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preVentiedienst

MISSIE & VISIE
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>missie

>Visie

De stedelijke preventiedienst wil de veiligheid, de leefbaarheid en
het welzijn in Brugge vergroten door
• bewoners en bezoekers te ondersteunen in het versterken van
hun veiligheidsgevoel,
• het voorkomen van overlast en criminaliteit en de aanpak van
de gevolgen ervan,
• het ondersteunen van specifieke doelgroepen.

In een steeds veranderende westerse samenleving waarin veiligheid
en leefbaarheid een belangrijke plaats innemen, gelooft de preventiedienst in de mogelijkheid tot het nemen van verantwoordelijkheid
en initiatief door mensen, groepen en organisaties om de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn van zichzelf en hun omgeving te
garanderen.
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>Kernbegrippen
(On)veiligheid
(On)veiligheid heeft zowel betrekking op objectieve (criminaliteitscijfers) als subjectieve veiligheid (onveiligheidsgevoelens). De
thema’s mbt deze (on)veiligheid worden bepaald aan de hand van
een lokale (veiligheids)diagnose en hebben grotendeels betrekking
op welbepaalde vormen van overlast en criminaliteit. Deze diagnose
geeft richting aan de activiteiten van de preventiedienst maar wordt
niet eng ingevuld, wat betekent dat ook rond andere (veiligheids)
thema’s wordt gewerkt.
Leefbaarheid		
Leefbaarheid is een containerbegrip dat gezien de diversiteit van
onze activiteiten moeilijk in een strikte definitie is te gieten. Onder
leefbaarheid wordt begrepen “de mate waarin het fysieke en sociale
leef-, woon- en werkmilieu is afgestemd op de behoeften, verlangens en eisen van bewoners en bezoekers van Brugge”.
De leefbaarheid wordt door onze dienst versterkt door het wegwerken van vormen van overlast en criminaliteit. Daarnaast ook door de
uitdrukkelijke, positieve aanwezigheid in bepaalde wijken en buurten
(via buurtwerk/buurtgericht werk) en door de thematische aanpak
van de specifieke verlangens of eisen (bv. campagnes ikv zwerfvuil,
hondenpoep, …).
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>mens- en maatschappijbeeld: 6 principes

Welzijn		
Welzijn wordt begrepen als een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid. Welzijn is iets dat mensen individueel
beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen
mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd
kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het
welzijn. Door de ondersteuning van specifieke doelgroepen wil de
preventiedienst dit individueel welzijn helpen bevorderen. De preventiedienst kiest er bewust voor om op vlak van welzijn welbepaalde
afgebakende doelgroepen te selecteren. Ze ziet immers het individueel welzijn bewerkstelligen van alle Bruggelingen niet als haar
kerntaak (is eerder zaak van het lokaal sociaal/welzijnsbeleid). Het
betreft eerder een laagdrempelige, toeleidende en aanvullende
rol t.a.v. diverse, gespecialiseerde partners op vlak van individueel
welzijn. De preventiedienst heeft een dienstverlenende – en geen
(uitgesproken) hulpverlenende rol.
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Criminaliteit
Criminaliteit wordt begrepen vanuit een brede afbakening. Criminaliteit vindt zijn ontstaan niet enkel in de aard en de omvang van
de feiten, de persoonlijke kenmerken en gedragingen van daders en
slachtoffers maar evenzeer in situationele, contextuele en omgevingsfactoren. Daarnaast ontstaat criminaliteit eveneens door
en in samenhang met de perceptie en de (formele en informele)
reactie van de maatschappij op deze feiten en gedragingen. Niet
in het minst denken we hierbij aan de ontwikkeling en evolutie van
normen, rechtsnormen en strafrechtsnormen. Precies door deze
brede afbakening heeft preventie een belangrijke rol te spelen in het
voorkomen van criminaliteit, het aanpakken van de gevolgen ervan
en het werken aan het onveiligheidsgevoel.

Overlast
Overlast kan zeer veel betekenen. De subjectieve component die
steeds aanwezig is, belemmert een algemeen geldende en objectieve definitie. De definitie is ook afhankelijk van de tolerantiegrens
van een individu of een gemeenschap. Een ander element dat het
concept ‘overlast’ mee bepaalt, is de subjectieve situatie (o.a. sociocultureel en economisch) van elke burger. Wat voor de ene als ‘overlast’ wordt gecatalogeerd is voor de ander geen enkel probleem.
Men dient dus eveneens rekening te houden met de verschillen
van definitie in functie van het individueel definiëringsproces. Een
exhaustieve lijst met overlastfenomenen hanteert de preventiedienst
bijgevolg niet. Geval per geval wordt nagegaan in hoeverre bepaalde
fenomenen als overlast moeten/kunnen beschouwd worden.

Mensen maken hun eigen verhaal. Zo bouw je identiteit op
Het handelen en stellen van gedragingen is immers verbonden met
eigen waarden en normen, met het eigen verhaal en de eigen identiteit. Door deze verbondenheid krijgen handelingen en gedragingen
betekenis. Mensen verwerven steeds opnieuw identiteit en vullen het
eigen verhaal voortdurend aan door de sociale praktijken (oa interactie met de samenleving, veranderingen in contexten, …) waarvan
ze deel uitmaken en via de uitwisseling van betekenissen tussen
mensen. Precies deze uitwisseling en interactie maakt nieuwe ervaringen mogelijk en creëert ruimte tot zelfreflectie en herordening.

Veiligheid, leefbaarheid en welzijn zijn basisvoorwaarden om tot
ontplooiing te komen en moeten maximaal gegarandeerd worden
voor zoveel mogelijk mensen
Individuele gedragingen/handelingen (deviant of sociaal aanvaard) verschillen niet fundamenteel van elkaar en zijn niet
(genetisch) gedetermineerd
Gedragingen zijn het resultaat van:
• individuele (fysische of psychische) eigenschappen;
• een (sociaal) leerproces;
• een afweging van kosten en baten;
• stimulansen en remmingen;
• situaties en contexten;
• interactie met anderen;

> Preventiewerk is zich in haar handelen bewust van dit voortdurend
proces van definiëring/herdefiniëring om haar acties vorm te geven.
Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn

> De preventiedienst houdt deze complexe ontstaansbodem van
handelingen/gedragingen voortdurend in het achterhoofd bij haar
preventiewerk.
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>Strategisch plan
De missie formuleert de gemeenschappelijke opdracht van de
preventiedienst, maw. een gedeelde intentie die we met zijn allen
nastreven. Het hieronder geformuleerde strategisch plan geeft het
pad aan die we met de dienst bewandelen om deze intentie na te
streven, het beschrijft m.a.w. onze positionering als dienst, onze
organisatiewaarden, onze kerntaken, onze methodische principes en
onze doelgroep.
Positionering
De stedelijke preventiedienst is een stadsdienst. Ze handelt in
opdracht van het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad. Ze is in haar activiteiten begrensd door het wettelijk
kader eigen aan een openbaar bestuur. Ze werkt in nauwe samenwerking en in afstemming met de Federale overheid en de Vlaamse
overheid. De stedelijke preventiedienst stelt zich op als een open
organisatie die in samenwerking/partnerschap met andere actoren
haar doelstellingen wenst te realiseren.
.
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De verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn dient op twee manieren begrepen te worden. Enerzijds geeft het aan dat een individu
zelf kan en mag bepalen wat voor hem/haar welzijn betekent. Maw.
wat wij als fenomeen ervaren, ervaart niet iedereen noodzakelijk als
fenomeen/probleem. Wie zijn wij dan om in te grijpen? Anderzijds
houdt het in dat mensen zelf hun situatie moeten in handen nemen.
Het doelt op participatie, verantwoordelijkheid en initiatief om het
zelfbepaalde welzijnsniveau te bereiken. Het betekent geenszins dat
mensen aan hun lot worden overgelaten.
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> Voor de preventiedienst betekent dit dat we proberen mensen te
voorzien van instrumenten om zichzelf en/of hun omgeving te veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan kennis, informatie, vaardigheden,
inzichten, ondersteuning, reflectie, …
Een individu functioneert niet zonder de samenleving en omgekeerd
Individuen zijn onlosmakelijk verbonden via het samenleven, of je
dat nu leuk vindt of niet, wilt of niet wilt. Handelingen/gedragingen
verlopen nooit geïsoleerd en lokken reacties uit. De reacties op
gedragingen zijn even belangrijk als de gedragingen zelf.
Zo worden bv. een aantal vormen van overlast en onveiligheidsgevoelens bepaald of veroorzaakt door de reactie van individuen op
gedrag (van oa hangjongeren), eerder dan het gedrag zelf.
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De samenleving is samengesteld uit diverse sociale groepen met
verschillende waarden, doeleinden en belangen, die soms met
elkaar kunnen conflicteren
Net zoals individuen eigen waarden, normen, doeleinden en belangen hebben bestaan deze eveneens op macroniveau. Deze zijn niet
noodzakelijk gelijklopend en kunnen conflicteren.
> Ook hier is het de uitdaging voor de preventiedienst om – met respect voor en samen met de doelgroep – instrumenten aan te reiken die
hen in staat stellen om met deze conflicterende belangen om te gaan
of ze met elkaar te verzoenen. Dit betekent ook dat niet alle conflicten
oplosbaar zijn.
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• Integraliteit: nastreven van horizontale (proactie, preventie,
reactie) en verticale integratie (beleidsniveau lokaal, regionaal,
gemeenschappen en gewesten, federaal)
• Participatief: doelgroepen mee laten/doen beslissen; preventie
voor en door de doelgroep. Samen met iedereen (en dus ook
doelgroep) nadenken over betekenis van behoeften, fenomenen
en problemen
• Democratisch: iedereen telt mee
• Planmatig en evidence based: Gaat uit van gedrags- en determinantenanalyses en theoretische modellen
die aangeven hoe programma’s bijdragen aan de beoogde
resultaten. Dit wordt nagestreefd door:
• Strategische en operationele doelstellingen te formuleren
en het opstellen van beleids- of actieplannen
• Regelmatige proces- en effectevaluatie
• Maatwerk: rekening houdend met de specifieke kenmerken
en risicofactoren van de doelgroep, en gelinkt aan leeftijd,
geslacht, etniciteit van deze doelgroep

Organisatiewaarden
De stedelijke preventiedienst functioneert zoals van een professionele eigentijdse stadsdienst mag verwacht worden.
• Professionaliteit: door een onbevooroordeelde, behulpzame en oplossingsgerichte opstelling van medewerkers
• Innovatief: door het werken op basis van nieuwe ideeën, actuele technieken en inzichten
• Effectiviteit en efficiëntie: nastreven door maximale en zorgzame omkadering van medewerkers en planmatig werken
• Openheid: door ruime aandacht voor interne en externe communicatie en samenwerking ifv. een maximale afstemming van verwachtingen
en mogelijkheden
• Behoorlijk bestuur: door het actief toepassen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
• Respect: voor eigenheid van elke burger en groepering
Kerntaken
De preventiedienst ziet voor zichzelf twee kerntaken weggelegd:
• Regisseren van lokale preventie-initiatieven
• Opzetten van concrete preventie-activiteiten
Methodische principes
In haar preventiewerk hanteert de stedelijke preventiedienst de principes van wenselijke en effectieve preventie
• Radicaliteit: wortels/oorzaken aanpakken ipv. symptomen
• Evenwicht: er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen
• defensief (keuzemogelijkheden beperken) en offensief (keuzemogelijkheden uitbreiden)
• persoons- en structuurgericht
• proces- en resultaatsgericht

> Voor de preventiedienst betekent dit dat men de kloof tussen beide
leefwerelden probeert te verkleinen of dat men zelf als stedelijke overheid op deze gedragingen regulerend, normerend, bemiddelend, … gaat
reageren/optreden. Daarnaast is het belangrijk om sociale bindingen/
weefsel te versterken waar nodig/wenselijk.

Doelgroepen
De stedelijke preventiedienst werkt voor de Brugse bevolking.
Ifv. van specifieke projecten en fenomenen worden meer specifieke
doelgroepen afgebakend of bepaald.
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