarin is de door het
Center for Public Innov@tion ontwikkelde methode van het atelier. Het atelier
is niet alleen een ontmoetingsplaats voor verschillende disciplines (zoals de
bestuurkunde, informatiekunde, sociologie en communicatiewetenschappen).
Het is ook een plaats waar verschillende belanghebbende partijen (stakeholders)
elkaar kunnen treffen. Binnen het atelier kan een kruisbestuiving plaatsvinden
tussen enerzijds wetenschap en praktijk, en anderzijds tussen ict-gerelateerde
kennis en kennis die afkomstig is uit andere domeinen. Door te werken met
een gevarieerd aanbod van kennis, kunde en ervaring wordt getracht de zojuist
beschreven innovatieslag daadwerkelijk handen en voeten te geven. Het atelier
kan daarnaast worden gezien als een policy window, waarbij belanghebbende
partijen de gelegenheid wordt geboden om problemen en (oude en nieuwe)
oplossingen in verschillende ronden aan elkaar te koppelen. Essentieel daarin
is de gedachte dat creativiteit en innovatie niet altijd beginnen met een bepaald
probleem waarvoor een oplossing wordt gezocht. Vanuit het concept van
besluitvorming als garbage can (Cohen, March & Olsen, 1972) kunnen oplos-
singen ook op zoek gaan naar problemen. Belangrijk is dat oude en nieuwe
problemen en oude en nieuwe oplossingen op een bepaald moment door acto-
ren aan elkaar worden gekoppeld waardoor nieuwe combinaties ontstaan. Ook
zullen een aantal onderzoeksfasen worden onderscheiden, die in dit onder-
zoek worden gehanteerd. Zie bijlage 1 voor een meer gedetailleerde beschrij-
ving van het atelier als methode en de wijze waarop het is opgezet. Deze

12

De buurt in het web, het web in de buurt

01_H1_041099  26-11-2004  12:04  Pagina 12



methode vormt de basis voor de identificatie van de kansen die in hoofdstuk
vier worden beschreven.

In hoofdstuk vier en vijf wordt een beeld geschetst van de innovatiekansen die
samenhangen met de inzet van ict. Op het eerste gezicht lijkt dit een indruk-
wekkend palet van kansen. We hebben ze echter op een bepaalde manier geor-
dend door veiligheid en sociale cohesie nadrukkelijk te zien als kwaliteiten van
de publieke ruimte. Het Pijnackerplein als publieke ruimte kan vanuit ver-
schillende perspectieven worden belicht; een belichting die steeds weer andere
kansen laat zien. 

Ten eerste gaat het om het Pijnackerplein als ‘beleefde ruimte’. Hoe beleven
bewoners, ondernemers en front offices van allerlei dienst- en hulpverleners de
veiligheid in die ruimte en de sociale en fysieke kwaliteiten van die ruimte?
Welke problemen en oplossingen zien ze en welke rol kan ict daarin vervul-
len? Hoofdstuk vier gaat in op de ict-kansen die samenhangen met de wijze
waarop uiteenlopende partijen veiligheid en sociale cohesie beleven. 

Ten tweede is het Pijnackerplein een ‘bestuurlijke ruimte’. Veiligheid en socia-
le cohesie zijn niet alleen maatschappelijke maar ook bestuurlijke problemen.
Het plein is daarom ook een bestuurlijke ontmoetingsplaats voor organisaties
met uiteenlopende (beleids)opgaven, taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden. Het is een ruimte die vanuit verschillende systeemwerelden (poli-
tie, gemeente, woningbouwcorporatie, welzijnswerk enzovoort) wordt bena-
derd. Het resultaat is bestuurlijke drukte die zich onder meer uit in de behoef-
te om kennis en informatie uit te wisselen en te communiceren. De roep om
meer en betere coördinatie klinkt dan ook bekend in de oren. Welke kansen
biedt ict in dit verband? In hoofdstuk vijf schetsen we een aantal kansen die
hierop betrekking hebben.

Ten derde is het Pijnackerplein de manifestatie van een bepaald (bestuurlijk)
idee van ruimte en ruimtegebruik. Door de idee van ruimte ter discussie te
stellen, kunnen ook nieuwe kansen worden gegenereerd. In hoofdstuk vijf zul-
len we eveneens een aantal kansen die hiermee samenhangen, de revue laten
passeren.

Ten slotte reflecteren we in hoofdstuk zes op de geïdentificeerde kansen en op
de door ons gebruikte benadering.

13

1 Inleiding

01_H1_041099  26-11-2004  12:04  Pagina 13



01_H1_041099  26-11-2004  12:04  Pagina 14


