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Risicoanalyse leefbaarheid
en veiligheid rondom
maatschappelijke voorzieningen
Een beproefde methodiek om overlast
te beheersen

De methodiek van de risicoanalyse
De kern van de risicoanalyse is dat Bureau Beke 
alle partijen uitgebreid de mogelijkheid geeft om 
de bestaande en de te verwachten risico’s aan 
te dragen. We zetten daarvoor diverse onder-
zoeksactiviteiten in, bestaande uit een enquête 
onder omwonenden, interviews met alle partij-

en (hoor en wederhoor), een schouw ter plekke, 
het analyseren van incidentregistratie en het 
analyseren van literatuur die ingaat op de spe-
cifieke risico’s. Vervolgens wordt door Bureau 
Beke, als onafhankelijk bureau, een weging van 
alle genoemde risico’s uitgevoerd, om zo de risi-
co’s te ‘objectiveren’. Dit leidt tot risico’s op drie 
niveau’s: van direct aan te pakken risico’s tot (tij-
delijk) te parkeren risico’s. De risicoanalyse kan 
eventueel ook periodiek herhaald worden, om te 
bepalen of de risico’s toe- dan wel afnemen.

Niet alleen focus op risico’s, maar ook op 
maatregelen en beheer
De methodiek van Bureau Beke stopt niet bij het 
categoriseren van de risico’s. Aan alle betrokken 
partijen wordt ook naar oplossingsrichtingen 

Vestiging of uitbreiding van een maatschappelijke opvanglocatie (bijvoorbeeld daklo-
zen- en verslaafdenopvang, Beschermd Wonen, asielzoekerscentrum) leidt bijna altijd 
tot onrust in de directe omgeving. De belangen tussen de verschillende partijen lopen 
dan sterk uiteen met de opvanginstelling als voorstander en de omwonenden veelal als 
sterkste tegenstander. Ook de gemeente speelt een rol, die moet bepalen of de vesti-
ging in het bestemmingsplan past en verantwoordelijk is voor de openbare orde. Om 
de risico’s voor de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van een opvang in kaart 
te brengen en te beheersen, kan een onafhankelijke risicoanalyse een uitkomst zijn. 
Bureau Beke biedt zo’n risicoanalyse aan, op basis van een beproefde methodiek.



bureaubeke.nl

voor risico’s gevraagd; Bureau Beke beschouwt 
hierin alle partijen als ‘deskundige van de eigen 
omgeving’. En ook wij zullen op basis van onze 
ervaring logische oplossingsrichtingen aandra-
gen. Uiteindelijk worden de beste oplossingen 
gekoppeld aan de direct aan te pakken risico’s. 
Zowel de risico’s als de oplossingsrichtingen vor-
men vervolgens de bouwstenen voor een dyna-
misch beheerplan. Bewust kiezen we niet voor 
een statisch plan, maar een altijd up-to-date 
handelingskader om beheerpartners altijd in 
de gelegenheid te stellen om maatregelen tegen 
(plots opkomende) risico’s te nemen.

Voor wie is de risicoanalyse bestemd?
In principe kan iedere betrokken partij (de 
gemeente, een opvanginstelling, de politie, 
omwonenden) een beroep op onze methodiek 
doen. Voor de juiste uitvoering van de risi-
coanalyse is medewerking van alle partijen wel 
essentieel. Het is dus van belang dat alle partij-
en instemmen met de risicoanalyse, voor een zo 
breed mogelijk draagvlak.

Eerdere risicoanalyses
Bureau Beke voert sinds 2004 risicoanalyses uit 
en heeft de methodiek sindsdien steeds verder 
vervolmaakt. De methodiek kent enkele essenti-
ele onderdelen, maar kan ook specifiek ingevuld 
worden, rekening houdend met de wensen van 
de opdrachtgever. 

De volgende risicoanalyses zijn reeds uitgevoerd:
 � Vestiging Domushuis in Arnhem
 � Verplaatsing De Boei (verslaafdenopvang) 

in Arnhem
 � Vestiging daklozenopvang in Doetinchem
 � Vestiging daklozenopvang in Zutphen
 � Vestiging azc in Zutphen
 � Vestiging azc in Apeldoorn
 � Vestiging nachtopvang in Arnhem

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij de risicoanalyse verder toe-
lichten en onze ervaringen met risicoanalyses vertalen naar de 
situatie en mogelijkheden voor uw gemeente. Voor het maken 
van een afspraak kunt u contact opnemen met Jos Kuppens. 
Email: j.kuppens@beke.nl. Telefoonnummer: 026 - 443 86 19.
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