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Inleiding  

Doordat er nog geen overeenstemming binnen het korps is bereikt over de 
korpsdoelstellingen is er in dit jaarplan nog geen doelstellingenset opgenomen. Deze 
worden separaat toegezonden na overeenstemming in de driehoek. Ook zal de 
districtsbegroting op een later tijdstip aan dit jaarplan worden toegevoegd en separaat 
worden toegezonden.    

Hoofdstuk 1 Korpsdoelstellingen   

Afspraken Korpsmonitorset

  

Het korps heeft een aantal prestatie-afspraken opgedragen gekregen en afspraken gemaakt 
met het regionaal college, BZK en het OM. Daarnaast heeft het korps zichzelf een aantal 
interne doelstellingen gesteld.   

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de districten en diensten. Daarom worden de 
korpsdoelstellingen door controlling verdeeld over de afzonderlijke districten en diensten. 
Hiervoor wordt  gekeken naar de ontwikkeling van prestaties in het verleden en de bezetting 
per onderdeel.   

Afspraken Processen en Portefeuilles

  

Nieuw dit jaar is dat naast kwantitatieve doelstellingen (de targets) ook kwalitatieve 
doelstellingen

 

een plek vinden in het jaarplan. Deze kwalitatieve doelstellingen zijn door 
proceseigenaren en portefeuillehouders opgegeven.  
De onderstaande ontwikkeldoelstellingen

 

geven aan op welke manier het district bijdraagt aan 
de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van het Korpsjaarplan 2011.  
Hiermee wordt invulling gegeven aan de verwezenlijking van de ambities van het 
Meerjarenbeleidsplan 2010-2014.   

Vertrouwen in veiligheid 

 

Het district informeert aangevers en melders over de voortgang en afhandeling 
van hun melding of aangifte. (Doel op de lange termijn 100% aangevers en 80% 
melders). 

 

Het district selecteert personen die in aanmerking komen voor de overlastwet en 
past deze toe. 

Wijken in onbalans 

 

Het district geeft opvolging aan de invoering van de gebiedsscan. 

 

Het district beschikt in 2011 over een milieucoördinator. 

Hoge impact delicten 

 

Om het aantal overvallen terug te dringen is op basis van daderprofielen 
(meelopers, doorgroeiers, overlevers en routiniers) een aantal 
interventiestrategieën ontwikkeld. Het district past in 2011 deze strategieën 
consequent toe. 

 

Het district werkt met de protocollen en het werkproces RAAK (Regionale AAnpak 
Kindermishandeling) en heeft een coördinator die zicht houdt op de 
voorgeschreven methodiek. 

 

Binnen het district worden 20 medewerkers opgeleid om signalen van 
Eergerelateerd geweld te herkennen. Het district heeft in 2011 een 
portefeuillehouder Eergerelateerd geweld. 
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Zedenrechercheurs volgen een aanvullende opleiding om aan de kwaliteitseisen te 
kunnen voldoen van de verwachte aanwijzing van de het college van procureurs-
generaal over de opsporing van zedendelicten. 

Jongeren 

 
In de module IBT staat straat- en jeugdcultuur centraal. De module wordt 
gegeven tijdens de periodieke beroepsvaardigheidstrainingen. Iedere executieve 
IBT-plichtige medewerker van een district volgt deze module. 

Alcohol en Drugs 

 

Het district draagt er zorg voor dat iedere growshop jaarlijks minimaal één keer 
wordt gecontroleerd. 

 

Het district handhaaft in gebieden waar een blowverbod is ingesteld. 

Maatschappelijke integriteit 

 

Het district (en RRD/ ZHP) heeft binnen 14 dagen een 100% opvolging van de 
vuurwapentips CIE. De resultaten daarvan worden altijd teruggekoppeld. 

 

Het district (en RRD /ZHP) heeft een 100% opvolging van de overige 
vuurwapentips (Meldingen Misdaad Anoniem (MMA), tips vanuit mutaties en tips 
vanuit aanbod vuurwapen op internet) binnen 4 weken. De resultaten daarvan 
worden altijd teruggekoppeld. 

 

Het district doet minimaal 1 onderzoek naar criminele verbanden achter 
hennepkwekerijen.   
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Hoofdstuk 2 Lokale Prioriteiten 2011  

In dit hoofdstuk vindt u de afspraken die het district heeft gemaakt met de lokale politiek 
en wordt er ingegaan op de lokale problematiek van de gebieden.   

2.1

 
Deelgemeente  IJsselmonde  

Omschrijving lokale prioriteiten en thema s  

Overlast

  

(Jeugd)overlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Niet alleen aandacht voor 
Beke-groepen, maar jeugdover-

 

lastin het algemeen aanpakken. 
De deelgemeente ondersteu- 
nen bij het inzichtelijk maken en 
borgen van resultaten die via  
Beke-methodiek zijn bereikt. 
Voorkomen van overlast van  
notoire overlastplegers en/of 
veelplegers.    

 

PGA aanpak op jongeren/groepen 
die niet onder een Beke-groep 
vallen.   

 

Concrete afspraken met partners: 
wie doet wat en terugkoppeling in 
de vorm van behaalde resultaten.  

 

PGA aanpak. Opmaken   
overlastdossier en aanleveren     
bij de burgemeester.    

 

Aantal Beke-  
groepen.   
PGA-dossiers  

 

Rapportages   

 

Aantal ingezonden 
overlastdossier    

 

Kantelwijken  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Samenwerking met de  
deelgemeente in 3 
kantelwijken; Prinsenplein, 
Oude Watering, 
Dumas/Rousseaustraat 

 

Surveillance in samenwerking met 
stadstoezicht. 

 

APV-acties 

 

In overleg met partners en de 
gebiedswethouder wordt een actieplan 
gemaakt.   

  

Aantallen APV-  
acties en   
geschreven PV s 

 

Woonoverlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
In 2010 is het actieplan  
woonoverlast geïmplemen- 
teerd. De politie ondersteunt de 
deelgemeente bij de  
toepassing van actieplan 
woonoverlast.     

 

Vanuit de adviserende rol heeft de 
politie een bijdrage geleverd aan 
de inventarisatie van de 
probleemgebieden. Inmiddels zijn 
de screeningsgebieden 
aangewezen en zal er een 2 
jaarlijkse update plaatsvinden.   

 

De politie (buurtagent) signaleert 
woonoverlast en adviseert de 
partners bij de aanpak.   

 

De politie ondersteunt het 
interventieteam.   

 

Aantal uitgegeven  
adviezen       

 

N.t.b.    

 

Aantal onder- 
steunde acties 
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Veel voorkomende delicten/criminaliteit  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Tijdig signaleren en actief 
reageren op opkomende 
problemen zoals 

 
Overvallen 

 
Woninginbraken 

 
Straatroven 

 

Auto-inbraken  
Hierbij dient de jaarkalender 
als hulpmiddel.  

 
Anticiperen op trends; bespreken 
in de keek op de week.  

 
Preventieadviezen geven.  

 
Integrale samenwerking 
bevorderen. Door problematiek te 
bespreken in het 
handhavingsoverleg.  

 
Sfeerrapportage   

 
Preventieadviezen  

 
Aantal projecten  

 

Aantal aangiften  
en trends in BJO  

 

Burgerparticipatie  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Bevorderen burgerparticipatie 
via nieuwe 
communicatiemiddelen  

Sms-alert 
Twitter 
E-mailcirkel      

Bestaande 
buurtpreventieprojecten 
ondersteunen.  

 

In afwachting van de pilot Twitter 
de mogelijkheden verkennen van 
dit middel om burgerparticipatie te 
bevorderen.   

 

Burgers actief informeren door 
bijvoorbeeld de inzet van sms-
alert.  

 

Invoeren e-mailcirkel   

 

Achtervang verzorgen van 
bestaande buurtpreventieprojecten 
en uitbreiding met 1 
buurtpreventieproject 
ondersteunen.  

 

N.t.b.     

 

Inzet sms-alert    

 

Aantal e-mail-   
cirkels  

 

N.t.b. 

 

Overige activiteiten en aandachtsvelden  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Antillianen problematiek 
terugdringen door de 
persoongerichte aanpak.  

 

Actief samenwerken met deelgemeente 
en de stadsmarinier Antillianen.  

 

Dossieropbouw en actieplan per    
individu.   

 

N.t.b.   

 

Dossiers 
Actieplannen 

 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Tijdig signaleren van  
(aankomende) PGA  
klanten. 

 

Investeren in contacten met PGA 
klanten, en bezoeken vastleggen in BVH.

   

Sociale benadering. 
Potentiële overvallers thuis bezoeken.  

 

20 potentiële  
overvallers  
bezoeken.  
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Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Samenwerking met  
scholen       

 
De samenwerking in integrale school-

veiligheid met de directies en docenten  
van twaalf scholengemeenschappen 
waaronder Calvijn, Nova College, Nieuw  
Zuid en Albeda College wordt voortgezet.

   
Onderhouden van contacten en bij  
incidenten maatwerk (bijvoorbeeld 
voorlichting, kluiscontrole) leveren.   

 
N.t.b.      

 
Aantal contacten 
met scholen 

  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Stimuleren Veilig  
ondernemen 

 

Actief optreden binnen het toezichts-
model. Samenwerking stadstoezicht 
continueren. 

 

Aantal acties m.b.t. 
Veilig ondernemen 

  

2.2  Deelgemeente Feijenoord  

Omschrijving lokale prioriteiten en thema s  

Wijken in onbalans

  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Veiligheid, zowel subjectief  
als objectief en leefbaarheid  
bevorderen.  

 

Ondersteuning bij de uitvoering 
van het integrale actieplan 
Bloemhof en Hillesluis.   

 

Toepassing toezichtsmodel.  

 

Modulair toezichtsmodel waarin de 
inspanningen van de diverse 
partners op elkaar worden 
afgestemd. De politie zal als één 
van deze partners haar 
medewerking hier in verlenen.  

 

APV acties 

 

Preventief fouilleren in het 
veiligheidsrisicogebied. 

 

Persoonsgerichte aanpak op 
overlastgevers. 

 

Signaleren en adviseren van de 
deelgemeente  

 

N.t.b. 
Aantal APV PV s 
Aantal acties PF 

 

Aantal dossiers en 
actieplannen  

 

N.t.b. 
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Overlast

  

(Jeugd)overlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Niet alleen de aandacht op 
Beke groepen, maar jeugd- 
overlast in het algemeen 
aanpakken.  
De deelgemeente onder- 
steunen bij het inzichtelijk  
maken en borgen van  
resultaten die via de  
Beke-methodiek zijn bereikt.  

Voorkomen van overlast  
van notoire overlastplegers en/
of veelplegers. 

 
Persoonsgerichte aanpak op 
jongeren/groepen die niet onder 
een Beke-groep vallen.   

 

Concrete afspraken met partners: 
wie doet wat en terugkoppeling in 
de vorm van behaalde resultaten.  

 

Persoonsgerichte aanpak.     
Opmaken overlastdossier en          
aanleveren bij de burgemeester.    

 
Aantal Beke- 
groepen. 
PGA-dossiers 
Rapportages 

 

N.t.b. 

 

Aantal ingediende  
overlastdossiers 

 

Drugsoverlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het reduceren van de 
straathandel, 
hennepkwekerijen, het aantal 
drugsdealers en de overlast 
van verslaafden binnen de 
deelgemeente Feijenoord in 
samenwerking met de 
betreffende partners.   

 

Maandelijkse acties op het gebied 
van de reductie van straathandel. 

 

Deelname aan het interventieteam 
van de deelgemeente Feijenoord in 
de pandenaanpak. 

 

Het ruimen van alle 
hennepkwekerijen waarvan de 
politie of partners kennis draagt. 

 

Deelname aan diverse 
overlegvormen (bijvoorbeeld 
strategisch overleg met de 
deelgemeente, wijktafels, 
bijeenkomsten over drugsoverlast, 
drugspandenoverleg). 

 

Leveren van ondersteuning bij de 
burgerschouw van 
drugsgerelateerde locaties die 
daarbij in kaart worden gebracht. 

 

Twaalf straat-   
handelacties  

 

N.t.b.   

 

Aantal geruimde 
hennepkwekerijen  

 

N.t.b.      

 

N.t.b. 
Aantal verdachten 

 

Woonoverlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
In 2010 is het actieplan  
woonoverlast geïmplemen- 
teerd. De politie onder- 
steunt de deelgemeente bij  
de toepassing van actieplan 
woonoverlast.     

 

Vanuit de adviserende rol heeft de 
politie een bijdrage geleverd aan de 
inventarisatie van de 
probleemgebieden. Inmiddels zijn 
de screeningsgebieden aangewezen 
en zal er een 2 jaarlijkse update 
plaatsvinden.  

 

De politie (buurtagent) signaleert 
woonoverlast en adviseert de 
partners bij de aanpak.  

 

De politie ondersteunt het 
interventieteam.  

 

Hoeveel screenings 
uitgevoerd       

 

Aantal meldingen   
woonoverlast   

 

Aantal onder- 
steunde acties 
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Veel voorkomende delicten/criminaliteit  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Tijdig signaleren en actief 
reageren op opkomende 
problemen zoals;  

 
Overvallen 

 
Woninginbraken 

 

Straatroven 

 

Auto-inbraken   

Hierbij kan de jaarkalender 
als hulpmiddel dienen.  

 
Anticiperen op trends; bespreken in 
de keek op de week. 

 
Preventieadviezen geven. 

 
Integrale samenwerking 
bevorderen. Door problematiek te 
bespreken in het 
handhavingsoverleg.   

 
Sfeerrapportage   

 
Preventieadviezen  

 
Aantal projecten 

 

Aantal aangiften  
en trends in BJO  

 

Verbinding maken met nieuwkomers  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Inzicht krijgen en een 
informatiepositie creëren in 
nieuwe bevolkingsgroepen.   

 

Gericht netwerken om een goede 
informatiepositie op te zetten. 

 

N.t.b 

 

Overige activiteiten en aandachtsvelden  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Samenwerking met  
Scholen. 

 

Samenwerking in integrale 
schoolveiligheid met de directies en 
docenten in de deelgemeente 
Feijenoord 

 

N.t.b. 

   

2.3 Gemeente Ridderkerk  

Omschrijving lokale prioriteiten en thema s  

Overlast

  

(Jeugd)overlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Niet alleen de aandacht op 
Beke groepen, maar jeugd- 
overlast in het algemeen 
aanpakken.  
De gemeente ondersteunen bij

 

het inzichtelijk maken en  
borgen van resultaten die  
via Beke-methodiek zijn  
bereikt.  

Voorkomen van overlast  
van notoire overlastplegers en/
of veelplegers. 

 

Persoonsgerichte aanpak op 
jongeren/groepen die niet onder een 
Beke-groep vallen.  
Concrete afspraken met partners: 
wie doet wat en terugkoppeling in 
de vorm van behaalde resultaten. 

 

Opmaken overlastdossier en 
aanleveren bij burgermeester 

 

Aandacht voor HALT- verwijzingen  

 

Persoonsgerichte aanpak.  
Opmaken overlastdossier en 
aanleveren bij de burgemeester.   

 

Aantal Beke- 
groepen. 
PGA dossiers 
Rapportages   

 

Aantal overlast-   
Dossiers 

 

Aantal HALT 
verwijziingen 

 

Aantal ingediende 
overlastdossiers 
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Woonoverlast  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Gemeente ondersteunen 
bij de implementatie van  
de aanpak woonoverlast.     

 
De politie (buurtagent) signaleert 
woonoverlast en adviseert de 
partners bij de aanpak.  

 
Adviseren bij het aanwijzen van 
screeningsgebieden (onder 
voorbehoud van een positief College 
besluit)    

 
Aantal meldingen   
woonoverlast   

 
Aantal adviezen 

 

Veelvoorkomende delicten/criminaliteit  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Tijdig signaleren en actief 
reageren op opkomende 
problemen zoals; 

 

Overvallen 

 

Woninginbraken 

 

Straatroven 

 

Auto-inbraken  

 

Zakkenrollerij 

 

Geweldsmisdrijven 
zoals 
mishandeling  

Hierbij kan de 
jaarkalender als 
hulpmiddel dienen.  

 

Anticiperen op trends; bespreken in de 
keek op de week. 

 

Preventieadviezen geven. 

 

Integrale samenwerking bevorderen. 
Door problematiek te bespreken in het 
handhavingsoverleg.   

 

Sfeerrapportage   

 

Preventieadviezen  

 

Aantal projecten  

 

Aantal aangiften  
en trends in BJO   

 

Normalisering alcohol- en drugsgebruik

  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 

 

Ondersteuning Horeca  
toezicht 

 

Ondersteuning van het toezichtmodel 
Horeca in het centrum van de 
gemeente Ridderkerk. 

 

Adviseren en deelnemen aan 
horecaoverleg 

 

Signaleren van problemen in de 
horeca.  

 

Integrale aanpak alcohol- en 
drugsoverlast, waaronder de 
problematiek van jeugd en alcohol 

 

N.t.b   

 

Aantal adviezen  

 

N.t.b.  

 

Aantal acties 
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Overige activiteiten en aandachtsvelden 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Pilot burgernet starten  
mits het regionaal  
college dit goedkeurd 

Burgernet activeren binnen Ridderkerk.  

 

N.t.b.  

 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Samenwerking met  
Scholen.      

 

De samenwerking in de integrale 
schoolveiligheid van de directies van 4 
scholen: de Gemini, het Farel college, 
het Maxima college en het Albeda 
College wordt voortgezet en verbeterd. 
Het project Safe2School is hieronder 
begrepen. 

 

N.t.b.  
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3 Overige prioriteiten  

3.1 VOETBALEENHEID  

De Voetbaleenheid (VBE) heeft als primaire taak het begeleiden van voetbalwedstrijden 
in de breedste zin van het woord. De kwaliteitsgroepen Araf, Videoteam, bureau 
Voetbaleenheid en een verkeerscoördinator vormen gezamenlijk de. Inmiddels is de 
primaire taak niet meer de huidige situatie, maar wordt tevens een grote diversiteit aan 
ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van de gehele regio.    

Het besef dat de kwaliteitsgroepen afzonderlijk ook voor andere doeleinden kunnen 
worden ingezet is toegenomen en heeft inmiddels haar meerwaarde bewezen. Een ander 
fenomeen is dat zogenaamde harde kernleden van Feyenoord ook bij andere 
gelegenheden dan voetbalwedstrijden prominent aanwezig zijn. In deze gevallen wordt 
steeds vaker een beroep gedaan op de VBE.  

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
De Voetbaleenheid  
(VBE) heeft als primaire  
taak het begeleiden van 
voetbalwedstrijden in de  
breedste zin van het  
woord. 

 

Verder in kaart brengen en volgen van 
nieuwe aanwas en verbanden 
(jongeren)-kern Feyenoord 

 

Ondersteuning bij harde kern 
aangelegenheden 

 

Doorvoeren creatieve en pragmatische 
ontwikkelingen t.a.v. 
arrestantenafhandeling 

 

Innovatieve toepassing van het 
strafrecht en APV (doorontwikkelen en 
uitrollen Groepsaanpak) 

 

Ontwikkeling, operationalisatie en 
implementatie van de Wet Maatregelen 
Bestrijding Voetbalvandalisme en 
Ernstige Overlast (Voetbalwet) 

 

Inrichten PGA hooligans door middel 
van het project 'Hand in Hand' 

 

Ontwikkeling en professionalisering van 
politiefotografie 

 

Nieuwe en alternatieve regionale foto- 
en video-ondersteuning 

 

Dwarsverbanden met overige openbare 
orde afdelingen versterken 

 

Advisering en planning van 
verkeersinrichting en werkzaamheden 
Groot IJsselmonde 

 

Advisering inrichting Stadionpark   

 

Aantal hardekern  
jongeren  

 

Uren inzet  

 

Ontwikkeling  
Beschrijven  

 

N.t.b.   

 

Aantal ingediende 
overlastdossiers 
harde kern?  

 

Aantal Hand in  
Hand leden 

 

N.t.b.  

 

N.t.b  

 

N.t.b  

 

N.t.b   

 

N.t.b. 

 

De bovenstaande activiteiten zullen centraal staan in het komende jaar. De 
gebeurtenissen in Hoek van Holland hebben aangetoond dat groepsgeweld zich steeds 
meer verplaatst van voetbalwedstrijden naar andere evenementen. De impact van deze 
gebeurtenissen in combinatie met de reeds bestaande wetenschap over de verplaatsing, 
zullen in 2010 een weerslag kennen op de VBE. Daar waar mogelijk zal de VBE overige 
districten en regio's ondersteunen. 
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Hoofdstuk 4 Communicatie  

4.1 Inleiding  

De plannen in deze communicatieparagraaf van het districtsjaarplan geven weer hoe 
communicatie een bijdrage levert aan het vergroten van vertrouwen en de 
veiligheidsbeleving van de burgers in district Feijenoord-Ridderster. Het plan sluit aan bij 
de diverse speerpunten, activiteiten en aandachtspunten van ons district. Hierdoor wordt 
zichtbaar welke bijdrage communicatie levert aan de operationele resultaten.  

4.2

 

Uitgangspunten  

Bij het opstellen van de communicatiedoelstellingen is gebruik gemaakt van twee 
regionale documenten als belangrijkste uitgangspunten: Kompas 2015 en het Korps 
Communicatie Plan (KCP). 
Daarnaast hebben we te maken met de lokale speerpunten vanuit het districtsjaarplan.  

Kompas 2015 & KCP 
De tijd staat niet stil en de komende jaren ontwikkelen we ons korps verder met Kompas 
2015 als leidraad. Hierin staan twee zaken centraal: verbinding met buiten en het verder 
vormgeven van het reputatiebeleid van ons korps. Daarbij gaat de aandacht specifiek uit 
naar de doelgroep jeugd.  
Het KCP van de stafdienst Communicatie sluit aan op dit gedachtegoed. Deze focus is 
van invloed op alles wat we doen. De volgende vier pijlers vanuit het KCP staan centraal 
in 2011 en ondersteunen het beleid van het district:  

 

Inzet van lijncommunicatie 

 

De uitrol van het reputatiebeleid 

 

De inzet van crossmediale communicatie  

 

Het doorontwikkelen van lokaal persbeleid  

Districtsjaarplan (DJP) 
Daarnaast hebben we binnen het district te maken met operationele speerpunten in het 
DJP:   

 

(Jeugd)overlast 

 

Geweldsdelicten 

 

Wijken in onbalans 

 

Inbraken  

De vier pijlers uit het KCP kunnen worden toegepast op de operationele speerpunten uit 
het DJP. 
Zo kun je een lokale persbijeenkomst het thema overlast organiseren, richt je je hierbij 
op de reputatie van de politie door burgers uit te nodigen en hen over resultaten te 
informeren (actief wederkerig), informeer je intern het personeel via lijncommunicatie 
over het beleid en probeer je crossmediaal het onderwerp publiciteit te geven. Hierdoor 
is een integrale communicatieaanpak binnen het korps geborgd, wat zorgt voor een 
groter effect.   

4.3 Doelstellingen en strategie  

Aan de realisatie van de genoemde pijlers hangen specifieke acties voor het komende 
jaar. Daarbij kiezen wij prioriteiten aan de hand van het Keuzekader Communicatie (zie 
bijlage 1).  

Inzet lijncommunicatie 
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Intern communiceren we zoveel mogelijk persoonlijk via de lijn. Het communiceren over 
beleid, veranderingen, besluiten en gedrag blijkt in de praktijk vaak lastig. Het is zoeken 
naar een manier om deze vorm van communicatie beter te laten functioneren. Hierbij 
houden we rekening met de rode draad door de MTO-verbeterthema s: transparantie, 
inzichtelijkheid en minder maar relevante informatie.  

Acties: 
- Ontwikkelen van lijncommunicatie door met leidinggevenden in gesprek te gaan 

over deze vorm van communicatie binnen het district. Met elkaar zoeken naar 
manieren om de lijncommunicatie in 2011 te verbeteren door o.a. verwachtingen 
duidelijker te maken.  

- Coachen en faciliteren van leidinggevenden in de gekozen weg.  

Uitvoering geven aan reputatiebeleid  
Doel hierbij is het vergroten van het vertrouwen van de buitenwereld door invulling te 
geven aan de crimefighter- en actief wederkerige rol.  

Acties 
- Communicatie over districtelijke activiteiten die de reputatie direct raken. 
- Pro-actief adviseren over de inzet van communicatie in wijken in onbalans. 
- Voorlichting (laten) geven over het reputatiebeleid aan de wijkteamchefs. Zij 

dragen het weer uit aan hun wijkteams.  

Crossmediale communicatie 
Om in contact te komen en te blijven met onze doelgroepen willen we zoveel mogelijk 
gebruik maken van crossmediale- en beleveniscommunicatie (evenementen, 
bijeenkomsten, debatten).   

Acties 
- Inzetten van nieuwe campagnes met crossmediale achtergrond. 
- Inzetten van SMS-alert en e-mailcirkel door de Wijkpolitie.  

Professionaliseren en doorontwikkelen lokaal persbeleid 
Externe communicatie heeft de komende jaren prioriteit. De nadruk ligt op het verbinding 
maken met onze externe doelgroepen. Met lokaal persbeleid maken we contact met de 
lokale media en zoeken via deze weg verbinding met de burger. We dragen successen 
uit, hebben regie op onze berichtgeving en zijn pro-actief. We vertellen wat wij wel of 
niet doen en wat de burger zelf kan ondernemen om de woon- of werkomgeving veiliger 
te maken. Daarnaast versterken we het interne gevoel van trots en vertrouwen door aan 
de buitenwereld te laten zien waar we goed in zijn.  

Acties 
- Voortzetten van Lokaal Blauw. 
- Onderwerpen toetsen aan het reputatiebeleid en meer doelgroepgericht 

communiceren.  
- Samenwerking met ketenpartners verbeteren.  
- Journalisten meer het politiewerk laten beleven, door ze mee te nemen bij 

onderzoeken, acties of andere geplande inzetmomenten. 
- Naast traditionele media ook sociale media inzetten.     


