
weerbaresamenleving@vrbn.nl | redzamesamenleving@vrmwb.nl

Jaaroverzicht 2020 - 2021 Programma Weerbare & Redzame Samenleving

U
itg

av
e:

 m
aa

rt 
20

22

Veiligheid, Gezondheid & Leefbaarheid

3
7

stageplekken

groepen
Design Thinking

AANMELDEN 
NETWERK 

UPDATE

De beide samenwerkende regio’s 
bestrijken een gebied van 
ruim

1,8 miljoen
35 verschillende gemeenten

3.500 km2

304 wijken  1.340 buurten

VRBN 11 gemeenten / 82 wijken / 521 buurten

VRMWB 24 gemeenten / 222 wijken / 819 buurten

METHODIEK 
VEILIGE & GEZONDE WIJK
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https://www.riskfactorymwb.nl
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/netwerk-updates/aanmeldformulier/
https://www.youtube.com/watch?v=KeOyd2PkqiQ
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Veiligheid, Gezondheid & Leefbaarheid 
Een omgeving waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dat wensen we voor iedereen. De veiligheidsregio zet zich iedere 

dag in voor de veiligheid en gezondheid van burgers in onze regio. Als het nodig is, staan de hulpdiensten en crisisorganisatie klaar om een 

incident te bestrijden en de schade te beperken. Maar liever nog voorkomen wij deze incidenten. 

In hechte samenwerking met inwoners, gemeenten, ondernemers en hulpverleners brengen we risico’s in kaart, delen we elkaars inzichten en 

versterken we het bestaande netwerk.  We werken samen op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. 

Gezamenlijk proberen we de risico’s te beperken en inwoners bewust te maken van de risico’s in hun omgeving. We wijzen op de mogelijkheden 

wat ze kunnen doen als er een risicovolle situatie ontstaat, maar activeren inwoners ook zo veel mogelijk zelf actie te ondernemen en actief bij 

te dragen. 

Samen zorgen we voor een weerbare en redzame samenleving. 
Samen zie je meer, weet je meer en kun je meer.

https://www.riskfactorymwb.nl
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/netwerk-updates/aanmeldformulier/ 
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Het Netwerk Centraal 
Vanuit het programma werken we aan een regio waar inwoners goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Inwoners die weerbaar, veerkrachtig 

én zelfredzaam zijn. Als Veiligheidsregio’s kunnen en willen wij dat niet alleen. Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; 

onderwijs; zorg én inwoners zelf. Daarom zijn wij constant op zoek naar een slimme en constructieve manier van samenwerken. 

Wil jij jouw kennis en ervaring delen? Of ben je zelf op zoek naar goede initiatieven om de samenleving meer veerkracht te geven?

  Sluit je dan aan bij onze programma’s 
  en denk & doe met ons mee!

Samen

https://www.riskfactorymwb.nl
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/netwerk-updates/aanmeldformulier/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/samenwerking/
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DE WIJK GEOGRAFISCH IN BEELD
De omgeving en ligging van een wijk beïnvloeden 
de veiligheid en gezondheid. Met een geografisch 
beeld breng je deze invloed in beeld.

EEN VEILIGE EN GEZONDE WIJK
SAMEN BRENGEN WE DE CONDITIE IN BEELD

WIJKONTWIKKELINGEN
Wat is er in het verleden gebeurd en 
wat staat er te gebeuren? Wat zijn 
noemenswaardige bijzonderheden? 
In deze stap breng je deze 
ontwikkelingen in kaart.

WIJKFOTO
Je brengt alle opgehaalde informatie bij elkaar in 
een tussenrapportage en werkt aan een gedeeld, 
integraal beeld. De betrokkenen worden  
geïnformeerd over de resultaten tot nu toe.

KENNISSESSIE
We maken kennis met elkaar en  
elkaars uitdagingen. We toetsen 
of we het resultaat herkennen en 
bepalen wat we met de resultaten 
kunnen én willen.

Wij werken in Brabant aan een regio waar inwoners in alle gevallen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Als Veiligheidsregio kunnen en willen wij dat niet alleen. 
Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; onderwijs; zorg én inwoners zelf. We gaan op zoek naar de kwetsbaarheden en risico’s in onze regio rond (fysieke) 
veiligheid en gezondheid. Van daaruit zoeken we  met elkaar naar oplossingen. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Dat is namelijk concreet, herkenbaar én dichtbij.
Dit stappenplan helpt je bij het in kaart brengen van de conditie van een wijk.

Samen maken we de regio veiliger. Daar worden we in Brabant sterker van. weerbaresamenleving@vrbn.nl | redzamesamenleving@vrmwb.nl

EVALUEREN EN VERBETEREN
Tijdens het doorlopen van het stappenplan 
en aan het eind toets je of je op de goede 
weg bent. Je leert van wat beter kan en 
neemt dat mee in de doorontwikkeling  
van stap 01.

HET VERTREKPUNT
Op basis van bestaande 
databronnen komen we 
tot een gemeenschappelijk 
vertrekpunt.

CONCLUSIE 
Met de uitkomsten uit de kennis-
sessie kom je tot een gezamenlijke 
en definitieve conclusie. Deze 
conclusie en besluiten leg je vast  
in een uitvoeringsplan.

DE KEUZE VOOR EEN WIJK
Samen met de gemeente maken  
we een keuze voor de wijk die 
onderzocht moet worden.

OBJECTIEF OBSERVEREN
Samen met betrokkenen uit de wijk 
voer je objectieve observaties uit en 
beschrijf je wat je ziet en wat jou op-
valt. Het is goed om je te realiseren dat 
dit een momentopname betreft.

ACTORENANALYSE
Je brengt de belangen en rollen van alle betrokkenen 
in beeld die zich in de wijk bezig houden met gezond-
heid en veiligheid. Het gaat hier om professionals, 
ondernemers én inwoners.

IN GESPREK
Via interviews en enquêtes diep je de uitkomsten 
uit stap 9 verder uit. Dit doe je met inwoners en 
ondernemers die in de wijk wonen en/of werken 
en professionals die voor de wijk werken.

VEILIGHEIDSANALYSE
Door te kijken naar de volgende factoren breng 
je de veiligheidssituatie in beeld: Algemene 
veiligheid, Sociale veiligheid, Geweld,  
Vermogenscriminaliteit, Jeugd, Onveilig voelen.

GEZONDHEIDSANALYSE
Door de volgende factoren breng je 
de gezondheidssituatie van de wijk 
in beeld: Leefstijl, Lichamelijke 
gezondheid, Psychische 
gezondheid en Woonomgeving.

DESTEP-ANALYSE
Je beschrijft de wijk aan de hand van de 
factoren: Demografisch, Economisch, 
Sociaal-cultureel, Technologisch,  
Ecologisch en Politiek-juridisch.

SAMEN AAN DE SLAG
Het is tijd voor actie. Het uitvoeringsplan moet van  
papier komen en in de praktijk worden gebracht. Nu 
werken we echt samen aan een weerbare / redzame 
samenleving.

0909
1010

1111

1212

0202
0303

0404

0505

0606
07070808

1313
1414

1515 0101

Methodiek
Het bewustzijn dat er in gezamenlijkheid meer resultaat geboekt wordt dan alleen, is ondertussen bekend en daar spelen we samen met partners 

en gemeenten steeds beter op in. Niet alleen ten tijde van crisis/incidenten, maar juist ook in de fase dat het nog ‘risico’s en kwetsbaarheden’ zijn. 

Daarmee werken we steeds meer risicogericht. 

Het oog willen hebben voor belangen van anderen wordt belangrijker en vraagt soms eerst ruimte geven aan die ander om op een later moment 

ruimte te krijgen voor hetgeen vanuit de eigen bril essentieel lijkt. Dat doen we op lokaal niveau door de ‘veilige en gezonde wijk aanpak’ en op 

regionaal niveau door risicomonitoring op te zetten en te borgen. De rol die we daarin spelen is vaak adviserend en faciliterend en waar nodig 

pakken we (in overleg) het voortouw. 

https://www.riskfactorymwb.nl
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/netwerk-updates/aanmeldformulier/ 
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/nieuws/nieuwsberichten/@36138/pilot-veilige/
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Signaleren, Verbinden en Faciliteren 
In de werkwijze van ons programma hanteren we een signalerende, verbindende en faciliterende rol. 

De verschillende activiteiten hebben in de aanpak als basis altijd één van de drie thema’s die wij hanteren. 

THEMA 1 Onderzoek & Onderwijs

Samen ontwikkelen van processen, leren van anderen en onderzoeken of de effecten passen bij hetgeen we bedoelen krijgt veel ruimte in 

onze aanpak. Zo werken we graag met verschillende onderwijsinstellingen samen, bieden ruimte voor opdrachten en stages van studenten 

en leggen onze plannen en ideeën voor aan onderzoekers, docenten en lectoraten.

THEMA 2 Pilots & Participatie

Samenwerken vanuit een integraal karakter vraagt om proberen, van elkaar leren en open staan voor anders kijken, denk en doen. 

Door zowel met professionals als met inwoners en ondernemers samen te werken, versterken we ons netwerk en helpen in de

gezamenlijke kennis.

THEMA 3 Beïnvloeding & Gedragsverandering

Veel van wat we doen, doen we onbewust en vaak al heel lang op dezelfde manier. Toch vragen nieuwe inzichten soms om 

aanpassing van ons gedrag. Dat geldt ook voor onderwerpen als veiligheid,  gezondheid en hoe we leven. Dat gaat niet 

vanzelf. Daarom besteden we in het programma specifiek aandacht aan hoe we nieuw gedrag ingebed krijgen in ons

doen en laten tot het weer een gewoonte is. 

https://www.riskfactorymwb.nl
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/netwerk-updates/aanmeldformulier/

