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Samenvatting
In een eerdere ledenbrief (BABVI/U201200702 Lbr. 12/045 ) hebben wij u geïnformeerd ove r de
doorontwikkeling van de Inte grale Veiligheidsmonitor (IVm). In deze brief willen wij u informeren
over de laatste stand van zaken rondom de doorontwikkeling van de Inte grale Veiligheidsmonitor
en de procedure voor de e lname aan de Inte grale Veiligheidsmonitor in 2013.

De IVm wordt jaarlijks lande lijk uitge voe rd. Dit geeft e e n landelijk be e ld van de ve ilighe idsbe le ving
en slachtofferschap, dat ook op regionaal nive au wordt gerapporteerd. Indie n gemeenten dat
wensen, kunne n zij er voor kie ze n de monitor ze lf op lokaal niveau te laten uitvoeren. Dit ge e ft
gedetailleerde resultaten voor de eigen gemeente. De deelnamefrequentie voor de eigen in te
kopen waarnemingen, be paalt de gemeente zelf. Dit kan jaarlijks, twe e jaarlijks of zelfs vie rjaarlijks.
Na 2012 zal er een algemene evaluatie plaats vinden ove r de vernieuwde we rkwijze van de IVm.
In het e e rste kwartaal van 2013 zal er een responsevaluatie plaatsvinden om inzicht te krijge n in
de gerealiseerde respons.
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Geacht college en gemeenteraad,
In een eerdere ledenbrief (BABVI/U201200702 Lbr. 12/045 ) hebben wij u geïnformeerd over de
doorontwikkeling van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVm). In deze brief willen wij u informeren
over de laatste stand van zaken rondom de doorontwikkeling van de Integrale Veiligheidsmonitor
en de procedure voor deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor in 2013.

De Integrale Veiligheidsmonitor (hierna te noemen: IVm) is een grootschalig onderzoek naar
veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Ook thema's als de leefbaarheid in de buurt, overlast in
de buurt, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het
functioneren van de politie worden onderzocht. De IVm kan, naast bijvoorbeeld geregistreerde
politiecijfers, dienen als input voor het integraal veiligheidsplan.
De IVm wordt jaarlijks landelijk uitgevoerd. Dit geeft een landelijk beeld van de veiligheidsbeleving
en slachtofferschap, dat ook op regionaal niveau wordt gerapporteerd. Indien gemeenten dat
wensen, kunnen zij er voor kiezen de monitor zelf op lokaal niveau te laten uitvoeren. Dit geeft
gedetailleerde resultaten voor de eigen gemeente. De deelnamefrequentie voor de eigen in te
kopen waarnemingen, bepaalt de gemeente zelf. Dit kan jaarlijks, tweejaarlijks of zelfs vierjaarlijks.
Wijzigingen ten opzichte van vorige edities
Ten opzichte van eerdere edities is met ingang van 2012 het één en ander gewijzigd. Dit is nader
toegelicht in de ledenbrief die begin mei 2012 is verzonden. Ten eerste is de wijze waarop het
veldwerk wordt uitgevoerd aangepast; nog maar één veldwerkbureau zal het lokale veldwerk voor
haar rekening nemen. Afgelopen zomer is er een aanbestedingsprocedure geweest. De uitkomst
van deze procedure is dat l&O Research, naast het C B S , de enige uitvoerende partij wordt voor
het veldwerk. Gemeenten kunnen extra waarnemingen bij l&O Research inkopen. Daarnaast zal

het Rijk 45.000 extra waarnemingen financieren, die worden verdeeld over alle gemeenten in
Nederland. Hiermee komt het totaal aantal waarnemingen vanuit het landelijke basisdeel op
65.000 per jaar. Dit heeft als gevolg dat er per gemeente een x aantal waarnemingen beschikbaar
zal zijn en een gemeente minder extra waarnemingen hoeft in te kopen dan voorheen het geval
was. Ten tweede is de vragenlijst verbeterd en vernieuwd. Tenslotte is de wijze van enquêteren
teruggebracht naar twee methodes. Er worden alleen nog maar via internet en papier vragenlijsten
afgenomen.
Procedure deelname vanaf editie 2013
Gemeenten of regio's die gedetailleerde resultaten voor het eigen gebied (op gemeenteniveau of
wijk en buurtniveau) wensen, kunnen tegen een vast bedrag per enquête (extra) enquêtes in
kopen bij l&O Research. Deze gemeente wordt dan Deelnemer IVm. Voor 1 april dienen
gemeenten of regio's bij l&O Research of Bureau Veiligheidsmonitor aan te geven dat zij willen
deelnemen. Dit betekent dat er voor die datum ook een besluit dient te zijn genomen om al dan
niet extra enquêtes in te kopen.
In de Raad voor de Veiligheidsmonitor is in oktober jongstleden gesproken over de kosten van de
IVm. Het Rijk heeft als impuls de kosten voor Bureau Veiligheidsmonitor en indirect dus ook de
kosten voor het onderhoud van het Instrument IVm voor de jaren 2008 en 2009 voor haar rekening
genomen. Vervolgens is er een kostprijs voor deelnemers berekend voor de dienstverlening van
Bureau Veiligheidsmonitor voor haar rekening nemen. Deze dienstverlening omvat onder andere
begeleiding van de contracten, de steekproefaanvraag en toegang tot de online databank.
De gemeenten waarvoor voldoende enquêtes beschikbaar zijn vanuit de landelijke steekproef om
op gemeentelijk niveau uitspraken te kunnen doen, kunnen gebruiker worden van de IVm en
krijgen voor een vast bedrag per jaar beschikking over deze enquêtes. Aanmelden als gebruiker
van de IVm kan te allen tijde via info@bureauveiliqheidsmonitor.nl. Voor een aantal gemeenten is
er echter niet op voorhand te zeggen of er voldoende enquêtes beschikbaar zullen zijn voor
betrouwbare uitspraken op het niveau van de gemeente. Dit is namelijk afhankelijk van de
behaalde respons. Dit geldt voor enkele gemeenten waarvan het aantal enquêtes net op de grens
ligt van het aantal enquêtes die nodig zijn om opgenomen te kunnen worden in de online
databank.
In de bijlage vindt u een gedetailleerde beschrijving van de procedure voor 2013 en de kosten die
verbonden zijn aan deelname.

Evaluatie en methodebreukanalyse
In de Raad voor de Veiligheidsmonitor is afgesproken dat er na 2012 een algemene evaluatie zal
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plaats vinden over de vernieuwde werkwijze van de IVm. In het eerste kwartaal van 2013 zal er
een responsevaluatie plaats vinden om inzicht te krijgen in de gerealiseerde respons. De wijze van
enquêteren is teruggebracht naar schriftelijk en via internet. Dit kan mogelijk van invloed zijn op de
gerealiseerde respons te opzichte van vorige edities. Ook de vragenlijst is deels herzien. Gezien
deze wijzigingen zal er een methodebreuk ontstaan, waardoor op onderdelen de uitkomsten van
de vernieuwde IVm van 2012 en volgende jaren niet meer zonder meer te vergelijken is met die
van de jaren daarvoor. Daarom zal het C B S parallel aan de vernieuwde IVm 2012 op beperkte
schaal (in totaal 6000 waarnemingen) de 'oude' IVm zoals deze is uitgevoerd in de periode 20082011 herhalen (zelfde opzet veldwerk, zelfde vragenlijst). Op basis van deze parallelle uitvoering
van de nieuwe en oude IVM is het mogelijk om op landelijk niveau voor een beperkte set van
indicatoren de methodebreuk in beeld te brengen. Het C B S streeft ernaar om de resultaten van de
methodebreukanalyse mee te nemen in de rapportage per 1 maart aanstaande.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

onderwerp

Doorontwikkeling Integrale Veiligheidsmonitor

datum

^aturr^

03/03

Bijlage: Procedure deelname vanaf editie 2013
Deelnemen aan de IVm
Gemeenten of regio's die gedetailleerde resultaten voor het eigen gebied (op gemeenteniveau of
wijk en buurtniveau) wensen, kunnen tegen een vast bedrag per enquête (extra) enquêtes in
kopen bij l&O Research. Deze gemeente wordt dan Deelnemer IVm. Voor 1 april dienen
gemeenten of regio's bij l&O Research of Bureau Veiligheidsmonitor aan te geven dat zij willen
deelnemen.
Gemeenten of regio's dienen uiterlijk 1 april bij l&O Research of Bureau Veiligheidsmonitor aan te
geven dat ze willen deelnemen. Deelnemers bepalen daarna in overleg met l&O Research de
omvang en de inhoud van de oversampling. Dit betekent dat er wordt afgesproken hoeveel
enquêtes per gebied er zullen worden afgenomen en of er gebruik wordt gemaakt van de vrije
ruimte in de vragenlijst. Deze vrije ruimte kunnen de deelnemers benutten om eigen vragen in de
enquête op te nemen. Aan de hand van de wensen van de deelnemer wordt een nadere
overeenkomst tussen deelnemer en l&O Research afgesloten. Daarnaast wordt er een
Deelnameovereenkomst tussen de 'eigenaren IVm' en deelnemer afgesloten. Bureau
Veiligheidsmonitor coördineert beide overeenkomsten.
De deelnemer vraagt uiterlijk op 31 mei de definitieve steekproef aan bij Bureau
Veiligheidsmonitor. Indien behoefte is aan begeleiding bij de aanvraag van de steekproef, kunnen
gemeenten zich wenden tot Bureau Veiligheidsmonitor of l&O Research. Vanwege het
verwerkingsproces van de aanvragen kunnen steekproeven die later dan 31 mei
worden aangevraagd, niet op tijd voor het veldwerk worden uitgeleverd. Indien gebruik wordt
gemaakt van de vrije ruimte, worden uiterlijk op 1 juli de vragen voor de vrije ruimte aangeleverd.
Het C B S draagt zorg voor de steekproeftrekking. Bureau Veiligheidsmonitor zorgt ervoor dat l&O
Research tijdig de steekproefgegevens en de vragenlijst geleverd krijgt. In de eerste week van
september start l&O Research met het veldwerk. Het veldwerk loopt tot en met eind november.
Vanaf december tot en met februari voert het C B S de analyse en weging van alle verzamelde data
uit. Medio februari ontvangt de deelnemer het gewogen microdatabestand (in S P S S formaat) van
de eigen ingekochte enquêtes, inclusief de enquêtes vanuit het landelijke basisdeel die in het
gebied van de deelnemer verzameld zijn. Daarnaast ontvangt de deelnemer een tabellen-setup.
Hiermee zijn op eenvoudige wijze tabellen te genereren vanuit het microdatabestand. Op 1 maart
publiceert het C B S de landelijke en regionale resultaten. Kort na de publicatie wordt de online
databank gelanceerd. Hiermee kunnen deelnemers standaard rapportages samenstellen en
kunnen uitkomsten per variabele in tabel-, grafiek- en kaartvorm worden gepresenteerd.
Vergelijkingen met andere deelnemers en gebieden zijn (ook in de tijd) mogelijk.
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Kosten deelname IVm
De kosten voor deelnemen aan de IVm bestaan vanaf 2013 uit de volgende componenten:
Vast bedrag per enquête: C 8,00 exclusief BTW.
Vast bedrag per enquête indien er gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte: ê 0,75
exclusief BTW.
Kosten steekproeftrekking: Dit is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de steekproef
en varieert van C225 tot ê575. Meer informatie over de prijzen is te vinden via:
http://www.veiliqheidsmonitor.niAA/erkwiize/Steekproeftrekking. Het is mogelijk om de
steekproef geheel naar eigen inzichten in te richten. Hierbij valt te denken aan een eigen
gemeentelijke indeling die afwijkt van de C B S Wijk- en Buurtindeling. In zo'n geval moet
rekening worden gehouden met aanzienlijk hogere kosten voor het trekken van de
steekproef. Deze hoge kosten ontstaan doordat individuele adressen handmatig moeten
worden geselecteerd en gegroepeerd. Bij de wens om afwijkende indelingen te gebruiken
wordt geadviseerd om ruim vooraf contact op te nemen met Bureau Veiligheidsmonitor.
Vast bedrag per enquête voor dienstverlening Bureau Veiligheidsmonitor: C0.70 exclusief
BTW.
De genoemde bedragen zijn indicatief.
1. Aanmelden deelname door deelnemer bij Bureau Veiligheidsmonitor of

1 april 2013

l&O Research
2. Bepalen omvang en inhoud van het veldwerk in overleg met l&O

april-mei2013

Research
3. Sluiten Deelnameovereenkomst/nadere overeenkomst

april-mei 2013

4. Definitieve steekproefaanvraag bij Bureau Veiligheidsmonitor

31 mei 2013

5. Definitieve vaststelling vragen vrije ruimte

1 juli 2013

6. Levering steekproef/vragenlijst aan l&O

augustus 2013

7. Uitvoering veldwerk door l&O

september-november
2013

8. Weging en analyse door het C B S

december-februari
2014

9. Levering gewogen bestanden C B S aan deelnemer

medio februari 2014

10. Landelijke rapportage C B S en online databank

1 maart 2014

Kosten gebruiker IVm
Gemeenten die niet willen deelnemen aan de IVm, maar voor wie voldoende enquêtes
beschikbaar zijn vanuit het landelijke basisdeel om op gemeentelijk niveau uitspraken te kunnen
doen, kunnen gebruiker worden van de IVm. Dit zijn veelal de 70.000+ gemeenten. Voor een vast
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bedrag per jaar krijgen zij toegang tot eerder genoemde online databank waarin de eigen
gemeentelijke uitkomsten opgenomen zijn. Daarnaast krijgen zij, indien gewenst, de beschikking
over het gewogen microdatabestand. Aanmelden als gebruiker van de IVm kan te allen tijde via
info(5)bureauveiligheidsmonitor.nl. Voor een aantal gemeenten is er echter niet op voorhand te
zeggen of er voldoende enquêtes beschikba a r zullen zijn voor betrouwba re uitspra ken op het
niveau van de gemeente. Dit is namelijk a fha nkelijk va n de behaalde respons. Dit geldt voor
enkele gemeenten waarvan het aantal enquêtes net op de grens ligt van het aantal enquêtes die
nodig zijn om opgenomen te kunnen worden in de online databank. Voor die gemeenten kan pas
na het einde van het veldwerk (medio/eind december) met zekerheid aangegeven worden of zij
gebruiker kunnen worden va n de IVm. Met deze groep gemeenten wordt een
gebruikersovereenkomst a fgesloten. In deze gebruikersovereenkomst wordt onder meer toegang
tot de online databank geregeld.
De kosten zijn afhankelijk va n de grootte van de gebruiker:
G4 gemeente

ei.ooo

Gemeente 90.000+inwoners

ē750

Gemeente 70.000+inwoners

f500

Overige gemeenten indien voldoende

f250

enquêtes

Meer informatie
Op de website van Burea u Veiligheidsmonitor, http://www.veiliqheidsmonitor.nl, is uitgebreidere
informatie te vinden over de vernieuwde Integra le Veiligheidsmonitor. Het handboek is
geactualiseerd en er is een veelgestelde vragenlijst. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u
contact opnemen met Dick Meuldijk en Ra zia Gha uha ra li van Burea u Veiligheidsmonitor via 070334096 en info@veiligheidsmonitor.nl of Gerben Huijgen van l&O Research via 053-48025034 en
g.huijgen@ioresearch.nl.
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