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Samenvatting 
Met deze ledenbrief attenderen wij u erop dat de inschrijving voor de benchmark Sturen op 
veiligheid loopt tot 1 april 2009.  
 
De benchmark richt zich op gemeentelijke prestaties op het gebied van veiligheid: ‘veilige woon- 
en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid en veiligheid’, ‘jeugd en veiligheid’, ‘fysieke veiligheid’ en 
‘integriteit en veiligheid’.  
 
De benchmark Sturen op Veiligheid verschaft inzicht in de prestaties van gemeenten op deze 
onderwerpen en vormt zodoende een goede basis voor verbetering van de prestaties en voor de 
horizontale verantwoording daarover. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Met deze ledenbrief attenderen wij u erop dat de inschrijving voor de benchmark Sturen op 
Veiligheid loopt tot 1 april 2009. Op basis van de behoefte van gemeenten ontwikkelde SGBO 
vorig jaar - in samenspraak met de VNG, het ministerie van BZK en het CCV - de benchmark 
Sturen op Veiligheid. Deze benchmark richt zich op gemeentelijke prestaties op het gebied van 
veiligheid (niet te verwarren met de Veiligheidsmonitor die op mede-initiatief van de VNG wordt 
uitgevoerd door het Nicis institute en die zich richt op de veiligheidsbeleving van de burgers in 
gemeenten).  
 
Het afgelopen pilotjaar deden acht gemeenten mee aan deze benchmark, om deze verder naar de 
behoefte van gemeenten te ontwikkelen. Op dit moment staat er een stevige benchmark Sturen op 
Veiligheid. De benchmark is van belang om onderlinge prestaties van gemeenten te meten, te 
vergelijken en zodoende een prettige leeromgeving ter verbetering te creëren.  
 
Belangrijke aandachtsvelden in de benchmark zijn: ‘veilige woon- en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid 
en veiligheid’, ‘jeugd en veiligheid’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘integriteit en veiligheid’. De benchmark 
Sturen op Veiligheid verschaft inzicht in de prestaties van gemeenten op deze onderwerpen 
(zowel wat betreft de input, de output als de outcome) en vormt zodoende een goede basis voor 
verbetering van de prestaties en voor de horizontale verantwoording daarover. De gegevens die 
uit benchmarks zijn verkregen, kunnen - uiteraard in overleg met u - gebruikt worden om prestaties 
van de gemeentelijke branche voor burgers transparant en vergelijkbaar te maken (via 
www.waarstaatjegemeente.nl).  
 
De benchmark stelt de maatschappelijke effectiviteit centraal, vanuit de wetenschap dat het bij 
integraal veiligheidsbeleid juist daarom gaat. De kwaliteit van de benchmark is niet alleen 
afhankelijk van de inhoud. Een behoorlijk aantal deelnemers is eveneens van belang voor een 
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solide vergelijking tussen de gemeenten. Het streven is dan ook dat zoveel mogelijk gemeenten 
deelnemen aan de benchmark Sturen op Veiligheid, zodat het lerend vermogen zal toenemen en 
van meerwaarde zal zijn voor uw gemeente. 
 
Inschrijving voor de benchmark Sturen op veiligheid is tot 1 april 2009 mogelijk door het 
inschrijfformulier hier te downloaden of u kunt contact opnemen met Bert Harmsen (06 11374704 / 
070 3103837; bertharmsen@sgbo.nl) of met Natalie Assen (06 27087626 / 070 3103837; 
natalieassen@sgbo.nl). 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 

http://www.sgbo.nl/eCache/DEF/3/881.html



