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Overheden experimenteren met verrassende 
samenwerkingen om veiligheid maatschappelijk te 
bestrijden 
 

Als we kijken naar veiligheid dan is er veel veranderd in de afgelopen decennia. Het aantal 

criminele gebeurtenissen is afgenomen, maar ondermijnende criminaliteit is wel 

toegenomen. We spreken van ondermijning wanneer georganiseerde misdaad gebruik 

maakt van systemen en diensten van de bovenwereld. Gevoelens van veiligheid en 

leefbaarheid nemen hierdoor af. In de Embassy onderzoeken we hoe we met elkaar in de 

samenleving kunnen komen tot een gedeeld veiligheidsgevoel. 

 
Overheden, veiligheidsorganisaties en burgers moeten daarom leren met andere ogen naar 
veiligheid en hun rol daarin te kijken. Hiervoor heeft Vereniging voor Nederlandse 
Gemeenten politie en Dutch Design Foundation opgezocht. Dat leidde tot de oprichting van 
de ‘Embassy of Safety’: een samenwerkingsverband dat overheden, social designers, 
experts en burgers verenigt om, door integrale samenwerkingen, op een andere manier aan 
veiligheid te werken. Ook Taskforce-RIEC BZ en het Aanjaagteam Ondermijning hebben 
zich hierbij aangesloten. Tijdens Dutch Design Week is het voorlopige resultaat van de 
eerste experimentele samenwerkingen te zien. 
 
Experimenten 
In het project ‘Social Design Politie’ zijn wijkagenten gekoppeld aan social designers. Samen 
bedachten ze nieuwe manieren en vormen op maatschappelijke vraagstukken. In de 
onderlinge relatie en contact is niet de logica van het politiesysteem leidend, maar juist de 
belevingswereld van de burger. Zo deelden agenten in Nijmegen ‘goedkeuringen’ uit 
wanneer ze burgers op heterdaad betrapten op goed gedrag. En bedachten agent wijkagent 
Joost-Jelmer Kasper uit Weert en social designer Lucy van Dorst ‘de Bijsluiter’: een 
gebruiksaanwijzing die elke burger kan invullen. Daarin geeft die aan welke persoonlijke 
relatie hij met de politie in zijn wijk wenst. Kasper: “Het liefst zou ik van iedereen in mijn wijk 
een bijsluiter ontvangen. Dan kan ik echt van betekenis zijn.” 
 
In het project ‘Burgemeester meets designer’ hebben vijf burgemeesters het aangedurfd om 
de afgelopen maanden samen met een senior ontwerper een veiligheidsvraagstuk bij de kop 
te pakken: een ‘wicked problem’ op het gebied van veiligheid en ondermijning. Zij keken   
door een ‘designbril’ naar een veiligheidsvraagstuk in de gemeente. 
 
Tijdens - en ook na Dutch Design Week - gaat het experimenteren gewoon door. De 
gemeente Maastricht en ontwerpbureau ‘We are Social Rebels’ onderzoeken bijvoorbeeld 
hoe buurtbewoners gemotiveerd kunnen worden om signalen van ondermijning te herkennen 
en te melden. Dat doen ze live in het What if Lab: een transparant laboratorium dat zich 
bevindt in het paviljoen van de veiligheidsambassade op het Ketelhuisplein, één van de 
drukste plekken van Dutch Design Week. Van daaruit betrekken ze passanten in hun 
denktank. En Taskforce - RIEC Brabant Zeeland bekijkt in een open workshop of het 
mogelijk is om chemicaliën afkomstig van drugslabs te verwerken als een afvalstroom.  
 
Nieuwe allianties 
De experimenten vormen het startsein voor een cultuurverandering, hoopt Tabo 



Goudswaard, curator van de veiligheidsambassade: “Overheden, veiligheidsorganisaties en 
burgers zoeken elkaar steeds meer op. Dat is heel positief. Maar er is hulp vanuit de 
samenleving nodig bij het bewaken van veiligheid en de bestrijding van ondermijning. Alleen 
zien de meeste burgers hierin geen rol weggelegd voor zichzelf. Ze beschouwen veiligheid 
als een recht. Iets wat je kunt opeisen zonder dat je er zelf veel voor hoeft te doen. Er zijn 
daarom andere omgangsvormen nodig. Hoe kunnen we actief, met elkaar en vanuit intrinsiek 
gevoelde verantwoordelijkheid, werken aan een veilige toekomst? 
Morele ambivalentie is een belangrijke reden waarom ondermijning zo welig kan tieren in 
Nederland meent Hans Boutellier, directeur bij het Verwey-Jonker Instituut en een van de 
sprekers tijdens de conferentie die deel uitmaakt van het weekprogramma van de 
ambassade (vr. 25 oktober). Goudswaard: “Deze ambassade faciliteert discussie over wat 
we wel en niet willen in de samenleving. Social designers benaderen de problemen met een 
frisse blik en kunnen nieuwe relaties en handelingsperspectieven voor betrokkenen creëren.” 
Een aanpak in lijn met de ‘frame innovation methode’ van grondlegger professor Kees Dorst 

(University of Technology Sydney), ook een van de sprekers. 

 
Bewustwording 
Verschillende projecten in de ambassade laten de bezoekers ervaren dat ook zij deelgenoot 
zijn in de aanpak van ondermijning. Een ‘immersive room’ in het paviljoen – een 
samenwerking van het Trimbos instituut met natuurbeschermers en ontwerpers – laat 
bezoekers de relatie zien tussen het bestellen van een pilletje en gedumpte drugsvaten. Het 
Openbaar Ministerie presenteert ‘Xtacy’, een parfum dat burgers helpt de geur van drugslabs 
te herkennen. En wie een kijkje durft te nemen bij de publieksactie van de politie ‘Wij slikken 
het niet meer’, wordt voor een keus gesteld: óf de keiharde gevolgen van de aanschaf van 
drugs in de ogen kijken óf de kop in het zand steken. Goudswaard: “Het publiek 
bewustmaken dat het ondermijning misschien wel mee in stand houdt is een eerste stap. De 
volgende is om hen handelingsmogelijkheden te geven waarmee ze hun gedrag kunnen 
aanpassen.” Maar Goudwaard is ook realistisch over de snelheid waarmee dat kan. “Zo’n 
omwenteling realiseer je niet binnen een week. Bovendien zitten we nu nog pas in de 
kennismakingsfase. Maar als uit deze week nog meer stevige en duurzame allianties 
voortvloeien, is dat een vliegende start.” 
 
Praktische informatie 

• De Embassy of Safety manifesteert zich in een paviljoen op het Ketelhuisplein tijdens 
Dutch Design Week, van 19 t/m 27 oktober in Eindhoven.  

• De ambassade organiseert de hele week lezingen en paneldiscussies. Deze zijn bijna 
allemaal vrij toegankelijk. 

• De sprekers van de dag zijn een uur voor aanvang van de lezing aanwezig om pers te 
woord te staan.  

• In de ambassade bevindt zich een expositie waarin de resultaten van de eerste 
experimenten worden getoond en waarin bezoekers ervaringen kunnen opdoen. 
Tevens hier de plattegrond waar alle projecten gesitueerd zijn 

• Een statement van de officiële partners van de Embassy of Safety vindt u hier. 

• Op de website van de ambassade vindt u meer informatie. 

• Vragen? Neem contact op met een van de woordvoerders: Tabo Goudswaard - 

tevens curator - (06 29128748) en Judith Wijdeven (06 51559478) 
 
Over de World Design Embassies 
World Design Embassies is een programma van Dutch Design Foundation (DDF), dat samen 
met partners nadenkt over maatschappelijke uitdagingen en de rol van design in het 
ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen. WDE is op 
verschillende locaties te bezoeken tijdens Dutch Design Week. Na twee succesvolle edities 
manifesteert World Design Embassies (WDE) zich dit jaar voor de derde keer op Dutch 

https://www.uts.edu.au/staff/kees.dorst
https://drive.google.com/open?id=1wUoPB6Hs_UZFy3A8GT80CR4UX3r3hhvM
https://drive.google.com/open?id=11vxmEtfyugenrkJioJ1RMxnFdUDLVfjI
https://drive.google.com/open?id=1HHu1hYE-HxbPX0qECLCIWqR1yJsEf5M7
https://drive.google.com/open?id=1xnvWpez1Hr0WqvAY4h3KUGNp-kTaZBZo
https://drive.google.com/open?id=1wUoPB6Hs_UZFy3A8GT80CR4UX3r3hhvM
https://drive.google.com/open?id=1PwohxAqBprQOIqFT4YM8_u4TOGeWykUH
https://www.worlddesignembassies.com/embassies/safety/
https://www.worlddesignembassies.com/


Design Week. Samen met partners en ontwerpers onderzoekt WDE complexe, 
maatschappelijke vraagstukken. 


