
Toe aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan?

Moet uw huidige Integraal Veiligheidsplan 
geactualiseerd worden? 
Wij zijn u graag van dienst. Wij hebben een zeer ruime staat van dienst wat 
betreft het ontwikkelen van Integrale Veiligheidsplannen (IVP’s) van 
gemeenten. Dit heeft alles te maken met onze belangrijke rol bij de VNG-
methode Kernbeleid Veiligheid. Wij hebben deze 
methode in opdracht van de VNG ontwikkeld (in 
2003) en sindsdien verschillende keren 
geactualiseerd (meest recent in 2014). Ook 
‘beheren’ wij de flankerende producten bij deze 
methode, zoals het VNG-INP-model.



In de afgelopen jaren hebben wij voor tientallen gemeenten IVP’s geproduceerd. Voor zowel grote, middelgrote als kleine 

gemeenten. 

Uitgangspunten van onze ondersteuning bij uw IVP zijn:

  maatwerk: de ‘schaalgrootte’ van onze ondersteuning sluit altijd aan bij uw wensen en de omvang van uw gemeente;

  efficiëntie: door onze ruime ervaring met deze complexe materie kunnen wij de benodigde stappen relatief snel 

zetten, hetgeen u kosten bespaart; 

  kwaliteit: onze standaard ligt hoog en is ‘in pas’ met onze landelijke trekkersrol op dit terrein; u verkrijgt een IVP dat 

beantwoordt aan de nieuwste inzichten en geheel state of the art is.

Wij werken vanuit de methode Kernbeleid Veiligheid. De precieze toepassingsvorm bepalen we echter in gesprek met 

u. Door onze nauwe betrokkenheid bij de methode en ruime ervaring met het opstellen van IVP’s zijn wij goed in staat 

maatwerk te leveren en de methode als het ware te ‘overstijgen’. Enkele karakteristieken van proces en resultaat waar we 

veelal in gesprek met de opdrachtgever op uitkomen:

  Gefaseerde aanpak: eerst een veiligheidsanalyse, daarna een prioriteringsmoment en vervolgens het uitwerken van 

het IVP.

  Vertrekken vanuit de vijf veiligheidsvelden: Kernbeleid Veiligheid hanteert vijf veiligheidsvelden (gezamenlijk 

‘integrale veiligheid’), namelijk: 

 1:  Veilige woon- en leefomgeving 

 2:  Bedrijvigheid en veiligheid

 3:  Jeugd en Veiligheid

 4:  Fysieke veiligheid 

 5:  Integriteit en veiligheid.

 In de veiligheidsanalyse geldt dit als analysekader.

  Interactief proces, met interne en externe partners, zowel in de analysefase als bij het uitwerken van het beleid.

  Een krachtig, compact IVP, met in elk geval de volgende componenten: 

 1:  Uitgangssituatie/veiligheidsanalyse

 2:  Strategische doelstelling en uitgangspunten

 3:  Uitwerking prioritaire thema’s

 4:  Uitwerking overige strategische thema’s

 5:  Organisatie, coördinatie en beleidscyclus.

  Meetbaarheid van beleid door bij elk veiligheidsthema in het IVP effectindicatoren met streefwaarden op te nemen 

(- welk veiligheidseffect willen we bereiken?). 

  Stevige aandacht voor de wisselwerking met het sociaal domein: na de decentralisaties zijn er nieuwe verbindingen 

ontstaan tussen veiligheidsdomein en sociaal domein, die zowel complicerend zijn als belangrijke kansen bieden voor 

uw veiligheidsbeleid; deze verbindingen werken wij uit in uw IVP.

  Generiek: goede aansluiting op flankerend beleid zoals sociaal beleid, ruimtelijk beleid, evenementenbeleid, 

handhavingsbeleid, participatiebeleid.

  Uitwerking van burgerparticipatie, als strategische hoofdlijn en bij de verschillende veiligheidsthema’s.

  Als bijlage/aanhangsel van het IVP: een beknopt uitvoeringsplan voor het eerste uitvoeringsjaar (evt. de eerste twee 

uitvoeringsjaren).



VARIANTEN RICHTPRIJS DOORLOOPTIJD

Ondersteuning van één gemeente:

1.1  Ontwikkeling IVP, met als hoofdstappen 

 1) Veiligheidsanalyse; 

 2) Prioritering; 

 3)  Uitwerken beleid; interactief met interne en externe 

partners; inclusief een beknopt uitvoeringsplan voor het 

eerste uitvoeringsjaar (eventueel eerste twee jaar).

vanaf € 10.000 vanaf 2 maanden

1.2  Uitvoering van enkel de Veiligheidsanalyse; dit resulteert in 

een gedetailleerd en gedragen analysedocument dat een 

prima basis vormt voor vlotte realisatie van het IVP daarna.

vanaf € 5.000 vanaf 1 maand

1.3  Coaching, ondersteuning ‘op afstand’: we lezen, denken 

en schrijven mee op de belangrijke momenten in uw 

beleidsontwikkeling.

vanaf € 2.000 planning gemeente

ondersteuning meerdere gemeenten tegelijk:

2.1  Ontwikkeling IVP’s voor meerdere gemeenten tegelijk; 

dit betreft bijvoorbeeld de gemeenten binnen het politie-

basisteam; we realiseren voor elk van deze gemeenten een 

IVP zoals beschreven onder 1.1, waarbij we echter inhoudelijk 

en procesmatig de benodigde dwarsverbanden leggen; 

het resultaat vormt een belangrijke ondersteuning van uw 

intergemeentelijke samenwerking op het veiligheidsterrein; 

de gezamenlijke opdrachtverlening aan BMC leidt tot 

schaalvoordelen.

vanaf € 8.000

(per gemeente)

vanaf 3 maanden

2.2  Ontwikkeling van een gezamenlijk IVP voor meerdere 

gemeenten, bijvoorbeeld de gemeenten binnen het politie-

basisteam; in deze variant realiseren we een uniform 

strategisch gedeelte inclusief de prioriteiten voor de 

gemeenten en daarnaast lokale verbijzonderingen op de 

thema’s/onderdelen van het beleid waar nodig; er resulteren 

zodoende toch ‘eigen’ IVP’s per gemeente, die door de 

gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.

vanaf € 6.000

(per gemeente)

vanaf 3 maanden

Varianten
Hieronder beschrijven wij kort de belangrijkste ondersteuningsvarianten. We maken onderscheid tussen ondersteuning 

van individuele gemeenten en ondersteuning van meerdere gemeenten tegelijk. NB: er zijn ook andere varianten mogelijk; 

deze bespreken we graag met u.



SENIOR ADVISEUR
@: jaspervangaalen@bmc.nl

  DRS. JASPER VAN GAALEN

Meer informatie?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor 

een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met 

Jasper van Gaalen, senior-adviseur & -onderzoeker Inte-

grale Veiligheid via e-mailadres jaspervangaalen@bmc.nl  

of telefoonnummer (033) 496 52 00.

Zie ook de informatie op onze website: www.bmc.nl

Contact


