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Probleemstelling

PPS bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ vindt zowel op nationaal als op 
lokaal niveau plaats. In Nederland en in andere landen zijn er praktijkvoorbeelden 
(en daarmee ervaringen) voorhanden van samenwerking tussen publieke (overheid) 
en private (niet-overheid) partijen in het voorkomen van aanslagen en het inperken 
van de gevolgen daarvan. Het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecen-
trum (WODC) en de NCTV willen graag weten wat de Nederlandse overheid kan leren 
van kennis en ervaringen in zowel ons eigen land als in andere West-Europese landen. 
Daarbij ligt de focus op de koude fase vóór een crisis, dus op PPS in de preventieve 
sfeer, omdat er zich in ons land nog geen grootschalige aanslag heeft voorgedaan, we 
tijdens een aanslag waarschijnlijk lastig onderzoek kunnen uitvoeren, en voorkomen 
altijd beter dan genezen is.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relevante werkwijzen en erva-
ringen met betrekking tot PPS bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ in tijden 
van (toenemende) diffuse dreiging. De ervaringen en percepties van de door ons geïn-
terviewde respondenten staan daarbij centraal. Deze informatie kan de NCTV onder-
steunen bij de afwegingen omtrent het bewaken en beveiligen van potentiële doelwitten 
ten behoeve van het vergroten van het algehele weerstandsniveau en de aanvullende rol 
die private actoren daarbij kunnen spelen. We vertrokken daarbij vanuit de volgende 
hoofdvraag: welke rol kunnen publieke (overheid) en private (niet-overheid) actoren 
vervullen binnen samenwerkingsverbanden bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ 
– en aldus bij het versterken van maatschappelijke weerbaarheid in tijden van diffuse 
dreiging? 

Inleiding

Aanleiding

De afgelopen jaren is Europa het toneel geweest van meerdere terroristische aanslagen. 
Daarbij waren vooral ‘soft targets’ het doelwit: open plaatsen waar grote groepen mensen 
komen en die moeilijk te beveiligen zijn. Voorbeelden zijn winkelgebieden, voetbal-
stadions, evenemententerreinen, openbaar vervoer, luchthavens, horeca, uitgaansge-
legenheden, maar ook musea, universiteiten, religieuze instellingen en overheidsge-
bouwen. De verscheidenheid aan mogelijke doelwitten en de diversiteit aan potentiële 
daders (organisaties, netwerken of eenlingen), hun motieven (denk bijvoorbeeld aan 
jihadisme of rechtsextremisme) en modus operandi (onder andere vuurwapengeweld, 
explosieven, vrachtwagens en steekpartijen) zorgen voor een diffuse dreiging. 

Sinds maart 2013 is het dreigingsniveau in Nederland substantieel, wat inhoudt dat de 
kans op een terroristische aanslag reëel is. Net zoals in andere landen, stelt de (Rijks)
overheid in Nederland zich hierbij tot doel aanslagen te voorkomen en maatschappe-
lijke ontwrichting als gevolg van een aanslag te voorkomen of zo kort mogelijk te laten 
duren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt 
samen met ketenpartners zorg voor de bewaking en beveiliging van personen, objecten, 
diensten, evenementen en vitale infrastructuur. De capaciteit van de veiligheidsdien-
sten is echter niet oneindig. Financiële en personele middelen voor het bewaken en 
beveiligen van doelwitten zijn schaars. De overheid kan deze verantwoordelijkheden 
en taken niet alleen dragen en zoekt daarom steun bij private partijen. We zien daar-
door vormen van publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van veiligheid 
terug in het openbaar vervoer, bij grote evenementen en rondom ‘gevoelige’ religieuze 
instellingen. Dergelijke samenwerkingsverbanden roepen de vraag op hoe de overheid 
samen met private actoren ‘soft targets’ op de lange termijn effectief kan bewaken en 
beveiligen en aldus voor maatschappelijke weerbaarheid kan zorgen.
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De bijbehorende deelvragen zijn:

1. Wat zijn volgens de wetenschappelijke literatuur criteria voor succesvolle samen-
werking tussen overheidsactoren en private actoren bij het bewaken en beveiligen 
van ‘soft targets’ en bij het versterken van maatschappelijke weerbaarheid in tijden 
van diffuse dreiging? 

2. Hoe werken overheden in Nederland en in andere Westerse landen in de praktijk 
samen met private actoren bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ en bij het 
versterken van de weerbaarheid van de samenleving?

3. Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden waarin de overheid met private 
actoren samenwerkt bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ en bij het 
versterken van de weerbaarheid van de samenleving?

4. In hoeverre en hoe kan het vergroten van de weerbaarheid van private partijen 
binnen PPS-constructies een bijdrage leveren aan (a) de maatschappelijke veilig-
heid, en (b) het maken en accepteren van keuzes van de overheid inzake het bewaken 
en beveiligen van ‘soft targets’ in tijden van diffuse dreiging?

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestond uit vier fasen: (1) scan van wetenschappelijke literatuur en 
opstellen theoretisch kader; (2) verzamelen en analyseren van (inter) nationaal beleid 
en praktijkvoorbeelden, (3) verdiepende analyse van drie cases en (4) reflectie op de 
onderzoeksuitkomsten. 

Fase 1: Wetenschappelijke literatuur en theoretisch kader

We startten de eerste fase van het onderzoek met een scan van nationale en inter-
nationale (wetenschappelijke) literatuur over netwerken, ‘governance’, PPS, en 
weerbaarheid in het veiligheidsdomein, specifiek op het gebied van bewaken en 

beveiligen. Met een analyse van deze literatuur gingen we na wat de mogelijke rol 
van private actoren is bij het voorkomen van een dreiging of aanslag. Vervolgens 
hebben we geïnventariseerd welke criteria en voorwaarden PPS op deze thema’s 
succesvol maken en wat juist de aandachtspunten en risico’s zijn. Deze criteria en 
voorwaarden gebruikten we vervolgens om de gevonden cases (zie fase 3) te analy-
seren.  

Fase 2: Verzamelen en analyseren van (inter) nationaal beleid en 
praktijkvoorbeelden 

In de tweede fase verzamelden we verschillende voorbeelden van beleid van natio-
nale overheden en (inter)nationale praktijken van PPS bij het bewaken en beveiligen 
van ‘soft targets’. We maakten gebruik van bestaande contacten van de teamleden van 
het onderzoeksproject en van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zochten op 
internet. Het doel van deze fase was om globaal inzicht te krijgen in de diversiteit en 
variatie aan gevoerde beleidsstrategieën binnen de verschillende landen en een over-
zicht te krijgen van voorbeelden van PPS in de praktijk. Uit deze inventarisatie is onder 
andere gebleken dat voorbeelden van hechte, fysieke PPS gericht op het bewaken en 
beveiligen van ‘soft targets’ schaars zijn. We vonden zeven cases die veelbelovend leken: 
RTR-NL, de Johan Cruijff ArenA, de Nijmeegse Vierdaagse, het Diamantkwartier in 
Antwerpen, Project Argus in Londen, NYPD-Shield en Project-Aware in Denemarken. 
Project Griffin viel bij voorbaat af, omdat de NCTV hier al onderzoek naar heeft laten 
uitvoeren. Bij nadere beschouwing bleek dat RTR-NL beperkt bleef tot camerabewa-
king, het bij Project Argus vooral ging om informatievestrekking vanuit de overheid, 
project Aware enkel trainingen omvatte en NYPD-Shield praktisch niet haalbaar was. 
Daarom zijn de vervolgens door ons geselecteerde cases ter verdieping: de Johan Cruijff 
ArenA, de Nijmeegse Vierdaagse en het Diamantkwartier in Antwerpen. 
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Fase 3: Verdiepende analyse van drie cases

In de verdiepende fase hebben we de bovenstaande drie cases onderzocht aan de hand 
van documentanalyse en interviews met respondenten die als beleids- of projectont-
wikkelaar bij het samenwerkingsverband zijn betrokken en leidinggevenden van 
uitvoerders van het samenwerkingsverband. Per casus hebben we met vijf tot zeven 
respondenten gesproken.

Fase 4: Reflectie

Tot slot reflecteerden we op de kennis die we in de eerste drie fasen van het onderzoek 
hebben opgehaald middels een focusgroep met deelnemers die nauw betrokken zijn bij 
PPS bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’. 
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Literatuurstudie

Publiek-private samenwerking 

PPS-constructies bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen relatief autonome 
private en publieke partijen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor een publiek 
goed, waaronder veiligheid. Dit type samenwerkingsverbanden binnen het veilig-
heidsdomein neemt meestal de vorm aan van netwerk-PPS, die ertoe bijdraagt dat 
private actoren participeren binnen samenwerkingsverbanden in hun eigen belang en 
in het overheidsbelang. Binnen de wetenschappelijke literatuur over ‘netwerken’ – en 
aanpalend over ‘governance’ – wordt vaak over horizontale samenwerkingsverbanden 
gesproken. Binnen PPS heeft de overheid echter vaak een sturende of anderszins 
invloedrijke positie. De overheid blijft immers eindverantwoordelijk voor de openbare 
orde en veiligheid. 

Criteria voor succesvolle PPS

Vanuit de bestuurskundige literatuur en van publicaties over veiligheid en crisisma-
nagement kunnen enkele algemene criteria worden gedestilleerd die het succes van PPS 
bepalen: ‘organisatie en dynamiek’, ‘culturele kenmerken’, ‘verdeling van verantwoorde-
lijkheden en sturing’ en ‘connectie met de overheid’. 

We bespreken deze elementen één voor één.

De organisatie en dynamiek van het netwerk. 

Een netwerk valt of staat met het vermogen van deelnemende partijen om op meer dan 
ad-hoc basis kennis en informatie met elkaar uit te wisselen. Of het komen tot een daad-
krachtige aanpak in informatiedeling lukt, heeft allereerst te maken met de structuur 
van netwerken (Turrini et al. 2010; Whelan 2011). Een netwerk moet niet te klein zijn, 
maar ook niet onoverzichtelijk groot. Daarnaast moet de vorm van het netwerk passen 

bij het probleem dat organisaties gezamenlijk aan willen pakken. Bij voorkeur vormen 
‘stevige’ (formele) afspraken de basis van onderling commitment. 

Culturele kenmerken. 

Netwerken functioneren binnen historisch gegroeide culturen en subculturen (Johnston 
& Shearing 2003), die zowel positief als negatief kunnen uitpakken voor PPS. Voor een 
flink deel bestaan netwerken uit interorganisatorische en interpersoonlijke relaties 
die gebaseerd zijn op gewoonten, percepties, sympathieën en antipathieën, waarmee 
vertrouwen in het middelpunt van samenwerking komt te staan. Hoewel vertrouwen 
niet het enige coördinatiemechanisme binnen netwerken is, blijkt een gebrek aan 
vertrouwen desastreus voor de samenwerking tussen partijen. Netwerkvorming heeft, 
kortom, een inherent ‘zachte’ doelstelling gericht op het verstevigen van wederkerige 
sociale verhoudingen. 

Verdeling van verantwoordelijkheid en sturing. 

Machtsstructuren en belangenstrijd over doelen en middelen hangen samen met wie de 
regels van het spel maakt, wat de inhoud van die regels is, de (financiële) hulpbronnen 
waarover partijen beschikken en in hoeverre zij hun positie op het speelveld kunnen 
handhaven of uitbreiden (Johnston & Shearing 2003). Auteurs raden daarom aan dat – 
‘lichte’ – leiders binnen netwerken ervoor moeten zorgen dat andere partijen mede-ei-
genaar worden van het probleem en vanaf begin af aan bij besluitvormingsprocessen 
worden betrokken (Beutel & Weinberger 2016; Boutellier 2011; Bures 2013). 

Connectie met de overheid. 

Tot slot bevindt een netwerk zich in een bepaalde context. Dat vergt flexibiliteit (Beutel 
& Weinberger 2016). Professionals horen oog te houden voor de samenleving die zij 
bedienen en van waaruit zij waardevolle informatie over veiligheidsrisico’s kunnen 
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destilleren. Een issue dat hierbij moet worden meegenomen, is de evaluatie en daarmee 
‘accountability’ van netwerken richting de buitenwereld. 

Maatschappelijke weerbaarheid

Een doel van PPS gericht op het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ kan zijn dat 
PPS bijdraagt aan maatschappelijke weerbaarheid (of ‘veerkracht’). Binnen deze studie 
vatten wij ‘weerbaarheid’ op als onderdeel en uitvloeisel van het functioneren van 
wederzijds afhankelijke samenwerkingsrelaties tussen publieke en private organisaties 
die hun kennis en kunde bundelen bij met name de preventie van ingrijpende maat-
schappelijke gebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen. Uit een overzicht van de 
literatuur over ‘resilience’ (veerkracht) komt naar voren dat dit begrip vele – soms tegen-
strijdige – betekenissen heeft en daarom nauwelijks te operationaliseren valt. Onze 
eigen veronderstelling is dat PPS leidt tot een zekere mate van maatschappelijke weer-
baarheid als deelnemende publieke en private organisaties zinvolle relaties met elkaar 
aangaan vanuit de beschreven succescriteria’ binnen een op preventie gericht veilig-
heidsnetwerk. Daarbij hoort het besef dat private partijen naast de overheid een eigen 
verantwoordelijkheid voor veiligheid hebben en dat PPS bijdraagt aan een bewustwor-
ding en concrete invulling hiervan.

Operationalisatie 

We hebben een theoretisch model opgesteld waarin we naar het verloop van netwerk-PPS 
kijken en al dan niet aanwezige succesfactoren die daar invloed op hebben. Het verloop 
van netwerk-PPS is de afhankelijke variabele. Omdat het niet eenvoudig is om het 
verloop van de samenwerking en mogelijke concrete uitkomsten te meten – zeker niet 
als het om het voorkomen van incidenten gaat – vallen we terug op de percepties van 
betrokkenen: hoe tevreden zijn zij over de praktijk en resultaten van de PPS? 

De eerder genoemde criteria voor succes vormen de onafhankelijke variabelen. Bij de 
organisatie en dynamiek van het netwerk gaat het om de aard en inhoud van de PPS, 
vormgeving van de PPS en de mate van contact tussen deelnemende partijen. Bij cultu-
rele kenmerken gaat het om de mate van vertrouwen en consensus tussen deelnemende 
partijen. Rollen en verantwoordelijkheden heeft betrekking op de onderlinge rolver-
deling, besluitvorming en de aanwezigheid van een ‘trekker’ of ‘verbindend persoon 
binnen het netwerk. Connectie met de overheid gaat tot slot om de invloed van de lokale 
en landelijke overheid op het netwerk en de mate van verantwoording en evaluatie 
vanuit het netwerk.



8

Beknopt (inter)nationaal overzicht 

Beleid

Westerse overheden lijken zich in toenemende mate bewust van de noodzaak om met 
private actoren samen te werken teneinde kwetsbare doelwitten beter te beschermen 
tegen aanslagen. Dit blijkt zowel uit beleidsdocumenten als uit gesprekken met verschil-
lende overheidsfunctionarissen en experts in Nederland, België, Duitsland, Dene-
marken, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en 
Australië. Desondanks is deze wens nog lang niet in alle landen vertaald naar expliciet 
beleid ten aanzien van PPS bij de bewaking en beveiliging van ‘soft targets’. Als er al 
PPS plaatsvindt dan is dat vaak op lokaal niveau, zonder per se een overkoepelende 
strategie vanuit de Rijksoverheid. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Australië lijken de langste traditie te hebben in het aangaan van PPS in het veiligheids-
domein. Een mogelijke verklaring hiervoor is de meer open houding van deze over-
heden ten opzichte van de privatisering van veiligheidstaken. Daarentegen is in bijvoor-
beeld Duitsland of Frankrijk het organiseren van veiligheid nog steeds een grotendeels 
publieke taak. Nederland lijkt zich qua positie in het midden te bevinden door in toene-
mende mate toenadering tot private partijen te zoeken. De NCTV heeft bijvoorbeeld 
een ‘handleiding drukke plekken’ opgesteld en heeft daartoe bijeenkomsten georga-
niseerd met private stakeholders die een ‘soft target’ beheren of exploiteren. Ook kent 
ons land het ‘Alerteringssysteem Terrorismebestrijding’, dat publieke en private partijen 
tijdig informeert over terroristische dreiging, zodat de betrokken partijen passende 
maatregelen kunnen nemen om het risico op een aanslag te verkleinen of de gevolgen 
ervan te beperken. 

Praktijkvoorbeelden

Een brede inventarisatie van PPS bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ leverde 
24 voorbeelden op in binnen- en buitenland. Daar zaten de nodige voorbeelden uit 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tussen. Dat is niet verrassend, omdat 
beide landen een verhoudingsgewijs lange traditie van PPS in het sociale veiligheidsdo-
mein kennen. Verder valt op dat de gevonden praktijkvoorbeelden zich voor een groot 
deel richten op het uitwisselen van informatie of het geven van trainingen, zonder dat 
er door publieke en private actoren echt lokaal wordt samengewerkt. Het was opval-
lend lastig om bruikbare cases van PPS te vinden, waarbij publieke en private actoren 
daadwerkelijk samenwerken binnen het kader van de bewaking en beveiliging van ‘soft 
targets’. De 24 voorbeelden hebben we teruggebracht tot zeven kansrijke cases, waarvan 
we er uiteindelijk drie – de Johan Cruijff ArenA, de Nijmeegse Vierdaagse en het 
Diamantkwartier in Antwerpen – hebben onderzocht. We hebben voor deze drie cases 
gekozen vanwege PPS op lokaal niveau die verder gaat dan camerabewaking, training 
en/of geringe informatieoverdracht vanuit de overheid. 
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Praktijken van PPS

Hieronder geven we eerst een korte beschrijving van de drie onderzochte cases. Voor 
alle cases geldt dat het gaat om netwerk-PPS die echter minder sterk juridisch gestruc-
tureerd is dan in de literatuurstudie werd verondersteld. We zetten per onderzochte 
casus op een rij in hoeverre geïnventariseerde werkwijzen van PPS voldoen aan de in de 
literatuur gevonden criteria voor succes. Vervolgens bespreken we aan de hand van de 
succescriteria voor PPS wat de cases ons leren. 

Johan Cruijff ArenA

In het buitengebied van de Johan Cruijff ArenA werken medewerkers van de Johan 
Cruijff ArenA, de politie, eventorganisatoren zoals MOJO Concerts en de particuliere 
beveiligingsorganisatie TSC samen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. De 
samenwerking vindt plaats in de voorbereiding van evenementen en in de commando-
kamer van het stadion als er een concert of ander (niet-voetbalgerelateerd) evenement 
plaatsvindt. In de commandokamer komen meldingen van verdachte situaties of gedra-
gingen binnen van serviceteams (koppels van particuliere beveiligers en servicemede-
werkers van de ArenA) en van zogenaamde ‘event profilers’ (ongeüniformeerde bevei-
ligers), die in een perimeter om het stadion (het ‘buitengebied’ van de Johan Cruijff 
ArenA) patrouilleren. Deze perimeter betreft openbaar terrein, waar de politie primair 
verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Over het 
verloop van de samenwerking en informatie-uitwisseling ‘in the heat of the moment’ 
zijn respondenten tevreden. Wel is er sprake van onenigheid tussen partijen over de 
inrichting van de samenwerking. Dit kan worden verklaard door het feit dat in de litera-
tuur genoemde succescriteria binnen deze samenwerking deels afwezig zijn. 

• Organisatie en dynamiek: Vooralsnog ontbreekt een formeel convenant die 
ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden vastlegt. Dat zorgt voor enige 
onduidelijkheid onder de deelnemers. Ook worden de gemeente en aanpalende 

eventlocaties (Ziggo Dome en AFAS Live) als deelnemers aan deze PPS-con-
structie gemist. Wel vinden er tussen de deelnemende partijen periodieke over-
leggen plaats.

• Culturele kenmerken: Het vertrouwen in ieders kennis, kunde en toegevoegde 
waarde voor veiligheid (de private ‘event profilers’ en de servicemedewerkers) 
wordt niet door iedereen gedeeld. Ook is er geen consensus over de benodigde 
inzet van de ‘profilers’ en servicemedewerkers. Hierbij zij opgemerkt dat de 
combinatie van veiligheid en service belangrijk lijkt voor het in goede banen 
leiden van bezoekersstromen, maar er wellicht minder toe doet om aanslagen 
tegen te gaan. 

• Taken, rollen en verantwoordelijkheden: Binnen de PPS blijkt de inzet van onge-
uniformeerde private ‘event profilers’ een heikel punt vanwege onduidelijkheid 
over wat zij doen, c.q. welke informatie zij verzamelen. Er is geen sprake van 
gelijkwaardigheid tussen de partijen; de regie in het buitengebied is duidelijk 
in handen van de politie. Tot slot ontbreekt het binnen de PPS aan een formele 
trekker. 

• Connectie met overheid: Er bestaat geen duidelijke connectie tussen de over-
heid en deze netwerk-PPS en het netwerk legt geen verantwoording af aan een 
democratisch gekozen orgaan. Wel evalueren de partijen onderling het verloop 
van de samenwerking. Verder zijn vooral respondenten binnen private partijen 
van mening dat de verstrekking van informatie over diffuse dreigingen vanuit 
de overheidspartijen beter een explicieter kan, zodat zij hun maatregelen daar 
beter op kunnen afstemmen. 
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Nijmeegse Vierdaagse 

De PPS met betrekking tot de Nijmeegse Vierdaagse richt zich op informatie-uitwis-
seling die bijdraagt aan het veiligheidsplan, de vergunningverlening en scenario’s en 
handelingsperspectieven in geval van calamiteiten tijdens de wandelprestatietocht. De 
kernpartijen binnen dit samenwerkingsverband zijn de privaatrechtelijke Stichting DE 
4DAAGSE, de gemeente Nijmegen en de politie. Daarnaast zijn de brandweer, veilig-
heidsregio Gelderland-Zuid, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR) en Stichting Vierdaagsefeesten betrokken bij de samenwerking. Respon-
denten zijn tevreden over het verloop van samenwerking binnen deze PPS. Zij wisselen 
in een prettige sfeer voldoende en adequaat informatie uit om de veiligheid tijdens het 
evenement goed te kunnen organiseren. Ook zorgt de PPS ervoor dat kosten voor de 
overheid binnen de perken blijven, omdat de private partij (Stichting DE 4DAAGSE) 
steeds meer verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen.

• Organisatie en dynamiek: De deelnemende partijen hebben regelmatig contact 
met elkaar door een vaste overlegstructuur. Voorafgaand aan de Vierdaagse 
zien zij elkaar maandelijks, en tijdens de Vierdaagse dagelijks. De basis voor 
de samenwerking is vastgelegd in een schriftelijke raamovereenkomst tussen 
de gemeente, het ministerie van Defensie en Stichting DE 4DAAGSE. In de 
samenwerking worden niet zozeer deelnemers gemist, wel is er behoefte aan 
intensievere samenwerking met enkele partijen buiten de PPS (zoals Stichting 
de Vierdaagsefeesten).

• Culturele kenmerken: Deelnemers aan de PPS delen grotendeels dezelfde 
normen, waarden, visies en ‘taal’ door de langdurige samenwerking, informele 
contacten en de zitting van voormalige politiefunctionarissen en militairen 
binnen Stichting DE 4DAAGSE. Wel is er zo nu en dan onenigheid over de 

te nemen maatregelen tegen diffuse dreigingen, maar dit heeft tot nu toe niet 
geleid tot een vertrouwensbreuk. 

• Taken, rollen en verantwoordelijkheden: De verdeling van taken en verantwoor-
delijkheden is voor de deelnemende partijen duidelijk. Er is een verschuiving 
zichtbaar van publiek naar privaat, doordat steeds meer veiligheidstaken door 
de private partij worden opgepakt (bijvoorbeeld verkeersregeling en toezicht 
en handhaving). Wel leeft bij respondenten de wens om de gemaakte afspraken 
meer schriftelijk vast te leggen. De verhouding tussen de partijen is niet als hori-
zontaal te definiëren; de gemeente besluit immers over de te verlenen vergun-
ning voor de Vierdaagse en overheidspartijen blijven hoofdverantwoordelijk 
voor de veiligheid in de publieke ruimte. De samenwerking wordt getrokken 
door de gemeente. 

• Connectie met overheid: Er is veel contact met de lokale overheid, de driehoek 
en soms met de Rijksoverheid. Het netwerk legt verantwoording af over de het 
verloop van de Nijmeegse Vierdaagse middels jaarlijkse evaluaties. Dit is vast-
gelegd in de raamovereenkomst. 

Diamantkwartier Antwerpen 

Het Diamantkwartier in Antwerpen kent een PPS die zich toelegt op constante infor-
matie-uitwisseling tussen de Security Office van het Antwerp World Diamond Centre 
(AWDC), gebouwbeheerders van diamanthandelaren en diamantbeurzen en particu-
liere beveiligers (private partijen) enerzijds en de lokale politie en de gemeente (publieke 
partijen) anderzijds. Naast informatiedeling bestaat de samenwerking uit het gezamen-
lijk nemen en financieren van beveiligingsmaatregelen. Respondenten zijn unaniem 
tevreden over deze PPS. Ze delen een gevoel van urgentie om samen te werken en de 
samenwerking is goed georganiseerd. 
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• Organisatie en dynamiek: De samenwerking tussen het AWDC Security Office, 
de gemeente en de politie is formeel vastgelegd in een veiligheidsprotocol en in 
een samenwerkingsovereenkomst. Dit geeft legitimiteit aan de samenwerking. 
Verder vindt er tussen alle partijen binnen diverse fora geregeld contact plaats. 

• Culturele kenmerken: Respondenten ervaren een hoge mate van wederzijds 
vertrouwen, onder andere omdat er met een vaste ploeg (‘Single Points of 
Contact’) wordt gewerkt. Ook is er sprake van consensus over de aanpak van 
diffuse dreigingen. Alle partijen delen de urgentie om veiligheidsproblemen in 
de wijk tegen te gaan en zijn bereid om elkaar hierin tegemoet te komen.  

• Taken, rollen en verantwoordelijkheden: De verdeling van taken, rollen en 
verantwoordelijkheden is voor iedereen duidelijk. Het helpt dat de afspraken 
ook schriftelijk zijn vastgelegd. Ondanks dat de overheidspartijen eindverant-
woordelijk zijn voor de veiligheid in de openbare ruimte, zien we een mix van 
‘publiek’ en ‘privaat’ als het gaat om de wijze waarop partijen samenwerken en 
veiligheidsmaatregelen worden gefinancierd. Er is een duidelijke trekker van de 
PPS in de vorm van het private AWDC-Security Office, maar in laatste instantie 
is de burgemeester eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid 
en kan hij desgewenst knopen doorhakken. 

• Connectie met overheid: Er is een duidelijke connectie tussen de PPS en over-
heidspartijen. In de eerste plaats vindt informatie-uitwisseling plaats met een 
breed scala aan overheidspartijen. Verder heeft de gemeenteraad invloed op de 
praktijk van het veiligheidsnetwerk; zo heeft zij de meest recente samenwer-
kingsovereenkomst (2016-2019) goedgekeurd. 

Wat leert dit ons? 

Het voorgaande laat zien dat de PPS in het Diamantkwartier van Antwerpen vrijwel aan 
alle in de literatuur geformuleerde succescriteria voldoet. Ook in Nijmegen zijn veel van 
de succescriteria aanwezig. Bij de Johan Cruijff ArenA is dit in mindere mate het geval. 
De uitkomsten bevestigen dat de aan- of afwezigheid van deze criteria een positieve, 
respectievelijk een negatieve invloed hebben op de tevredenheid van respondenten 
over het verloop en de resultaten van de PPS. We reflecteren op deze bevindingen door 
de theoretische bril van in de literatuur gevonden succesfactoren voor netwerk-PPS 
inzake het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’: wat leren we uit de praktijk over het 
belang van deze factoren? 

• Organisatie en dynamiek: Binnen alle drie de cases zien we terug dat het van 
belang is dat de juiste partijen om tafel zitten en partijen regelmatig contact met 
elkaar onderhouden (het liefst ‘face-to-face’ contact middels vaste overlegstruc-
turen). Bij het opzetten van een PPS dienen de overheid en private partijen dus 
scherp te kijken of het beoogde samenwerkingsverband ook echt compleet is. 
Daarnaast is gebleken dat schriftelijke (juridische) afspraken, zoals convenanten 
en protocollen, bijdragen aan duidelijkheid over de rollen en taken van partijen 
en legitimiteit geven aan de PPS. Bovendien hebben respondenten binnen alle 
cases opmerkingen gemaakt over beperkende wet- en regelgeving die informa-
tie-uitwisseling tussen publieke en private partijen in de weg staat. De wens tot 
vrijere informatie-uitwisseling onderstreept het belang van een betere juridi-
sche borging van PPS. Vanuit maatschappelijk belang moeten verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden immers goed worden belegd.

• Culturele kenmerken: Vertrouwen tussen de partijen, een gezamenlijke urgentie 
om veiligheid te waarborgen en de wil om eventuele onenigheid te overbruggen 
blijken belangrijke succesfactoren. We kunnen concluderen dat voor de tevre-
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denheid over het verloop van netwerk-PPS gericht op het bewaken en bevei-
ligen van ‘soft targets’ de precieze juridische organisatievorm niet doorslagge-
vend is. De PPS verloopt goed als partijen (redelijk) intensief contact hebben, 
veel energie in hun samenwerking stoppen en elkaar vertrouwen. Toch is, zoals 
hierboven al is gesteld, juridische borging vanuit het publieke belang van maat-
schappelijke veiligheid wel belangrijk met het oog op informatie-uitwisseling en 
ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden in dezen. 

• Verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en sturing van het netwerk: 
Binnen netwerken zitten publieke en private partijen met uiteenlopende visies, 
doelen en belangen. Gelijkwaardigheid tussen de partijen blijkt geen noodzaak, 
wederkerigheid echter wel. Verder lijkt de aanwezigheid van een verbindend 
persoon met legitimiteit (en niet per se doorzettingsmacht) die oog heeft voor 
de verschillende posities cruciaal. Verrassend genoeg werkt die persoon in 
Antwerpen bij een private partij die zowel het vertrouwen van de overheid als 
van de commerciële diamantensector geniet. Een belangrijke vaardigheid van 
een verbindende ‘trekker’ is dat hij of zij voor wederkerigheid kan zorgen. Aan 
zowel de publieke als de private kant gaat het om ‘geven en te nemen’ wat betreft 
informatiedeling, maar ook de financiering van maatregelen. 

• Connectie tussen de overheid en het netwerk: De connectie tussen de overheid en 
het netwerk is niet in alle cases even sterk. Alleen de samenwerkingsverbanden 
rond het Antwerpse Diamantkwartier en de Nijmeegse Vierdaagse leggen 
enige vorm van verantwoording af aan een democratisch gekozen orgaan. Uit 
de onderzochte cases is verder naar voren gekomen dat bestuurlijk draagvlak 
nodig is voor het succes van de PPS. In zowel Antwerpen als Nijmegen wordt 
de PPS gesteund door de burgemeester, de korpschef en bestuurders van de 
betrokken private partijen, wat het samenwerkingsverband legitimiteit geeft. 
In Amsterdam ontbreekt dergelijke bestuurlijke betrokkenheid vanuit de 
gemeente en politie. 
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mende partijen in mindere mate aanwezig. Dit beïnvloedt de weerbaarheid van deze 
PPS mogelijkerwijs negatief. Tegelijk moet worden opgemerkt dat, net als in Nijmegen 
en Antwerpen, respondenten over het algemeen tevreden zijn over hun onderlinge 
samenwerking. 

Het maken en accepteren van keuzes van de overheid 

Het vergroten van de weerbaarheid van private partijen binnen PPS-constructies kan 
een bijdrage leveren aan het maken en accepteren van keuzes van de overheid inzake 
het meer verantwoordelijk maken van private partijen voor bewaking en beveiliging als 
er volgens de experts aan ten minste drie randvoorwaarden wordt voldaan. Ten eerste is 
het noodzakelijk dat de overheid actief investeert in PPS, met aandacht voor hun relaties 
met, en belangen van, private partijen. Dit wil, ten tweede, zeggen dat private partijen 
hechter bij PPS kunnen worden betrokken als zij in staat worden gesteld gemaakte 
kosten in rekening te brengen bij hun klanten of dat kosten eerlijker over deelnemende 
partijen worden verdeeld. Een derde en laatste randvoorwaarde om private partijen 
bij PPS te betrekken, is door hen meer informatie te verschaffen over de aard van een 
diffuse dreiging. Willen private partijen scenario’s kunnen preparen en nuttige veilig-
heidsmaatregelen kunnen nemen, dan moeten zij beter op de hoogte zijn over wat er 
van hen wordt gevraagd en waarom. 

Reflectie op maatschappelijke 
weerbaarheid

Bijdrage PPS aan maatschappelijke weerbaarheid

Het vergroten van de weerbaarheid van private partijen binnen PPS-constructies kan 
een bijdrage leveren aan de maatschappelijke veiligheid als deze partijen investeren 
in het nemen van maatregelen – waaronder camerabewaking, de inzet van beveili-
gers en opschalingsscenario’s – en het trainen van het eigen personeel. Door personeel 
bewuster en alerter te maken, kunnen verdachte gedragingen en voorwerpen eerder 
worden herkend en gemeld. Dit is de mening van enkele experts die tijdens een focus-
groep reflecteerden op de bevindingen van het onderzoek. 

Hierbij zij opgemerkt dat de term ‘weerbaarheid’ een lastig te interpreteren fenomeen 
wordt gevonden. De term heeft volgens de experts te maken met ‘sociale samenhang’, 
‘zelfredzaamheid’ en ‘alertheid’, maar verder is het een ‘fluïde’ begrip. Dit oordeel van 
de experts stemt overeen met de kritiek in de literatuur over ‘resilience’, dat het een zeer 
ambigu en daarom niet goed te operationaliseren term is. Het valt ook niet te bepalen 
of er door PPS aanslagen zijn voorkomen. Hoogstens kunnen we volgens een expert de 
aanname maken dat betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen publieke 
en private partijen een positief effect heeft, omdat er daardoor meer ‘ogen en oren’ zijn 
die afwijkende zaken of personen opmerken. 

Deze opmerking is conform onze veronderstelling dat PPS leidt tot maatschappelijke 
weerbaarheid als deelnemende publieke en private organisaties zinvolle relaties met 
elkaar aangaan vanuit eerder beschreven criteria: de organisatie en dynamiek van het 
netwerk, culturele kenmerken, de verdeling van verantwoordelijkheid en sturing en 
de connectie met de overheid. Tezamen zorgen genoemde elementen voor een goed 
lopende PPS. In twee cases – de Nijmeegse Vierdaagse en het Antwerpse Diamantkwar-
tier – zijn deze elementen grotendeels aanwezig, wat volgens respondenten inderdaad 
tot positieve resultaten leidt. In het geval van de Johan Cruijff ArenA ligt er aan de 
PPS geen convenant ten grondslag en is vertrouwen en consensus onder de deelne-
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Tot slot

Voortbouwend op de informatie en analyse uit dit onderzoek zijn er drie varianten 
van netwerk-PPS inzake het bewaken van beveiligen van ‘soft targets’ in tijden van 
diffuse dreiging mogelijk. De eerste variant gaat uit van continuering van het bestaande, 
waarbij hooggespannen verwachtingen over netwerk-PPS moeten worden getemperd. 
Momenteel bestaan er binnen het veiligheidsdomein geen gelijkwaardige netwerken 
van publieke en private partijen. De overheid (politie, gemeente, justitie) is vanwege 
haar geweldsmonopolie onvermijdelijk dominant aanwezig. Daarom kunnen we bij 
continuering van het bestaande beter spreken over private medeverantwoordelijkheid 
voor veiligheid dan over netwerk-PPS. 

De tweede variant betreft een verdieping van netwerk-PPS en biedt meer ruimte voor 
wederzijdse informatie-uitwisseling. Dat wil zeggen: de overheid en private partners 
delen evenveel – ook meer gevoelige – informatie met elkaar. Bekeken vanuit de orga-
nisatie en dynamiek van een netwerk betekent dit dat er formelere afspraken moeten 
worden gemaakt. Bovendien vraagt dit om aanpassing van bestaande wet- en regelge-
ving omtrent informatie-uitwisseling en privacybescherming. Ook betekent dit dat de 
connectie tussen de overheid en netwerken moeten worden versterkt door stevigere 
verantwoordingsmechanismen op te tuigen ten aanzien van de informatie-uitwisseling 
die plaatsvindt. 

In de derde variant verbreedt de overheid de werkzaamheden van private partijen. Dat 
kan door de onderlinge verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden grondig 
te herzien. Omdat de Nederlandse overheid het geweldsmonopolie heeft, zijn veilig-
heidsnetwerken nooit zo ‘horizontaal’ als literatuur over netwerksamenwerking soms 
suggereert, tenzij er verregaande aanpassingen worden doorgevoerd. In het verlengde 
hiervan is een verbreding van netwerk-PPS mogelijk door naast meer taken ook 
meer geweldsbevoegdheden aan de particuliere beveiligingsbranche over te dragen. 
Wederom vraagt dit een andere – ‘strakkere’ – juridische structurering van netwerk-PPS 
en de verantwoordingsmechanismen die daarbij horen.
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De afgelopen jaren is Europa het toneel geweest van meerdere terroristische aanslagen. Daarbij waren vooral 
‘soft targets’ het doelwit: open plaatsen die moeilijk te beveiligen zijn en waar grote groepen mensen komen.
De verscheidenheid aan mogelijke doelwitten en de diversiteit aan potentiële daders (organisaties, netwerken of 
eenlingen), hun motieven (denk bijvoorbeeld aan jihadisme of rechtsextremisme) en modus operandi (onder 
andere vuurwapengeweld, explosieven, vrachtwagens en steekpartijen) zorgen voor een diffuse dreiging.

De capaciteit van de veiligheidsdiensten om soft targets te beveiligen heeft zijn beperkingen. Financiële en 
personele middelen voor het bewaken en beveiligen van doelwitten zijn schaars. De overheid zoekt daarom steun 
bij private partijen, zoals organisatoren van evenementen. We zien vormen van deze publiek-private 
samenwerking (PPS) op het gebied van veiligheid terug in het openbaar vervoer, bij grote evenementen en 
rondom ‘gevoelige’ religieuze instellingen. 

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (een samenwerking tussen de VU en het Verwey-Jonker Instituut) 
onderzocht hoe de overheid samen met private actoren soft targets op de lange termijn effectief kan bewaken en 
beveiligen en aldus voor maatschappelijke weerbaarheid kan zorgen. We brachten in kaart wat hier relevante 
werkwijzen voor zijn. De ervaringen en percepties van de door ons geïnterviewde respondenten stonden daarbij 
centraal. De informatie uit dit onderzoek kan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
ondersteunen bij afwegingen omtrent het bewaken en beveiligen van potentiële doelwitten en de aanvullende rol 
die private actoren daarbij kunnen spelen.
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