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Huiselijk geweld is lange tijd als een privé-

probleem gezien, of relatieprobleem, van echte-

lieden achter de voordeur waar zij onderling

maar uit moesten komen. Het begrip ‘huiselijk

geweld’ is ook lange tijd synoniem voor geweld

tussen partners geweest. De term is een vertaling

van ‘domestic violence’, dat in Groot-Brittannië

nog steeds wordt begrepen als geweld tussen

(ex)partners. Uit een slachtofferenquête uit 1996

(British Crime Survey) bleek dat 4,2% van de

vrouwen (16-59 jaar) in het voorgaande jaar met

fysiek geweld was geconfronteerd van de huidi-

ge of vorige partner. Het percentage voor man-

nen (16-59 jaar) was hetzelfde. De kans op ver-

wonding was voor vrouwen wel twee zo hoog

– het geweld waar zij mee te maken krijgen is

ernstiger. 23% van de vrouwen had naar eigen

zeggen ooit met geweld in hun relatie te maken

gehad tegenover 15% van de mannen (Domestic

violence: findings from the BCS self-completion

questionnaire, Home Office, 1999). Cijfers die iets

zeggen over een probleem dat moeilijk is om te

onderzoeken; respondenten willen niet mak-

kelijk iets kwijt over relationeel geweld (nog

zo’n term), bijvoorbeeld uit schaamte.

De term huiselijk geweld is naar ons land over-

gewaaid, maar wordt hier ten lande officieel (in

de kabinetsnota uit 2002: Privé geweld – publieke

zaak) begrepen als geweld gepleegd door iemand

in de huiselijke kring. Dat kan een levenspartner

zijn maar ook een familielid, of huisvriend. Een

ruimere opvatting, waarbij het gevaar van

begripsverwarring (welke cijfers hebben betrek-

king op welk probleem) op de loer ligt. Velen

denken bij huiselijk geweld in de eerste plaats

aan geweld tussen (ex)partners, sterker nog:

vrouwenmishandeling. De bijdrage van Karin

Wittebrood en Vic Veldheer staat in het teken

van minder begripsverwarring omtrent (de om-

vang van) huiselijk geweld. Zij signaleren dat de

verwarring en onenigheid die leeft rondom het

‘containerbegrip’ huiselijk geweld het lastig

maakt om het probleem aan te pakken. Wanneer

er sprake is van een containerbegrip is het van

belang om het begrip meer systematisch op te

delen en daar in de analyse rekening mee te hou-

den. Daarmee kan een fijnmaziger beeld worden

verkregen van het probleem. De Britse overheid

heeft bijvoorbeeld een uitgebreide typologie

geconstrueerd van – ook zo’n containerbegrip –

antisociaal gedrag, en maatregelen daar op af-

gestemd. Met een scherpe definitie kan veel ver-

warring worden voorkomen – de term ‘intimate

partner violence’, zoals het U.S. Department of

Justice die hanteert, laat geen misverstanden

over het slachtofferschap bestaan (Intimate part-

ner violence, Bureau of Justice Statistics, 2000).

Voor een effectiever criminaliteitspreventief

beleid is het zaak om begripsverwarring te

voorkomen. Dat geldt wanneer er sprake is van

criminaliteitsfenomenen, waar geweld op straat

eerder een voorbeeld van was. Andere termen

werden ook gebruikt: zinloos geweld, publiek

geweld, uitgaansgeweld en zelfs ontladings-

geweld (Raad voor Maatschappelijke Ontwik-

keling). Dat geldt ook voor veelomvattende

(beleids)concepten die ten grondslag liggen aan

een aanpak, zoals de Urgente Aanpak. Dit betreft

een van de maatregelen uit het Veiligheids-

programma om zowel geografische als thema-

tische problemen op veiligheidsgebied aan te

pakken. Ofwel: probleemwijken en -buurten,

bepaalde winkellocaties en uitgaansgebieden

tegenover bijvoorbeeld illegalenoverlast en

drugsproblematiek. Bij zowel criminaliteits-

fenomenen als veelomvattende concepten, is

het zaak een uitsplitsing te maken naar de ver-

schillende dader- en slachtofferpopulaties en

situationele aspecten. Met dergelijke specifieke

beschrijvingen kunnen interventies gericht

worden toegepast. Daarmee kan in de praktijk

slachtofferschap van criminaliteit in omvang

en ernst worden teruggedrongen. <<

Redactioneel

SPRAAKVERWARRING
Inhoud

6  crimi-trends
In het politieke en maatschappelijke debat over huiselijk

geweld is verwarring geslopen als het gaat over de omvang

van huiselijk geweld. Voor een fijnmaziger beeld van

huiselijk geweld zijn onderzoeken van onderzoeksbureau

Intomart uit 1997 en 2002, aan een secundaire analyse

onderworpen.

10  europese aanpak van geweld
Om activiteiten in Europese landen gericht tegen geweld,

meer op één lijn te brengen riep de Raad van Europa een

integraal project in het leven. Daaruit zijn belangrijke begin-

selen te distilleren voor een effectieve aanpak van geweld.

14  overlast van jeugdgroepen
Hoe de aanpak van overlastgevende jongerengroepen in

een aantal Noord-Brabantse gemeenten heeft uitgepakt is

onderzocht door IVA Beleidsonderzoek en Advies. Daarmee

kunnen andere gemeenten die met dezelfde problemen

kampen, hun voordeel doen.

19  gezinsproject 
In de mêlee van preventieprojecten gericht op de bestrijding

van jeugdcriminaliteit trekt het Gezins Gedrags Interventie-

project (GGI) de aandacht. Hoewel afgesloten is het GGI de

moeite waard om kennis van te nemen: het laat zien dat er

voor allochtone gezinnen met kinderen met politie-

contacten, goede programma’s kunnen worden ontwikkeld.

22  den engh
Rijksinrichting Den Engh richt zich met de SocioGroeps-

Strategie (SGS) op een groepsgewijze (her)opvoeding van

ernstig gedragsgestoorde jongens. Zowel jongens die

functioneren op zwakbegaafd niveau als normaal begaafde,

jonge veelplegers worden onder handen genomen.

27  loverboys
Loverboy-praktijken vragen om een strenge aanpak, want de

gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Beter inzicht in

de logistieke werkwijze van loverboys kan eraan bijdragen

dat loverboys eerder worden opgemerkt en opgespoord.

31  flevolijn
Om de sociale veiligheid rondom de Flevolijn te verbeteren,

heeft de NS in het convenant Flevolijn afspraken gemaakt,

met politie, justitie, gemeenten en anderen. De afspraken

gaan over: wederzijdse assistentieverlening, gezamenlijke

toezicht, onderhoud van de stationsomgeving en snellere

berechting van overtreders.

35  valse aangiften
Valse aangiften en andere meldingen die hebben geleid tot

nodeloze inzet van politiecapaciteit, komen in aanmerking

voor schadeverhaal door de politie. Van een stevige aanpak

van valse aangiften gaat een preventieve werking uit. Ook

kan de politie de handen uit de mouwen steken voor de écht

belangrijke zaken.

37  lezersonderzoek
Voorafgaand aan het vernieuwde tijdschrift secondant,

werd eind 2004 een lezersonderzoek meegestuurd met het

decembernummer van SEC. Gevraagd is onder meer naar de

informatiebehoefte van lezers en hoe zij de inhoudelijke

kwaliteit beoordelen. Met de uitkomsten kan het tijdschrift

op behoeften van de lezers worden afgestemd.

38  bedrijfsleven
In een quickscan naar de onveiligheid in het winkelgebied

van Nijmegen Centrum, werd een analyse van politiecijfers

gecombineerd met groepsgesprekken met ondernemers om

zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in kaart te

brengen.
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mensenhandel 
Bij mensenhandel denken de

meeste mensen aan uitbuiting in

de prostitutiebranche. De laatste

tijd is er echter in Nederland en

andere landen belangstelling ont-

staan voor andersoortige, moderne

vormen van slavernij. In lijn met

internationale afspraken is in

Nederland een wetsvoorstel in

voorbereiding waarbij de definitie

van mensenhandel wordt ver-

ruimd. Andere vormen van men-

senhandel worden in de toekomst

ook strafbaar gesteld. Maar welke

vormen van uitbuiting komen in

aanmerking om onder deze ruime-

re definitie te vallen? En welke ver-

schijningsvormen kent uitbuiting

in Nederland? Een antwoord op

deze vragen wordt gezocht in litera-

tuur uit uiteenlopende weten-

schappelijke disciplines, afkomstig

uit binnen- en buitenland. Aan de

hand van het wetsvoorstel en

nationale en internationale defini-

ties wordt een werkdefinitie, die

relevant is voor de Nederlandse

situatie, geformuleerd van slaver-

nij-achtige uitbuiting. Tevens

worden drie bestaande vormen

van sociaal-economische uitbui-

ting in Nederland tegen het licht

gehouden: illegaal werk binnen

bedrijven, illegaal werk binnen

huishoudens en orgaandonatie en

orgaanhandel. Nagegaan wordt of

er groepen zijn die een verhoogde

kans lopen om slachtoffer te

worden van slavernij-achtige uit-

buiting. Op basis van de bevin-

dingen over slavernij-achtige

uitbuiting in Nederland worden

suggesties gedaan hoe de opspo-

ring en bestrijding hiervan effectie-

ver gestalte kan krijgen.

Joanne van der Leun en Lisette Vervoorn.

Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland.

Een inventariserende literatuurstudie in het

kader van de uitbreiding van de strafbaar-

stelling van mensenhandel. Den Haag, Boom

Juridische Uitgevers, 2004. ISBN 90-5454-534-8.

jeugdige vreemdelingen
Wat is de positie van jeugdigen

die hier komen via mensenhan-

del en zijn er verschillen tussen

degenen die asiel aanvragen en

degenen die dat niet doen? Een

andere vraag is of minderjarige

vreemdelingen in vreemdelin-

genbewaring een andere positie

hebben dan die in strafrechte-

lijke detentie. Zomaar een paar

van de vragen die leven rondom

de positie van jeugdige vreem-

delingen in Nederland. Op een

congres gewijd aan het verblijf

van de jeugdige vreemdeling in

Nederland, wordt op 26 mei via

lezingen en workshops een

antwoord gezocht op deze en

andere vragen. Zoals: wat zijn de

mogelijkheden om een kinder-

beschermingsmaatregel op te

leggen aan jeugdigen uit deze

groep; hebben zij recht op jeugd-

zorg zoals dit is vastgelegd in de

Wet op de Jeugdzorg; hoe ziet de

belevingswereld van illegale

kinderen eruit; welke rechten

heeft een kind vanuit het Inter-

nationaal Verdrag inzake de

Rechten van het Kind; met welke

beperkingen hebben illegale

kinderen te maken. Op het

congres wordt ook het nieuwe

rapport Protection and assistance

for separated children gepresen-

teerd, dat is gewijd aan de situa-

tie van jeugdige vreemdelingen

in Europese landen (waaronder

Nederland). De kosten voor het

congres bedragen 350 euro

(exclusief btw).

Voor meer informatie en/of aanmelding:

Vermande Studiedagen, T (070) 378 98 96,

e-mail: vermande.studiedagen@sdu.nl of

raadpleeg de website: www.sdu.nl.

kwaliteit van de beveiliging
Particuliere beveiligingsorgani-

saties moeten van hun opdracht-

gevers tegen dalende tarieven

hoge prestaties leveren. De markt

voor beveiligingsorganisaties is in

beroering, omdat zich steeds meer

beveiligingsorganisaties aan-

dienen – ook uit het buitenland.

Tegen deze achtergrond dient zich

de vraag aan: hoe kan controle

worden behouden op de prestaties

en kwaliteit van de particuliere

beveiliging? Op het Security

Management Congres 2005 op

8 juni in de Reehorst in Ede

komen mogelijkheden hiervoor

aanbod.

Zoals de invoering van een keur-

merk voor particuliere beveili-

gingsorganisaties en het werken

met prestatie- en procesindica-

toren en speciale instrumenten en

methodieken voor de beveiliging.

Voor meer informatie en/of aanmelding:

Cocon evenementen & congressen,

T (0570) 51 02 62, F (0570) 51 02 72,

e-mail: info@cocon-evenementen.nl of

raadpleeg de website: www.fiss.nl.

congres over de
beveiligingsbranche
Hoe zijn de taken en verantwoor-

delijkheden van verschillende

organisaties in de beveiligings-

branche onderling afgebakend?

Dit is een van de thema’s die

worden verkend tijdens het

congres op 26 mei 2005 getiteld

Groei en verandering in de praktijk

van particuliere beveiliging. Ook

passeren de revue: de omvang van

de branche en haar positie binnen

de veiligheidszorg, de particuliere

beveiliging in toekomstperspectief,

de particuliere beveiliging in een

politiek kader en de beveiliging

van grote evementen (De Efteling

en Stadion Feijenoord). In het kader

van de beveiliging van Hoog

Catharijne wordt stilgestaan bij de

aanpak van overlast van

verslaafden en jongeren, de taak-

en rolverdeling tussen publieke en

private partners, informatie-

uitwisseling tussen beveiligers en

de politie, persoonsherkenning

door cameratoezicht en het toe-

passen van winkelverboden.

Andere onderwerpen die aan bod

komen zijn: particuliere beveili-

ging in detentiecentra, detentie-

boten en uitzetcentra en theorie-

ontwikkeling over en onderzoeks-

programma’s naar particuliere

beveiliging, politie en integrale

veiligheid. De kosten voor het

congres bedragen 295 euro

(exclusief btw).

Voor meer informatie en/of aanmelding:

Vermande Studiedagen, T (070) 378 98 96,

e-mail: vermande.studiedagen@sdu.nl of

raadpleeg de website: www.sdu.nl.

stagiaires van de opleiding
criminologie
In september 2002 gingen drie uni-

versiteiten – de Vrije Universiteit

Amsterdam (VU), de Universiteit

Leiden (UL) en de Erasmus

Universiteit Rotterdam (EUR) –

gezamenlijk aan de slag met een

zelfstandige opleiding crimi-

nologie. De bedoeling van de

opleiding is om studenten gerichte

kennis bij te brengen over aard,

omvang, schade en oorzaken van

criminaliteit. Maar ook over de

mogelijkheden om via preventie,

interventies en sancties criminali-

teitspatronen te doorbreken.

Studenten criminologie moeten

disciplineoverstijgend kunnen

denken. Dat betekent dat zij

juridische kennis moeten bezitten

maar ook thuis moeten zijn in

sociaal-wetenschappelijke onder-

zoeksvaardigheden. Denk aan

vragenlijstconstructie, interview-

techniek, etnografisch onderzoek,

dataverzameling, en statistische

analyses. In de Masters-fase

kunnen studenten er voor kiezen

om stage te lopen in het kader van

hun afstudeerproject. Dergelijke

onderzoeksstages, die ongeveer

twee tot vier maanden duren,

kunnen waardevolle onderzoeks-

bijdragen opleveren voor de

betrokken organisaties. Organi-

saties die mogelijkheden hebben

om onderzoeksstages te realiseren,

kunnen contact opnemen met (een

van) de stagecoördinatoren van de

opleiding Criminologie.

Voor meer informatie:

Universiteit Leiden:

Andrea Donker. T (071) 527 88 27,

e-mail: a.g.donker@law.leidenuniv.nl.

Vrije Universiteit Amsterdam:

Jaap Timmer. T (020) 598 62 36,

e-mail: j.s.timmer@rechten.vu.nl.

Erasmus Universiteit Rotterdam:

Johan van Wilsem. T (010) 408 26 64,

e-mail: vanwilsem@frg.eur.nl.

54

Snippers
korte, op actualiteit gerichte bijdragen /aankondigingen / recente ontwikkelingen / publicaties.
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door Karin Wittebrood en Vic Veldheer

De auteurs zijn werkzaam bij het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP) in Den Haag. Vic Veldheer is tevens lector

‘public governance’ aan de hogeschool INHOLLAND.

Wie de afgelopen jaren het politieke en maatschappelijke

debat heeft gevolgd over huiselijk geweld, weet dat de

omvang van dit fenomeen daarin veel aandacht krijgt.

Zo wordt in de nota Privé geweld – publieke zaak uit 2002

van het ministerie van Justitie een bevolkingsonderzoek

uit 1997 aangehaald, waaruit afgeleid kon worden dat ruim

5 miljoen Nederlanders ooit slachtoffer zijn geweest van

huiselijk geweld. Recent kwam de politie naar buiten met

cijfers uit hun nieuwe registratiesysteem waaruit zou

blijken dat in Nederland jaarlijks een half miljoen gevallen

van huiselijk geweld plaatsvinden. Geen geringe aantallen,

dus. Maar wat zeggen deze cijfers precies? In het huidige

beleid wordt onder huiselijk geweld verstaan:“geweld dat

door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt

gepleegd”. Ook in beide hierboven aangehaalde onder-

zoeken wordt deze omschrijving van geweld gebruikt.

Ondanks deze overeenstemming is vaak niet duidelijk

waar cijfers over huiselijk geweld precies betrekking op

hebben. Dit blijkt wel uit de verwarring en onenigheid in

het debat over de omvang van het verschijnsel huiselijk

geweld. Een aantal van dergelijke onduidelijkheden

bespreken we hier kort.

- Alleen lichamelijk geweld of ook geestelijk geweld?

Het is niet altijd duidelijk om welke vormen van huiselijk

geweld het gaat. Soms hebben cijfers alleen betrekking op

lichamelijk geweld; soms wordt een veel ruimere definitie

gehanteerd.

- Geweld tussen (ex)partners of geweld tussen anderen?

Verder blijkt niet altijd duidelijk wie het geweld pleegt en

wie het slachtoffer is. Vaak wordt verondersteld dat het

vooral mannen zijn die het geweld plegen en dat hun

vrouwelijke (ex)partners het slachtoffer zijn. Misschien is

dat ook zo, maar de cijfers hebben ook betrekking op

geweld dat door familieleden en huisvrienden wordt

gepleegd en waarvan zowel mannen als vrouwen het

slachtoffer zijn.

- Recent of ooit slachtoffer van huiselijk geweld? 

Ook ontstaat er verwarring omdat de cijfers meestal

betrekking hebben op ervaringen met huiselijk geweld

gedurende iemands leven. Het is gebruikelijk om in

bevolkingsonderzoeken naar huiselijk geweld te vragen

of iemand ooit hiermee te maken heeft gehad. Recente

slachtoffers van huiselijk geweld zullen immers minder

participeren in dergelijke onderzoeken, omdat ze in de

maatschappelijk opvang verblijven of in verband met hun

veiligheid niet kunnen meedoen. Hoewel dus belangrijk,

zeggen deze ooit-cijfers weinig over de huidige omvang

van het geweld. Toch worden de gegevens over het aantal

mensen dat ooit te maken heeft gehad met huiselijk

geweld, regelmatig gebruikt om een dergelijk aantal

slachtoffers op dit moment aannemelijk te maken.

- Incidenteel of structureel huiselijk geweld?

Onduidelijk in het debat is of het huiselijk geweld een

systematisch karakter heeft of dat het om incidenten gaat.

Jarenlang iemand slaan of schoppen is van een andere orde

dan een eenmalige klap.

Hoewel in het politieke en maatschappelijke debat duidelijk

lijkt wat huiselijk geweld is, kan de term dus tot verwarring

leiden. Als gevolg hiervan circuleren er veronderstellingen

over huiselijk geweld die niet gestaafd worden door de aan-

gehaalde cijfers. Zo gaat men er doorgaans van uit dat

huiselijk geweld vooral plaatsvindt tussen (ex)partners,

dat met name mannen de geweldplegers zijn en dat vooral

6

Crimi-trends

In het politieke en maatschappelijke debat over huiselijk

geweld is verwarring geslopen als het gaat om de ware

omvang van huiselijk geweld. Onduidelijk is waar de cijfers

die rondzingen betrekking op hebben – geweld gepleegd

door voormalige of huidige partners, of door familieleden en

huisvrienden om maar wat te noemen? Cijfers moeten geen

eigen leven leiden over wat in de grond van de zaak een con-

tainerbegrip is. Voor een fijnmaziger beeld van huiselijk

geweld zijn onderzoeken van onderzoeksbureau Intomart uit

1997 en 2002, opnieuw geanalyseerd. Wat vaak wordt

gedacht blijkt niet te kloppen: het merendeel van het

huiselijk geweld vindt níet tussen partners plaats.

HUISELIJK GEWELD:
MEER DAN ALLEEN
PARTNERGEWELD 

Gemiddeld een op de acht volwassen Nederlanders heeft ooit te maken gehad met geweld door hun partner

Foto: Inge van Mill
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dan is uithuisplaatsing van de dader – een veelgenoemde

maatregel om huiselijk geweld aan te pakken – in veel

gevallen niet het goede antwoord; een straat- of contact-

verbod ligt dan bijvoorbeeld meer in de rede. Het verdient

daarom aanbeveling om bij de aanpak van huiselijk geweld

afzonderlijk beleid te ontwikkelen voor de verschillende

vormen van huiselijk geweld.

In dit verband is het dan ook te betreuren dat in de nieuwe

landelijke uniforme registratie van de politie waarin

huiselijk geweld wordt geregistreerd – op zichzelf genomen

een uitstekend initiatief – wordt uitgegaan van een zeer

brede omschrijving van huiselijk geweld. In de praktijk

blijken uiteenlopende incidenten in deze registratie tot

huiselijk geweld te worden gerekend, variërend van ernstig

geweld tussen partners tot burenruzies en zelfs mishan-

deling van dieren. Het registratiesysteem is bovendien zo

opgezet, dat het aan de verbalisant wordt overgelaten te

beslissen of een bepaald incident huiselijk geweld betreft.

Dit zorgt er niet alleen voor dat verkeerde signalen worden

afgegeven over de aard en omvang van de verschillende

vormen van huiselijk geweld, het bemoeilijkt ook een

adequate aanpak. Dat is niet in het belang van de slacht-

offers van huiselijk geweld. <<

Voor meer informatie: Karin Wittebrood en Vic Veldheer.

‘Partnergeweld in Nederland: een secundaire analyse van de

Intomart-onderzoeken naar huiselijk geweld’. In: Tijdschrift

voor Criminologie (2005) 47 (1), p. 3-23.

8

allochtone vrouwen slachtoffer zijn van partnergeweld.

De cijfers die men daaraan verbindt zijn vaak ontleend

aan twee onderzoeken van onderzoeksbureau Intomart in

opdracht van het ministerie van Justitie. Voor ons reden

genoeg om de uitkomsten van deze grootschalige onder-

zoeken uit 1997 en 2002 naar huiselijk geweld eens kritisch

te bekijken. We hebben daarvoor de oorspronkelijke

gegevens opnieuw geanalyseerd.

aandeel van partnergeweld
Wat laten onze secundaire analyses zien? Van alle onder-

vraagden in het Intomart-onderzoek uit 1997 geeft 48%

aan ooit slachtoffer te zijn geweest van fysiek en/of seksueel

geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Van al

deze gerapporteerde voorvallen is het aandeel berekend dat

gepleegd is door de (ex)partner, door de ouder(s), overige

familieleden en niet-familieleden (zie figuur 1). Nog geen

kwart gepleegd hiervan is gepleegd door de (ex)partner.

Verder nemen ouders een vijfde van het huiselijk geweld

voor hun rekening. Het resterende huiselijk geweld

– en dus het grootste deel – wordt door overige familieleden 

(22 procent) en niet-familieleden (37 procent) gepleegd.

Figuur 1> Ooit ondervonden huiselijk geweld naar relatie

met de dader 

Relatief veel van het gerapporteerde geweld heeft echter

in de jeugd plaatsgevonden. Bij meer dan de helft van alle

slachtoffers van fysiek geweld is dit voor het achttiende

levensjaar begonnen; bij seksueel geweld is dit 45 procent.

Maar ook wanneer we alleen huiselijk geweld in de af-

gelopen vijf jaar bekijken (ruim een kwart van het totale

gerapporteerde huiselijk geweld), is bijna 60 procent door

niet-familieleden gepleegd. Wel is een verschuiving zicht-

baar in het aandeel geweld gepleegd door de (ex)partner

(naar 37 procent) en geweld door de ouder(s) (naar 5 procent).

Voor de meeste ondervraagden die ooit het slachtoffer zijn

geweest van kindermishandeling, is dit immers langer dan

vijf jaar geleden. Hoewel vaak in het maatschappelijk debat

wordt verondersteld dat het merendeel van het huiselijk

geweld tussen partners plaatsvindt, blijkt dit dus níet het

geval te zijn.

omvang van partnergeweld
Daarnaast hebben we op basis van een secundaire analyse

van de Intomart-onderzoeken gerapporteerd over de

omvang van partnergeweld. Dat is op basis van deze

gegevens nog niet eerder gebeurd. We hebben cijfers

gepresenteerd over lichamelijk geweld tussen (ex)partners

waarvan zowel mannen als vrouwen het slachtoffer zijn.

Bovendien hebben we autochtone en allochtone vrouwen

vergeleken. Hieruit blijkt dat gemiddeld een op de acht

(12 procent) volwassen Nederlanders ooit te maken heeft

gehad met geweld door hun (ex)partner. Vrouwen zijn

relatief vaker slachtoffer dan mannen, terwijl allochtone en

autochtone vrouwen dat ongeveer even vaak zijn geweest.

Voor sommige slachtoffers heeft het partnergeweld recent

plaatsgevonden; voor anderen is dat al lang geleden. Ook is

er variatie in de aard en ernst van het gerapporteerde part-

nergeweld. We hebben daarom ook geprobeerd hier meer

inzicht in te krijgen. De bevindingen moeten echter met de

nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de

gegevens op dit punt onzeker zijn. De vraagstelling in de

Intomart-onderzoeken was hier debet aan en leidt waar-

schijnlijk tot een relatieve overschatting van recent

slachtofferschap, evenals van de duur en de frequentie

van het lichamelijk geweld. Uit de gegevens blijkt dat bijna

4 procent van de volwassen Nederlanders de afgelopen 5

jaar te maken had met partnergeweld en dat dit onder

vrouwen hoger is dan onder mannen. Verder lijken alloch-

tone vrouwen vaker recent het slachtoffer te zijn geweest

van partnergeweld dan autochtone vrouwen.

beleidsimplicaties
Uit de resultaten van onze analyses kunnen enkele con-

clusies worden getrokken die ook voor de aanpak van

huiselijk geweld relevant zijn. In de eerste plaats maakt de

verwarring en onenigheid die bestaat over het container-

begrip huiselijk geweld het lastig om dit probleem adequaat

aan te pakken. Wanneer we weten dat het merendeel van

het huiselijk geweld niet door een huisgenoot wordt

gepleegd, maar door een oom, buurman of huisvriend,

(ex)partner

ouder(s)

overige familieleden

niet-familieleden

22%

19%

22%

37%

Veel huiselijk geweld vindt plaats in de jeugd | Foto: Inge van Mill
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door Lodewijk Tonino

De auteur is werkzaam bij de afdeling

Preventie- en Slachtofferbeleid van het

ministerie van Justitie. Hij was voor

Nederland correspondent bij het pro-

ject van de Raad van Europa.

In veel lidstaten van de Raad van

Europa is de afgelopen jaren op tal van

terreinen die direct of indirect te

maken hebben met geweld, middels

beleidsplannen en projecten en

experimenten van lokale snit, het

groeiende geweld de wacht aan-

gezegd. De Raad van Europa achtte het

in 2001 tijd om de balans op te maken.

Om de versnippering tegen te gaan

werd door de Secretaris-generaal van

de Raad onder de titel ‘Responses to

violence in everyday life in a demo-

cratic society’ een integraal project

op de rails gezet, met een looptijd van

2002 tot en met eind 2004. Het project

had tot doel om een gecoördineerde

strategie te formuleren om het

‘dagelijks geweld’ in Europa te

verminderen. Daarnaast om lidstaten

bij te staan in hun voortdurende taak

bij het bestrijden van geweld en het

leven van de burger in Europa veiliger

te maken. Met dagelijks geweld wordt

hier gedoeld op geweld waar burgers

in het leven van alledag tegen aan

kunnen lopen. Niet zozeer terroristisch

geweld en dergelijke. Het project, dat

zich in zijn uitwerking heeft laten

inspireren door deskundigen van de

Wereldgezondheidsorganisatie en hun

rapport World report on violence and

health, had drie doelstellingen:

1)  Het in beeld brengen van de huidige

trends in de lidstaten op het gebied

van geweld en de voorkoming ervan.

Het formuleren van beginselen en

een algemene aanpak voor een

samenhangend beleid voor een ant-

woord op geweld.

2)  Het bestuderen van de structurele

oorzaken en factoren van geweld.

Daarbij gaat het voornamelijk om

sociale cohesie of sociale uitsluiting,

de groei van culturele en religieuze

diversiteit en de rol van de media.

3) Het voorbereiden van politieke

aanbevelingen, maar ook praktische

instrumenten ter vermindering van

geweld in de steden, in huis, op

school en in de sport. De bestrijding

van geweld tegen vrouwen en van

mensenhandel, jeugdbeleid in

relatie tot geweld, bemiddeling in

strafzaken en slachtofferzorg zijn

ook onderwerpen van prioritaire

aandacht.

burgers
Het is niet altijd eenvoudig aan te

geven hoe projecten van de Raad van

Europa concreet van belang zijn voor

het beleid van de lidstaten, de publieke

organisaties, zoals gemeenten, de

NGO’s (niet-gouvernementele orga-

nisaties) en de burgers. Het project

heeft naast het organiseren van een

aantal conferenties en seminars en het

publiceren van een aantal studies op

de hierboven genoemde thema’s, op

basis van de bevindingen twaalf

beleidsbeginselen geformuleerd.

Deze vormen een leidraad voor een

geïntegreerd beleid ten aanzien van de

aanpak van geweld. Nederland heeft

op de ministeriële ad-hocconferentie

te Oslo ter afsluiting van het project

111010

De aanpak van geweld waar Europese burgers mee te maken

kunnen krijgen, hangt als los zand aan elkaar. Om inspan-

ningen meer op één lijn te brengen riep de Raad van Europa

een integraal project in het leven. Daaruit zijn belangrijke

beginselen te distilleren voor een goede aanpak van geweld.

Zonder een geïntegreerde benadering lukt het niet. Dat part-

nerschappen niet thuis geven, mag niet gebeuren. Het is de

vraag in hoeverre in de Nederlandse praktijk deze beginselen

– zeker op lokaal niveau – worden nageleefd.

Illustratie: Hans Sprangers

EUROPA DIENT
GEWELD VAN
REPLIEK
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de mededeling van de Europese

Commissie inzake criminaliteits-

preventie (grotendeels ongefundeer-

de) kritiek op het Europees Netwerk

Criminaliteitspreventie (EUCPN).

In hun aanbeveling dringt het comité

aan op de oprichting van een Europees

Observatorium. Het European Forum

for Urban Safety (EFUS) wordt daarbij

een belangrijke rol toegedicht.

De oprichting van een dergelijk obser-

vatorium verdient krachtige steun.

Op die manier kunnen niet alleen een

aantal legitieme wensen in vervulling

gaan, maar wordt ook versnippering

van kennis tegengegaan en efficiency

wordt bevorderd. Of het ooit zover

komt hangt voornamelijk af van de

bereidheid van de Europese Commis-

sie een dergelijk observatorium finan-

cieel te steunen. Het Nederlandse

voorzitterschap van de Europese Unie

heeft voorgesteld met alle betrokken

partijen daarover overleg te voeren.

Hopelijk gebeurt dit ook op korte

termijn. De centrale overheden – in

Nederland zou die rol aan het CCV

dienen te worden toebedeeld – kunnen

een belangrijke rol spelen bij het door-

geven, analyseren, bewerken en

geschikt maken van de verzamelde

best practices en data voor regionaal

en lokaal gebruik.

huiselijk geweld
Bij de afronding van het project

‘Responses to violence in everyday

life in a democratic society’ in Oslo,

kondigde de plaatsvervangend

Secretaris-generaal van de Raad een

nieuw project aan:‘Kinderen en

geweld’, mede gebaseerd op het juist

afgeronde project. Naar verwachting

zal Nederland ook hier een correspon-

dent aanwijzen. De Parlementaire

Assemblee van de Raad van Europa

heeft op 8 oktober 2004 een aan-

beveling aangenomen waarin het

Comité van ministers wordt gevraagd

een Europese campagne te starten op

het gebied van huiselijk geweld tegen

vrouwen. Ook moet het onderwerp

huiselijk geweld worden geplaatst op

de agenda van het derde topberaad

van de Raad van Europa. Bovendien

wordt de ministers gevraagd een

ad–hocwerkgroep te starten die

voorstellen voor acties formuleert op

nationaal niveau. Die acties op natio-

naal niveau houden onder meer in:

- een nationale bewustwordings-

campagne 

- maatregelen ter bescherming van

slachtoffers

- strafbaarstelling van huiselijk

geweld

- gebruikmaken van best practices in

andere lidstaten

- het ontwikkelen van instrumenten

voor het meten van de ontwikkeling

van huiselijk geweld en het meten

van de effectiviteit van preventieve

en repressieve maatregelen

- het rapporteren aan internationale

instanties voor de rechten van de

mens over de voortgang van de

preventie en de bestrijding van

huiselijk geweld.

Hoewel de acties voornamelijk gericht

zijn aan het adres van de nationale

overheid, is het zonneklaar dat mede-

werking van samenwerkingspartners

op lokaal en regionaal niveau van

vitaal belang is om aan de gestelde

eisen te voldoen. Nu drukt de Raad

van Europa zich over het algemeen

uit in aanbevelingen waar men niet

verplicht is gehoor aan te geven.

Willen we huiselijk en ander geweld

echt een halt toeroepen dan is na-

leving van de aanbevelingen door

een democratische rechtsstaat niet

meer dan vanzelfsprekend. <<

De documenten van het project ‘Responses

to violence in everyday life’ zijn te down-

loaden via www.coe.int/violence.

Voor meer informatie over het World

report on violence and health:.

www.who.int/violence_injury_prevention.

Voor meer informatie over de mededeling

van de Europese Commissie over

criminaliteitspreventie: SEC, nr. 2 (2004).

Voor meer informatie over het EUCPN:

SEC, nr. 5 (2004).
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evenals de overige 45 lidstaten inge-

stemd met een resolutie, waar deze 12

beginselen een onderdeel van zijn.

Hoewel deze twaalf beginselen rede-

lijk voor de hand liggend zijn en voor

Nederland over het algemeen niet

nieuw, is het toch nuttig de belangrijk-

ste kort na te lopen en het Nederlandse

beleid eraan te toetsen. Zeker nu het

kabinet binnenkort met een brede

beleidsnotitie over geweld komt.

De twee belangrijkste beginselen

hebben betrekking op het belang van :

(a) een geïntegreerde benadering en:

(b) het stelselmatig kunnen vertrouwen

op partnerschappen. Een veelomvat-

tende en gecoördineerde benadering

van geweld moet zijn gebaseerd op

thematische, horizontale en verticale

en strategische inpassing in het natio-

nale preventiebeleid en de uitvoering

daarvan op alle niveaus. Wanneer niet

stelselmatig kan worden vertrouwd op

partnerschappen is een geïntegreerde

benaderingswijze gedoemd te mis-

lukken. Het samenbrengen van (finan-

ciële) middelen en een gedeelde ver-

antwoordelijkheid met inachtneming

van ieders specifieke rol, maakt deel

uit van zo’n geïntegreerde benade-

ringswijze.

risicofactoren
Deze twee beginselen – die nauw met

elkaar samenhangen – kunnen op

zich onderschreven worden. Het is

echter de vraag in hoeverre in de

Nederlandse praktijk op alle niveaus

deze beginselen worden nageleefd.

Op het niveau van de departementen

en op het lokale niveau wordt veel

werk verzet om een of meerdere risico-

factoren die bijdragen aan geweld,

geheel of gedeeltelijk uit te schakelen.

Zo neemt Verkeer en Waterstaat

maatregelen om agressie en geweld

in het openbaar vervoer terug te

dringen, houdt Volksgezondheid,

Welzijn en Sport zich bezig met het

alcoholmatigingsbeleid en het

geweld in de sport en probeert Onder-

wijs geweld op scholen terug te drin-

gen. Het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties houdt

zich bezig met de veiligheid in het

algemeen en het ministerie van

Justitie coördineert de aanpak van

huiselijk geweld en het geweld tegen

kinderen. Dit ministerie is tevens

leidend bij het schrijven van de brede

beleidsnotitie betreffende de

preventie van geweld.

vloeken in de kerk
Behalve de aanpak van huiselijk

geweld voldoet de Nederlandse

praktijk nog niet, alhoewel er tekenen

zijn in de goede richting. Zoals het

afgelopen jaar ingestelde directeuren-

overleg van alle departementen die

betrokken zijn bij de preventie van

criminaliteit, waaronder uiteraard

geweld. Of de genoemde twee

beginselen ook op lokaal niveau

worden gehanteerd is niet erg helder.

Er zijn enkele programma’s, die nopen

of uitnodigen tot samenwerking. Denk

aan Communities that Care (CtC), de

zorgstructuren rond het onderwijs en

Welzijn versterkt veiligheid. Deze pro-

gramma’s hebben indirect met de pre-

ventie van geweld te maken. Zij kun-

nen evenwel het kader vormen voor

meer concrete samenwerking vooral

op lokaal niveau. Het samenbrengen

van (financiële) middelen gaat nog een

stap verder. Voor sommigen is dat

vloeken in de kerk. Toch dient er iets

te worden gedaan aan de ontschotting

van gelden, zowel op het nationale

als op het lokale niveau, wil de samen-

werking bij het stoppen van geweld

het meest effectief gestalte kunnen

krijgen. Het zou een goede zaak

zijn wanneer het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid

(CCV) een inventarisatie laat maken

van de samenwerking (best practices)

inclusief de financiële component op

lokaal niveau inzake de preventie

van geweld. Het gaat er toch altijd

weer om anderen goede voorbeelden

voor ogen te houden, zodat zij daar hun

voordeel mee kunnen doen.

observatorium
Een belangrijke aanbeveling in de

resolutie is het advies aan de ministers

van de Raad van Europa om het voor-

stel te steunen dat het licht zag tijdens

een bijeenkomst van lokale en regio-

nale autoriteiten in Europa. Dit houdt

in dat een Europees observatorium

inzake veelvoorkomend geweld moet

worden opgericht, in samenwerking

met intergouvernementele organisa-

ties en de Europese Unie. Kennelijk is

er grote behoefte op regionaal en

lokaal niveau aan een dergelijk

observatorium, dat als voornaamste

taak krijgt het verzamelen en

verspreiden van best practices, het ver-

zamelen en analyseren van data en het

signaleren van trends. Ook de

Parlementaire Assemblee van de Raad

van Europa heeft in 2001 al eens dit

idee geopperd. Het onderwerp was

toen ‘De veiligheid en criminaliteits-

preventie in de steden’.

De druk om tot een dergelijk Europees

observatorium te komen is toe-

genomen sinds september 2004.

Het comité van lokale en regionale

autoriteiten in Europa leverde toen

naar aanleiding van de bespreking van

Behalve de aanpak van

huiselijk geweld voldoet

de Nederlandse praktijk

nog niet, alhoewel er

tekenen zijn in de goede

richting.
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door Hans Moors, Kitty Pardoel en Monique

Bruinsma 

De auteurs zijn als (senior) onderzoeker werk-

zaam bij de unit Veiligheid & Criminaliteit van

IVA Beleidsonderzoek en Advies, verbonden aan

de Universiteit van Tilburg.

Jeugdoverlast bevindt zich ergens op het slappe

koord tussen ergernis en angst aan de kant van

de burger en verveling en crimineel gedrag van

de kant van jongeren. De communis opinio

zweeft: de leefbaarheid in buurten en wijken is

een groot goed en jongeren moeten voldoende

ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daar staat

tegenover dat zij in groepsverband soms te ver

gaan. Dan moet worden ingegrepen. In beginsel

een taak van ouders maar in de praktijk worden

politie, scholen, hulpverleners, openbaar

ministerie en gemeentelijke beleidsmakers daar

op aangesproken. Deze keten draagt immers de

verantwoordelijkheid voor het welbevinden van

alle bewoners van een wijk of buurt. De vraag is

of deze samenwerkingspartners in staat zijn om

overlastgevende jongerengroepen met succes

aan te pakken. En wat is daar dan voor nodig?

asociaal gedrag
In opdracht van vijf Noord-Brabantse gemeenten

(Boxtel, Cuijk, Den Bosch, Oss en Uden) heeft IVA

Beleidsonderzoek en Advies een onderzoek uit-

gevoerd naar: (1) de aard en omvang van overlast-

gevende jeugdgroepen ter plekke; (2) de aanpak

van overlastsituaties; en (3) het rendement van

de genomen maatregelen. In deze gemeenten

vertoont een toenemend aantal jongerengroepen

asociaal gedrag in de ogen van buurtbewoners.

De jongeren veroorzaken geluidsoverlast, maken

rommel op straat, of zijn als groep bedreigend

voor passanten. Denk ook aan het uiten van

beledigingen, agressieve bejegening en het

groepsgewijs plegen van vernielingen en andere

delicten. Het onderzoek is gebaseerd op een

inventarisatie van gegevens bij wat we de pro-

bleemeigenaren noemen: de politie, de verant-

woordelijke gemeenteambtenaren, het openbaar

ministerie, bureau Halt en het jongerenwerk.

Op grond van de registraties van politie en open-

baar ministerie is voor de periode tussen 1 januari

2003 en 1 april 2004 geanalyseerd welke jongeren,

in welke wijk of buurt, in groepsverband overlast

veroorzaken. Deze analyse is voorgelegd aan de

probleemeigenaren en getoetst aan hun beeld-

vorming over betreffende jongeren. Vervolgens

zijn deze jongeren (per gemeente) ingedeeld en

beschreven in drie ‘ernst-categorieën’: hinder-

lijke, overlastgevende en criminele jongeren-

groepen. Daarbij is specifiek aandacht besteed

aan de omvang van de groepen, de groeps-

dynamische bindingsfactoren en de leeftijd van

de groepsleden. Daarnaast zijn het gemeentelijke

jongerenbeleid, de gepleegde preventieve en

repressieve interventies én de resultaten hiervan

in kaart gebracht.

lessen voor gemeenten
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

in de vijf Noord-Brabantse gemeenten, die hier

worden samengevat, zijn zonder twijfel ook van

belang voor andere Nederlandse gemeenten die

met overlast van groepen jongeren te maken

hebben.

Om te beginnen: de aard en omvang van de over-

lastproblematiek is evenredig aan de grootte

(inwoneraantal) van de gemeente. De jongeren-

groepen zijn dynamisch, maar – in tegenstelling

tot wat vaak wordt verondersteld – qua samen-

stelling veeleer stabiel dan vluchtig. De groepen

die burgers als overlastgevend ervaren, zijn sekse-

homogeen en bestaan in de regel uit jongens van

zestien jaar of ouder. Eén kanttekening: de leef-

tijdsgroep van 12- tot 16-jarigen is onderbelicht

gebleven, want in de basisregistratie van de

politie is zij niet of nauwelijks terug te vinden.

1414

Geluidsoverlast veroorzaken, rommel

op straat maken, zich naar buurt-

bewoners bedreigend opstellen, om

maar te zwijgen van met z’n allen

delicten plegen. In een aantal Noord-

Brabantse gemeenten vertonen

jongerengroepen gedrag waar

niemand op zit te wachten. Uit een

onderzoek naar de aanpak van deze

groepen, uitgevoerd door IVA

Beleidsonderzoek en Advies, kunnen

andere gemeenten lessen distilleren.

De aanpak van jongerengroepen ont-

beert vaak individuele of dadergerichte

(preventieve) interventies. Over het

rendement van maatregelen is weinig

bekend. Informatie over jongeren-

groepen moet op het niveau van

groepsleden beschikbaar zijn. En wie

heeft de touwtjes in handen als maat-

regelen worden getroffen?

LASTPAKKEN IN
GROEPSVERBAND
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omdat uit het onderzoek in de vijf Noord-

Brabantse gemeenten is gebleken dat de meeste

gekende en notoir overlastgevende jongeren-

groepen allesbehalve vluchtig van aard zijn qua

samenstelling en gedragspatronen. Op basis van

deze informatie kunnen maatregelen worden

genomen die overlastbeperkend én participatie-

versterkend werken. Op het ogenblik ontberen

de betrokken professionals een eenduidige visie

maar ook een bruikbaar format daarvoor, om deze

gedragskundige groepsanalyses uit te voeren en

te boekstaven.

Individuele casuïstiek 

Politiedistricten gaan niet eenduidig om met het

registreren van jeugdoverlastmeldingen en

informatie over jongeren(groepen). Soms wordt

van meldingen uitvoerig verslag gedaan, soms is

het verslag summier – zonder specifieke infor-

matie over betrokkenen. Informatie over overlast-

gevende jongerengroepen is dikwijls verspreid

over diverse afdelingen binnen een politiedistrict.

En over gemeentelijke diensten, hulpverlenings-

instanties en speciale (anonieme) meldpunten.

Dit gaat niet noodzakelijk ten koste van de

informatiepositie van de wijkagenten, maar

belemmert wel het snel en toepassingsgericht

opmaken van kwantitatieve en kwalitatieve

overzichten. Dergelijke overzichten kunnen

relevant zijn voor beleidsmakers en –uitvoerders.

Om het informatiebeheer te vereenvoudigen en

eenduidige registratie te bevorderen, is het

zinvol informatiestromen te bundelen onder

beheer van een districtelijke contactpersoon.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het monitoren van

plegers van huiselijk geweld of veelplegers.

Tevens moet worden geïnvesteerd in betere

vaardigheden bij de politie om methoden en

technieken van analyse adequaat toe te passen.

Hoewel vaak voldoende relevante gegevens

beschikbaar zijn, ontbreekt het aan de analyse-

capaciteit én –vaardigheden om op basis van

deze gegevens tactisch en strategisch inzetbare

informatie aan te leveren. Dergelijke informatie

moet aan een aantal eisen voldoen. Overlast-

gevende jongerengroepen moeten op het niveau

van de gedragingen van individuele groepsleden

kunnen worden gedetermineerd en over die groe-

pen moet op individueel niveau kunnen worden

gesproken. Welke positie en rol hebben indivi-

duele jongeren binnen de groep? Welk gedrag

vertonen zij binnen de groep? Over welke andere

16

Doorgaans wordt terughoudend opgetreden bij

het ‘criminaliseren’ van jongeren in deze leeftijds-

categorie. Betrouwbare informatie over deze

‘jonge jongeren’ is ook lastig te verzamelen.

De invoering van de legitimatieplicht zou hier

overigens verandering in kunnen brengen.

De betreffende jongeren en de groepen zijn vaak

bekend bij wijkagenten en/of hulpverleners,

maar relevante informatie wordt niet centraal

verzameld. In bijna de helft van de getraceerde

jongerengroepen vertonen individuele leden

crimineel gedrag. In een beperkt aantal groepen

vinden groepsgewijs criminele activiteiten

plaats. De huidige aanpak bestaat uit een com-

binatie van situationele en groepsgerichte

interventies. Individuele of dadergerichte

(preventieve) maatregelen komen nauwelijks

voor. Veel interventies en maatregelen zijn te

algemeen en hebben een reactief karakter.

Bovendien ontbreekt het aan een duidelijke regie

(wie heeft de touwtjes in handen) en aan richt-

lijnen bij het maken van keuzen over welke groep

of welk type problematiek prioritair moet worden

aangepakt, of welke interventies het meest

passend zijn. Het rendement van interventies

en maatregelen wordt nauwelijks systematisch

en op eenduidige criteria geëvalueerd.

Verbeterbeleid mist hierdoor een gedegen grond-

slag. Wijkagenten, jongerenagenten en jongeren-

werkers hebben een goed, op de praktijk gestoeld

beeld van (mogelijk) overlastgevende jongeren-

groepen. Van deze informatiebronnen wordt

onvoldoende gebruik gemaakt, deels omdat die

hun informatie niet altijd duidelijk (kunnen)

overbrengen. Het ordenen en gezamenlijk analy-

seren van beschikbare informatie over overlast-

gevende groepen heeft in overlegvormen nog te

weinig aandacht. De beschikbare informatie is

dikwijls onvoldoende toegankelijk voor betrok-

ken en handelende samenwerkingspartijen.

skatende jongeren
Ziet de ene wijkbewoner een groep skatende

jongeren als een gezellige aanwinst voor de

buurt, voor een andere wijkbewoner gaat van

diezelfde groep wellicht dreiging uit. Het uitein-

delijke doel van preventie en bestrijding van

overlast door jongerengroepen is het beheersbaar

houden van de ervaren (beleefde) overlast.

Dat vergt niet alleen interventies gericht op het

voorkomen of verminderen van groepsgewijze

of individuele overlast veroorzaakt door jongeren,

maar idealiter ook interventies gericht op het

verbeteren van burgerparticipatie. In recent

onderzoek voor de Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling hebben Henk Elffers en Wiebe de

Jong determinanten van (on)veiligheidsgevoe-

lens onderzocht (“Nee, ik voel me nooit onveilig”,

2004). Het blijkt dat burgers (on)veiligheid meer

als een sociaal probleem ervaren dan als een

criminaliteitsprobleem. Het is vanuit het per-

spectief van de burger daarom aanbevelenswaard

om minder te investeren in repressieve maat-

regelen. En meer in het bevorderen van sociale

cohesie, door het vertrouwen te versterken dat er

zonodig voldoende toezicht en controle voor-

handen is. Maar veel beleidsmaatregelen die

bedoeld zijn om sociale cohesie te versterken,

blijken in de praktijk tekort te schieten. Beleids-

makers denken doorgaans in termen van beleid

en resultaat, niet in termen van gedrag dat ver-

toond moet worden om tot resultaat te komen.

jongerenoverlast
De belangrijkste voorwaarden om op gemeente-

lijk of regionaal niveau jongerenoverlast tegen te

houden en sociale cohesie of saamhorigheids-

gevoelens te versterken, zijn: (1) praktische kennis

van hoe jongerengroepen in elkaar steken op het

concrete niveau van gedragingen en gedrags-

patronen; (2) adequate en voor alle samen-

werkingspartners toegankelijke informatie over

jongeren die al dan niet in groepsverband

overlast geven; en (3) vaardigheden om tactisch

en strategisch gebruik te maken van de beschik-

bare kennis en informatie.

Beruchte groepen

Om een succesvol arsenaal van instrumenten en

interventies te kunnen ontwikkelen is kennis van

gedrag nodig. De gedragingen van jongeren-

groepen die overlast (dreigen te) veroorzaken

moeten daarom zowel op individueel als op

groepsniveau, liefst systematisch worden

getypeerd. Groepsprofielen moeten worden

vastgesteld en de groepen moeten consequent

worden gevolgd. Van deze observaties moet

verslag worden gedaan. Dat is heel goed mogelijk,
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In de mêlee van preventieprojecten gericht op de bestrijding

van jeugdcriminaliteit, stuk voor stuk met de beste intenties,

springen er af en toe enkele uit. Het Gezins Gedrags Inter-

ventieproject (GGI), inmiddels afgesloten, is er zo een. Het GGI

laat zien dat er voor allochtone gezinnen waarvan een kind in

aanraking is gekomen met de politie, goede programma’s

ontwikkeld kunnen worden. Die ook aanvaardbaar zijn voor

allochtone gezinnen met ernstige problemen.

MOTIVEREN EN HELPEN
Het Gezins Gedrag Interventieproject

Illustratie: Hans Sprangers
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jongeren oefenen zij gezag uit? Tegen wie kijken

zij op? Het meest natuurlijke aangrijpingspunt

voor de opbouw en uitwisseling van kennis

en ervaring tussen professionals ligt immers

op het niveau van individuele casuïstiek.

Vaak wordt verondersteld dat de privacywet-

geving het verzamelen, opslaan en uitwisselen

van informatie over overlastgevende of criminele

jongeren belemmert. Het is echter mogelijk

(binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

om in samenwerkingsverbanden gegevens uit te

wisselen zolang het doel nauwkeurig is om-

schreven. Samenwerkingspartners moeten dus

vooraf goed vaststellen wat het gemeenschap-

pelijke doel van de samenwerking is en of alle

deelnemers in het kader hiervan informatie over

personen mogen delen. Meer informatie over

gegevensuitwisseling in samenwerkings-

verbanden biedt het College Bescherming

Persoonsgegevens:‘Informatie delen in samen-

werkingsverbanden’ (Informatieblad nr. 31,

januari 2005). En niet te vergeten de zogenoemde

helpdesk privacy. Daar kunnen justitiële én niet-

justitiële ketenorganisaties terecht met vragen

over privacy en gegevensuitwisseling bij de

aanpak van jeugdcriminaliteit. Ook bestaat

een handreiking – voor gemeenten en lokale

partners – over privacyaspecten bij gegevens-

uitwisseling ten behoeve van criminaliteits-

preventie: Handreiking voor gemeenten over

privacyaspecten bij criminaliteitspreventie

(L.B. Sauerwein, 2003). In de praktijk zijn reeds

successen geboekt en zijn best practices voor-

handen. Een voorbeeld is het ‘Het Veiligheidshuis’

van de gemeente Tilburg, waarbij verschillende

organisaties onder één dak samenwerken en

kennis en informatie bundelen. Kortom, overleg

over jeugdoverlast wordt concreet zodra systema-

tisch en structureel informatie over leden van

groepen bijeengebracht wordt. En wordt aange-

vuld met interventiedoelen per groep dan wel per

individueel groepslid. Deze doelen vormen de ijk-

punten voor de evaluatie van de voortgang van

het proces van preventie en repressie.

touwtjes in handen
Het bepalen van de doelen van interventies,

het adequaat beheren en inzetten van informatie

en het evalueren van de doelmatigheid en doel-

treffendheid van interventies vergt een duidelijke

regie. Op papier is daar doorgaans in voorzien.

In de praktijk blijkt de regiefunctie niet altijd en

overal adequaat te functioneren. De regiefunctie

is bedoeld om – met inachtneming van bestaande

wet- en regelgeving – het proces van samenwer-

king (de regie van belangen) én de bundeling van

informatie (de regie van gegevensbronnen) te

sturen, met het oogmerk de gezamenlijk vastge-

stelde doelen van interventies te bereiken.

Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor

integraal veiligheidsbeleid en overlastsituaties

zich per definitie lokaal (binnen de grenzen van

een gemeente) voordoen, is de gemeente de meest

geëigende partij om de regiefunctie gestalte

te geven. <<

Kitty Pardoel, Monique Bruinsma, Hans Moors en

Edwin van Enck. Vervelend jong. Aanzet tot een gerichte

aanpak van overlastgevende jongerengroepen. Tilburg,

IVA Beleidsonderzoek en Advies, 2004. ISBN 90-6835-

395-0. Het onderzoek is te downloaden van www.iva.nl.

Het informatieblad van het College Bescherming

Persoonsgegevens (nr. 31, januari 2005:‘Informatie

delen in samenwerkingsverbanden’) is te downloaden

van www.cbpweb.nl. Zie ook: Handreiking voor

gemeenten over privacyaspecten bij criminaliteits-

preventie (L.B. Sauerwein, 2003), te downloaden van

www.minjus.nl. De helpdesk privacy is telefonisch

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend

van 10.00-12.00 uur: (070) 370 45 69, of via e-mail:

privacyhelpdesk@minjus.nl.
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communicatieve interactiepatronen. Tijdens de behandeling

trainen de hulpverleners de gezinsleden om die verandering

te bewerkstelligen. Het is de bedoeling dat de gezinsleden

leren te onderhandelen en met conflicten om te gaan in

plaats van met verbaal en fysiek geweld problemen op te

lossen. Daarnaast wordt er gewerkt aan andere, praktische

problemen die het gezin heeft. Denk aan problemen in

verband met schulden, werkloosheid, huisvesting, stag-

nerende contacten met dienstverlenende instellingen en

opleiding van de kinderen. Deze kunnen een versterkende

invloed hebben op de dwingende interactiepatronen.

Wanneer de hulpverlener behulpzaam kan zijn bij het

oplossen van praktische problemen betekent dit een

vermindering van de last die het gezin moet torsen.

Bovendien werkt dit zeer motiverend op de gezinsleden.

De eerste stap is het maken van een gezinsdiagnose waarin

disfunctioneren wordt opgevat als uitkomst van interactie

tussen enerzijds de taken en problemen die het gezin als

systeem het hoofd moet bieden (de draaglast) en anderzijds

de middelen en mogelijkheden die het gezin ter beschikking

heeft om dit te doen (de draagkracht). Op deze wijze kan een

grondige analyse van het gezin worden gemaakt en wordt

begrijpelijk waarom een gezin ‘disfunctioneert’ als geschik-

te plek voor ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Tot slot nemen de hulpverleners die betrokken zijn bij de

interventie, een case-managementachtige taak op zich.

Deze gezinnen hebben vaak te maken met meerdere

instanties en hulpverleningsorganisaties. De GGI-hulp-

verleners proberen de andere hulpverleners bij elkaar te

brengen om de problemen op te lossen. Toch is het geen

case-management zoals gebruikelijk, waar case-managers

zich niet met de inhoud bemoeien. Dat doen de GGI-

hulpverleners wél.

veelbelovend
Het GGI-programma is om meerdere redenen te kwali-

ficeren als een veelbelovende aanpak. De werkwijze is

intensief en integraal, de hulpverleners gaan met álle

problemen van het gezin aan het werk. Het vermindert

de draaglast en tegelijkertijd vergroot het de draagkracht

van het gezin door middel van een psycho-educatieve

aanpak waar de gezinsleden zelf in de toekomst mee verder

kunnen. Dat het programma zich richt op in principe alle

gezinleden is vernieuwend ten opzichte van andere aan-

pakken op dit terrein. Deze zijn veelal gericht op ofwel het

probleemkind of de opvoeder. Het GGI-programma wordt

als laagdrempelig ervaren door de gezinnen en het is een

motiverende werkwijze, zowel voor het gezin als voor de

hulpverleners die aan de slag gaan met een weerbarstige

problematiek. Van de methode is gebleken dat deze niet

alleen uitvoerbaar maar – net zo belangrijk – ook aan-

vaardbaar is voor allochtone gezinnen met ernstige

problemen. <<

Marjolein Goderie en Joni ten Dam. GGI als good practice van

een sociale aanpak van jeugdcriminaliteit. Utrecht, Verwey-

Jonker Instituut, 2003. Het rapport is te downloaden via:

www.verwey-jonker.nl.

door Marjolein Goderie

De auteur is werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-

Jonker Instituut te Utrecht.

Projecten komen en gaan. Het Gezins Gedrags Interventie-

project (GGI) van Humanitas Rotterdam is een voorbeeld

van een project dat verleden tijd is. Het is gesneuveld ten

gevolge van bezuinigingsmaatregelen die de instelling

moest nemen. Toch is het de moeite waard om kennis te

nemen van de opzet van dit project en de ideeën erachter,

omdat het aanknopingspunten biedt voor een werkzame,

sociale aanpak van jeugdcriminaliteit. Het GGI richtte zich

op allochtone gezinnen waarvan in ieder geval een van de

kinderen vanwege crimineel gedrag in aanraking is

gekomen met de politie. Meestal heeft het kind meerdere

delicten gepleegd. Over het algemeen zijn het ernstige

delicten, waarbij sprake is van gebruik van geweld. Soms is

er ook sprake van geweld dat plaatsvindt in huiselijke kring.

Dit blijkt dan pas tijdens de start van de hulpverlening,

omdat hiervan meestal geen aangifte wordt gedaan.

Het aanbod, dat is gebaseerd op een Amerikaanse benade-

ring van jeugdcriminaliteit, is in Nederland geïntroduceerd

en aangepast aan de Rotterdamse situatie door René

Diekstra. Maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan

Jouw Project van Humanitas voerden het project uit.

jeugdcriminaliteit en gezin
Diverse factoren kunnen het ontstaan van antisociaal

gedrag bevorderen. Uit de Nijmeegse jeugdmonitor,

een onderzoek waarbij ongeveer 1.600 jongeren thuis een

vragenlijst over hun leefwerelden invullen, blijkt dat on-

vrede thuis en op school een duidelijke, maar volgens de

onderzoekers onderschatte risicofactor is voor crimineel

gedrag. De twee tot dusver uitgevoerde metingen in 1999

en 2003 laten zien dat probleemgedrag onder meer samen-

hangt met de binding met thuis en school. Jongeren tussen

de 12 en 18 jaar die aangeven redelijk tevreden te zijn met

hun leven, vertonen minder vaak delinquent gedrag dan

leeftijdgenoten die uit een minder warm gezin komen

en niet graag naar school gaan. Bij oudere jongens is dit

effect nog sterker dan bij meisjes (zie bijvoorbeeld:

www.nijmegen.nl). Werd in het verleden vooral een

gezinsstructuur als een risico beschouwd, tegenwoordig

gaat meer aandacht naar de gezinscultuur. Met name de

kwaliteit van de relaties tussen de ouders en kinderen, de

algemene sfeer in huis en de mate van onderlinge betrok-

kenheid zijn hierin belangrijke factoren. De kwaliteit van

de binding met de ouders is een niet te onderschatten

factor, denken onderzoekers. Denk aan communicerende

vaten als het gaat om ongewenst gedrag van de jongeren en

de rol die de vader in het gezin vervult. Ongewenst gedrag

van jongeren lijkt toe te nemen – aldus Trees Pels in Respect

van twee kanten (een onderzoek uit 2003 naar overlast door

Marokkaanse jongens) – als de vader ofwel te veel zijn gezag

doet gelden, of er juist een gezagsvacuüm is. Gezinsfactoren

spelen een belangrijke rol bij strafbaar gedrag van kinderen

en jongeren – niet alleen bij het ontstaan van crimineel

gedrag, maar met name bij het voortduren ervan. Ouders

kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een mogelijke

oplossing om er mee te stoppen. Onderzoekers naar jeugd-

criminaliteit zien dan ook graag dat ouders meer worden

betrokken bij de strafrechtelijke reacties op crimineel

gedrag van hun kinderen, om verder afglijden te voor-

komen. Ook de overheid ziet het betrekken van ouders als

een punt waarop grote winst valt te behalen. Dit blijkt uit

de kabinetsnotitie over niet-vrijblijvende vormen van

opvoedingsondersteuning, die in juni 2000 naar de Tweede

Kamer werd gestuurd, waarin het voornemen is opgenomen

om ouders systematisch bij interventies rond jeugdcrimi-

naliteit te betrekken. De laatste jaren richt het beleid van

de overheid ten aanzien van de preventie van jeugdcrimi-

naliteit zich steeds meer op het opvoedkundig klimaat

waarin jongeren opgroeien. Een goede opvoeding is een

eerste voorwaarde voor preventie en ouders vervullen

daarin een cruciale rol. De overheid investeert in de onder-

steuning van ouders in de vorm van opvoedingsonder-

steuning en ontwikkelingstimulering (O&O). Een andere

preventiestrategie in de aanpak van jeugdcriminaliteit is

Communities that Care (CtC) – het creëren van veilige en

leefbare wijken waarin kinderen en jongeren zich

gewaardeerd, gerespecteerd en aangemoedigd weten.

de ggi-aanpak
Hoe kan de werkwijze van het Gezins Gedrag Interventie-

project omschreven worden? Het project biedt een gestruc-

tureerde methode om verandering van interactiepatronen

tussen gezinsleden te bewerkstelligen. Het programma

heeft als doelstelling:

1)  het veranderen van de vaak gewelddadige en bedrei-

gende interactie tussen de leden van de aangemelde

gezinnen (hoe gaan gezinsleden met elkaar om) in niet-

gewelddadig en niet-bedreigend gedrag;

2)  het voorkomen dat de jeugdige delinquent recidiveert;

3)  het voorkomen dat broers of zussen van de delinquente

jongere eveneens crimineel gedrag gaan vertonen.

In de praktijk betekent dit dat de werkwijze van de 

hulpverleners er op is gericht om dwingende interactie-

patronen binnen het gezin te veranderen in
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door Huub Wiltschut

De auteur is werkzaam bij de

Rijksinrichting Den Engh.

Den Engh is een gesloten justitiële

jeugdinrichting voor ongeveer twee-

honderd jongens in de leeftijd tussen

12 en 23 jaar. Zij zijn ernstig gedrags-

gestoord en/of crimineel, vastgelopen

op school en/of werkloos. Hun toe-

komst is uiterst zorgelijk. In de inrich-

ting worden groepsgewijs jongens

opgevoed die functioneren op zwak-

begaafd niveau (IQ tussen 65 en 85) óf

horen tot de jonge veelplegers. Alle

jongens hebben een ondertoezicht-

stelling (OTS) of een voogdijmaatregel

(met een machtiging plaatsing in een

justitiële jeugdinrichting) of een PIJ

maatregel (Plaatsing in een Inrichting

voor Jeugdigen). De jeugdigen hebben

uiteenlopende etnische achter-

gronden en komen uit alle delen van

het land.

vastgelopen opvoeding
Onder meer door een gebrek aan

stimulering of teveel verwend zijn, het

opgroeien in verschillende culturen,

een verbrokkelde schoolgang, relatio-

nele, financiële en huisvestings-

problemen, een sociaal isolement en

andere omstandigheden, hebben de op

zwakbegaafd niveau functionerende

jongens grote achterstanden

opgelopen. Hun gedragsproblemen

uiten zij onder andere in agressie,

hyperactiviteit, prikkelbaarheid,

impulsiviteit, opstandig gedrag,

concentratieproblemen, vernielingen,

liegen, stelen, gokken, maar ook in

teruggetrokken gedrag, verlegenheid,

gebrek aan zelfvertrouwen en initia-

tief, depressie en bijzondere angsten.

De jonge veelplegers functioneren op

normaal begaafd niveau, al is ook bij

hen sprake van grote ontwikkelings-

achterstanden. Zij maken zich stelsel-

matig schuldig aan strafbare feiten

zoals afpersing, agressie, bedreiging,

brandstichting, diefstal, drugshandel,

inbraak, oplichting, seksuele delicten,

straatroof, vandalisme, vernielingen

en wapenbezit. De delicten plegen zij

voornamelijk in vereniging. Voor hen

geldt het recht van de sterkste en van

degene die de grootste mond heeft.

Deze jongens vormen een sterk nega-

tief rolmodel voor jongeren in hun

directe leefomgeving. Vaak hebben de

jonge veelplegers een heel traject aan

hulpverlening, taakstraffen en zelfs

jeugddetentie achter de rug.

Aanhoudend crimineel gedrag is bijna

altijd terug te voeren op opvoedings-

problemen. Den Engh richt zich op die

vastgelopen opvoeding, opdat de opge-

nomen jeugdigen op adequate wijze in

de samenleving kunnen functioneren.

negatief zelfbeeld
De opgenomen jongens functioneren

beneden hun kalenderleeftijd. Zij heb-

ben over het algemeen een negatief

zelfbeeld en wenden zich af van de

samenleving. Deze jongens hebben

geen behoefte om een maatschappe-

lijke taak te vervullen en worden aan-

getrokken tot spanning, avontuur en

uitdaging. Het opvoedings- en oplei-

dingprogramma van Den Engh duurt

twee jaar voor de op zwakbegaafd

niveau functionerende jongens. Zij zijn

over het algemeen vrij jong, pakken

zaken niet zo snel op en zijn minder

gericht op hun toekomst. De veelple-

gers hebben een gemiddeld IQ, zijn

meer bezig met hun toekomst en vaak

al ruim 16 jaar oud als zij bij Den Engh

worden aangemeld. Omdat hun OTS-

maatregel stopt als ze 18 jaar zijn, kun-

nen zij geen tweejarig opvoedingspro-

gramma doorlopen. Vandaar dat Den

Engh hun behandelduur heeft terug-

gebracht tot anderhalf jaar, een mini-

male periode om nieuwe gedragspa-

tronen goed te internaliseren.

opvoedingsmethode
Vanuit samenwerking tussen Den

Engh, de Rijksuniversiteit Groningen

en dr. G. de Lange voert de instelling

vanaf 1996 een nieuwe opvoedings-

methode in: de SocioGroepsStrategie

(SGS). Volgens De Lange is opvoeden

‘het leren beheersen van eigen behoef-

ten in evenwicht met de eisen van de

omgeving’. De opvatting gaat ervan uit

dat gedragsproblemen ontstaan

omdat de jeugdige geen goede aan-

sluiting maakt met zijn omringende

wereld. De Lange spreekt in dit

verband van kinderen met een relatie-

stoornis. De Den Engh-jongens hebben

tijdens de ‘gevoelige perioden’ in hun

EEN BIJZONDERE OPVOEDING
BIJ DEN ENGH
Onder het motto ‘Niet opsluiten, maar opvoeden’ richt Rijksinrichting Den Engh,

met vestigingen in Den Dolder en Ossendrecht, zich op een groepsgewijze (her)-

opvoeding van ernstig gedragsgestoorde jongens. Zowel jongens die functioneren

op zwakbegaafd niveau als normaal begaafde, jonge veelplegers worden onder

handen genomen. Arjen Jonker, algemeen directeur van Den Engh, promoveerde

kortgeleden op de resultaten van deze opvoedingsmethode, die als SocioGroeps-

Strategie (SGS) door het leven gaat.

Vaak hebben de jonge

veelplegers een heel

traject aan hulpver-

lening, taakstraffen en

zelfs jeugddetentie

achter de rug.

Een training draagt bij aan de groepsvorming | Foto: Den Engh
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comfort. Daarmee wordt voorkomen

dat de jongeren vervallen in oud,

onaangepast gedrag; immers alles is

onvoorspelbaar. Zij kunnen zich alleen

op elkaar en op de toekomst richten.

Binnen het afwisselende karakter van

de activiteiten komt er geleidelijk

meer regelmaat in het dagprogramma.

Afhankelijk van de groepsontwikke-

ling vermindert het sportaandeel en

worden onderwijsprogramma’s en

vaardigheidslessen toegevoegd.

De jongens krijgen langzamerhand

meer ruimte om te onderhandelen

over regels en activiteiten en zij lossen

problemen vaker groepsgewijs zelf-

standig op.

onderhandelen
In de groepscentered fase vormt de

eigen groepscultuur de basis voor de

verdere groepsontwikkeling. De acti-

viteiten blijven uitdagend en gericht

op het ontwikkelen van beheersings-

patronen. De taken bieden actieve en

sociale uitdagingen, waarbij de jon-

gens door samenwerking de doelstel-

lingen kunnen behalen. Het accent ligt

in deze periode in toenemende mate

op ‘onderhandelen’. De jongens nemen

deel aan de ReactieMotivatieTraining

(RMT), waarbij de nadruk ligt op het

reduceren van ongewenste reacties

(zoals grenzen overschrijden, zich

terugtrekken) en het stimuleren van

gewenste reacties (zich aanpassen,

onderhandelen). Daardoor kunnen zij

op adequate wijze omgaan met

maatschappelijke grenzen. Door de

leven geen aansluiting en evenwicht

gevonden tussen hun behoeften en de

hen omringende wereld. Hun ontwik-

keling is op bepaalde gebieden gestag-

neerd, zodat zij onvoldoende lichame-

lijke, emotionele en verstandelijke

beheersingspatronen ontwikkelden.

Vanwege de daardoor ontstane

ontwikkelingstekorten is hun wan-

trouwen naar volwassenen bijzonder

groot geworden. Daardoor zijn deze

niet meer in staat hen binnen een per-

soonlijke relatie op te voeden. Dat

geldt niet alleen voor hun ouders,

maar ook voor vervangende opvoeders

zoals professionele hulpverleners

(groepsopvoeders). Pubers en adoles-

centen zoeken wél aansluiting bij leef-

tijdgenoten en willen zich door hen

geaccepteerd voelen. Hoe hechter de

groep is waarvan een jongen deel uit-

maakt, hoe meer hij door de normen

daarvan wordt beïnvloed. Het groeps-

delict is hiervan een negatief voor-

beeld. De behoefte aan sociale betrok-

kenheid kan echter positief worden

aangewend en vormt de kern van de

SocioGroepsStrategie.

groepsgewijs opvoeden
Een groep bestaat uit elf tot dertien

jongens die tegelijkertijd worden

opgenomen. Iedere jongen doorloopt

hetzelfde programma: de nadruk ligt

op de groep en niet op het individu.

De leefgroep is een zogenoemde socio-

groep. In sociogroepen, waar door Den

Engh uitsluitend mee wordt gewerkt,

staan de activiteiten centraal – men is

bij elkaar om een taak uit te voeren –

en niet de onderlinge relaties zoals in

een ‘psychegroep’ het geval is.

De groepsopvoeders gebruiken groeps-

activiteiten en de onderlinge samen-

werking om de ontwikkeling van

maatschappelijk aanvaarde waarden

en normen te stimuleren bij de

jongens. De groepsopvoeders bepalen

de volledige dagindeling. Zij maken

via het activiteitenprogramma aan-

sluiting op het niveau waarop de jon-

geren functioneren en niet waar zij,

conform de theorie, moeten zijn. Zo

ontwikkelen de jongens alsnog de

noodzakelijke beheersing, zodat zij

naar elkaar luisteren, elkaar correct

aanspreken, opdrachten adequaat

uitvoeren en tot een evenredige taak-

verdeling komen. De groepsopvoeders

van Den Engh reguleren via een uitda-

gend en attractief activiteitenpro-

gramma de relaties tussen de jongens.

Ze sturen de onderlinge interacties en

geven vorm aan de groepsnormen.

De jongens hebben elkaar voortdurend

nodig om de taken goed uit te voeren,

met als gevolg dat zij elkaar aanspre-

ken op het werk en de uitvoering daar-

van. Om een vaste groepshiërarchie te

voorkomen en onderlinge samenwer-

king te bevorderen stellen de groeps-

opvoeders steeds wisselende sub-

groepen samen zodat de uitblinker bij

de activiteiten van gisteren, vandaag

bij andere werkzaamheden een van de

zwakkeren is. De uitdagende activitei-

ten zijn gericht op plezier, voldoening

en het ontwikkelen van lichamelijke,

emotionele en sociale beheersing.

groepsnormen
Het twee jaar durende traject van een

reguliere SGS-groep is onderverdeeld

in verschillende periodes. De jongens

starten in een volledig kaal paviljoen

en moeten alle persoonlijke spullen

inleveren. De eerste dagen doorlopen

de jongens een intensief en onvoor-

spelbaar – taak- en groepsgericht –

thematisch activiteitenprogramma.

Dat moet de onderlinge betrokkenheid

en afhankelijkheid bevorderen. Bij vol-

doende beheersing verwerven de jon-

gens langzamerhand meer comfort.

Hierna volgt wat de leidercentered fase

genoemd wordt – daarin treden de

groepsopvoeders sterk sturend op en

verduidelijken zij grenzen. De groeps-

opvoeders bieden veiligheid en een

optimale structuur, waaraan de groep

zich dient aan te passen. De jongens

zijn geneigd zich aan te passen, omdat

aanpassing betekent dat ze bij de

groep horen en daarin gewaardeerd

worden. De jongens corrigeren elkaar

aan de hand van de groepsnormen.

Wanneer de groep vervalt in onge-

wenst gedrag worden onvoorspelbare

nieuwe situaties gecreëerd. Denk aan

extra sport, een time-out, een vermoei-

end nachtprogramma, het wisselen

van kamer, actief negeren of het tijde-

lijk intrekken van verworven groeps-

Den Engh-jongens kunnen een maritiem opleidingstraject volgen. Zij oefenen hier met bootswerkzaamheden | Foto: Den Engh

Hoe hechter de groep is

waarvan een jongen deel

uitmaakt, hoe meer hij

door de normen daarvan

wordt beïnvloed. Het

groepsdelict is hiervan

een negatief voorbeeld.

05/089 CCV SECondant#2 ZnfrHHbe  26-04-2005  19:23  Pagina 24



27

door Anita Kloet en Aafke Spee

De auteurs zijn afgestudeerd in Nederlands

recht (strafrecht) aan de Erasmus Universiteit

te Rotterdam.

De term ‘loverboy’ klinkt vertrouwd in de oren.

Zowel in de media als in de politiek komt de term,

waar een schrijnende problematiek achter

schuilgaat, geregeld ter sprake. De ernst van de

problematiek was reden om ons in de levens van

loverboys en hun slachtoffers te willen verdiepen.

Voor de afronding van onze studie Nederlands

Recht, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam,

hebben wij een (juridisch-criminologisch) onder-

zoek naar de aard, omvang en aanpak van de

loverboy-problematiek uitgevoerd. In dit artikel

staan de typische werkwijze van loverboys en de

middelen die zij hierbij inzetten, centraal.

dwang
Loverboys zijn veelal jonge mannen, autochtoon

of allochtoon, die een relatie met een meisje aan-

gaan met als doel haar tot prostitutie te dwingen.

Loverboys richten zich met name op minderjarige

en net meerderjarige meisjes, uit alle lagen van

de bevolking. Zij opereren in heel Nederland.

Hoeveel loverboys er in Nederland opereren is

niet bekend. Grote steden als Rotterdam, Den

Haag en Eindhoven tellen naar schatting enkele

tientallen loverboys. Het aantal minderjarige

prostituees in Nederland wordt geschat op vijf-

tienhonderd. Een groot deel van hen belandt

gedwongen in de prostitutie. In veel gevallen

oefenen loverboys deze dwang uit.

klaarstomen
In hun artikel Daad uit ‘liefde’ (2000) onderschei-

den R.A.R. Bullens en J.E. van Horn aan de werk-

wijze van de loverboy drie processen, te weten

grooming (zeg maar: klaarstomen), inlijving en

instandhouding. Het groomingsproces omvat het

scala van plannings- en voorbereidingsactivitei-

ten met als doel meisjes te ronselen die vervol-

gens als ‘handelswaar’ worden doorgeschoven
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sterke groepscohesie werken de

jongens steeds beter samen. Ze spre-

ken elkaar aan op hun verantwoorde-

lijkheden en gedrag. De groeps-

opvoeders trekken zich in deze fase

steeds meer terug. Als ‘coach’ bewaken

zij de buitengrenzen en grijpen in

wanneer dit noodzakelijk is. Aan het

eind van de groepscentered fase

wordt, zo nodig, begonnen met thera-

peutische behandeling van de indivi-

duele stoornissen.

terugkomdag
In de afsluitende individualiseringsfa-

se maken de jongens zich los van de

socio-groep en nemen individueel de

normen van de groep over. De jongens

oriënteren zich nader op de maat-

schappij door stages en/of onderwijs

buiten Den Engh. Voordat een jeugdi-

ge wordt uitgeplaatst, dient hij huis-

vesting en een goede dagbesteding te

hebben. De meeste jongens gaan terug

naar hun ouders, anderen naar een

kamertrainingscentrum. Indien

noodzakelijk organiseert Den Engh

vervolgbegeleiding, bijvoorbeeld in

samenwerking met SAC Amstelstad,

zodat ook voor deze jongens een

adequate vervolgsituatie wordt

gerealiseerd. Tijdens de jaarlijkse

terugkomdag komen de jongens

naar Den Engh voor een groepsreünie

en groepsactiviteit. Ze nemen deel

aan onderzoek naar hun leefsituatie

en Den Engh informeert bij scholen,

werkgevers, politie en justitie of het

positieve gedrag beklijft. Tot vijf

jaar na hun vertrek uit de inrichting

houdt Den Engh contact met oud-

pupillen.

resultaten
In zijn proefschrift Niet opsluiten,

maar opvoeden meldt directeur Jonker

de resultaten van een representatieve

steekproef van Den Engh-jongens in

de periode 2000-2002. Er blijkt een

opvallende ontwikkeling in beheer-

singspatronen tijdens het eerste jaar

van hun inrichtingsverblijf.

Gedurende het tweede programma-

jaar is er sprake van handhaving,

internalisering, en een lichte verdere

groei. Een jaar nadat de Den Engh-

opvoeding is afgerond, laten de Den

Engh-jongeren in positief opzicht aan-

toonbaar duidelijke verschillen zien

op het gebied van huisvesting, dagbe-

steding en recidive, vergeleken met

overeenkomstige groepen jongeren

uit andere justitiële behandelinrich-

tingen. Het percentage Den Engh-jon-

geren dat werkt (56%), naar school

gaat (29%) of werkloos is (9%), steekt

gunstig af tegen cijfers uit een WODC-

onderzoek van 1998. Daarin werd de

leefsituatie van jongeren een jaar na

vertrek uit een justitiële jeugdinrich-

ting onderzocht (Eind goed, al goed?).

Toen had 27% van de jongeren uit een

justitiële jeugdinrichting werk, ging

10% naar school en 19% was werkloos.

Opvallend is dat slechts 9% van de

onderzochte Den Engh-jongeren in

het eerste jaar na uitplaatsing recidi-

veert.

De SocioGroepsStrategie heeft haar

effectiviteit bewezen. Daar waar de

uitvoering van de bijzondere opvoe-

dingsmethode niet past binnen de

nauw omschreven justitiële regel-

geving wil Den Engh met de Dienst

Justitiële Inrichtingen (DJI) tot

duidelijke afspraken komen. In de

opvatting van de inrichting moet een

algemene maatschappelijke discussie

losbarsten over de aanpak van ernstig

gedragsgestoorde jongeren. Den Engh

is het experimenteerstadium gepas-

seerd en voor de inrichting staat vast:

jongeren met antisociale gedrags-

stoornissen moeten niet worden

gestraft, maar opgevoed! <<

Arjen Jonker. Niet opsluiten, maar

opvoeden. Utrecht, Uitgeverij Agiel, 2004.

ISBN 90-77834-02-8 

DE LOGISTIEK VAN
DE LOVERBOY
Hoogste tijd dat loverboys de wind van voren

krijgen, want de gevolgen van hun praktijken zijn

ingrijpend voor de slachtoffers. Beter inzicht in de

specifieke (logistieke) werkwijze van loverboys –

denk aan het gebruik van hulpjes, ronselen via

internet, meisjes kunnen uitzoeken en imponeren

maar ook regelen van speciale ruimtes om minder-

jarige prostituees aan het zicht te onttrekken en

zorgen voor valse identiteitsbewijzen – kan eraan

bijdragen dat loverboys eerder worden opgemerkt

en opgespoord.

05/089 CCV SECondant#2 ZnfrHHbe  26-04-2005  19:23  Pagina 26



2928

het heel vreemd en raar dat hij mij dat allemaal

liet zien. Ik had totaal niet door dat hij mij dat

ook wilde laten doen. Kort daarop kwam de

vraag of ik voor hem in de prostitutie wilde gaan

werken. Natuurlijk met het verhaal dat het geld

op was en dat ik maar eens wat terug moest doen

voor alle leuke dingen die hij mij had gegeven.”

De prostitutiewerkzaamheden worden zowel

door de loverboy als door het meisje zelf gehand-

haafd. De instandhouding van de prostitutie door

de loverboys gebeurt enerzijds door het creëren

van emotionele afhankelijkheid bij de meisjes en

anderzijds door het nemen van tal van controle-

maatregelen. Als het meisje eenmaal in de prosti-

tutie werkt, wordt ze scherp in de gaten gehouden

door de loverboy. Weigeren van werk kan mishan-

deling of bedreiging betekenen. De emotionele

afhankelijkheid, de angst voor met name fysiek

geweld en de maatschappelijke en sociale isolatie

zorgen voor de instandhouding van de prostitu-

tiewerkzaamheden door het meisje zelf.

“Als hij bij mij ook maar enige twijfel zag dan

sloeg hij mij meteen in elkaar. Aan ontsnappen

dacht ik niet meer, dat durfde ik niet. Ook met

mijn familie en vriendinnen had ik amper nog

contact. Ik was vrijwel helemaal geïsoleerd.”

logistiek
Wat heeft de loverboy nodig om zijn praktijken te

realiseren? Conform het model dat de EUR-crimi-

nologen H. Moerland en C. van der Schoot ontwik-

kelden om de logistieke processen van met name

de georganiseerde misdaad te analyseren, hebben

wij ons afgevraagd welke activiteiten er bij die

grooming, inlijving en instandhouding om de

hoek komen kijken en wat de loverboys daarvoor

nodig hebben. Meisjes natuurlijk, maar ook ande-

re menskracht? En wat hebben ze nodig aan

materiaal, aan ruimtelijke voorzieningen?

Moeten ze beschikken over bepaalde vaardig-

heden of inzichten? Over bepaalde papieren? 

hulpkrachten
Knapt de loverboy zijn zaakjes zelf op of laat hij

bepaalde taken aan anderen over? Onderzoek

wijst uit dat, hoewel er geen sprake is van een

criminele organisatie, de loverboy wel degelijk

gebruik maakt van de hulp van anderen. Bij het

ronselen van de meisjes zien we dit terug.

Het komt geregeld voor dat de loverboy andere

personen inzet om de eerste contacten te leggen

met de meisjes. Deze hulpkrachten zijn vaak

meisjes die al voor de loverboy werken, maar het

komt ook voor dat een mannelijk familielid of een

andere bekende wordt ingezet. Ook worden er

hulpkrachten ingezet om de drempel naar de

prostitutie bij de meisjes te verlagen. De mens-

kracht die de loverboy hierbij inzet, is divers.

Zo zet de loverboy vrienden van hem in om seks

met het meisje te hebben. Daarnaast zet hij

prostituees in om het meisje kennis te laten

maken met het werken in de prostitutie. Wanneer

het meisje eenmaal in de prostitutie zit, zet de

loverboy bekenden in, die hem helpen het meisje

24 uur per dag in de gaten te houden. Hierdoor

wordt het ontsnappingsgevaar geminimaliseerd.

Daarnaast vervullen deze uitkijkposten een rol bij

de afscherming van de illegale loverboy-praktij-

ken. Zo zorgen zij er voor dat bij nadering van de

politie de meisjes uit het zicht verdwijnen. Dit is

met name van belang bij minderjarige meisjes,

maar ook bij meerderjarige meisjes die gezocht

worden door de politie. De meeste hulpkrachten

van loverboys doen hun werk tegen een aantrek-

kelijke vergoeding.

werkkleding
Heeft de loverboy bepaalde materiële zaken

nodig om zijn praktijken uit te voeren? In de

eerste plaats signaleren wij in dat verband een

toenemend gebruik van de computer. Steeds

vaker namelijk gebeurt het ronselen via het

internet. Daarnaast gebruikt een loverboy meest-

al luxe goederen om de aandacht van een meisje

te trekken en haar te imponeren. Zo heeft de

loverboy vaak een dure, flitsende auto en draagt

hij dure kleding van een populair merk. De stoere

uitstraling die de loverboy hierdoor heeft, is een

heus onderdeel van het groomingsproces. Ook

heeft de loverboy voldoende geld nodig om luxe-

goederen voor het meisje te kopen om haar zo

voor zich te winnen. Denk hierbij aan mobiele

telefoons, sieraden, merkkleding et cetera. Werkt

het meisje eenmaal in de prostitutie, dan voorziet

de loverboy het meisje van de benodigde ‘werk-

kleding’ en seksattributen. Daarnaast voorziet de

ter bevrediging van de seksuele behoeften van

derden. Onder deze activiteiten vallen de

ontmoeting met het meisje, het imponeren van

het meisje en het aangaan van een relatie. Zo liet

een slachtoffer ons weten:

“Al snel bleek dat hij mij leuk vond en we kregen

dan ook een soort van verkering. De eerste paar

weken waren echt heel gezellig, we maakten

vaak uitstapjes en deden veel leuke dingen.”

Tijdens het inlijvingsproces legt de loverboy het

eerste seksuele contact met het meisje. Vervol-

gens verlaagt de loverboy de drempel naar de

prostitutie door zijn meisje bijvoorbeeld aan te

zetten tot seks met vrienden. Tevens wordt de

drempel naar de prostitutie verlaagd door bezoek

aan rosse buurten of het stimuleren van contac-

ten met meisjes die al in de prostitutie werken.

Uiteindelijk zet de loverboy zijn meisje door een

emotioneel verhaal of door dwang aan tot

prostitutie.

“Op een gegeven moment liet hij mij zien waar

hij zijn geld vandaan haalde. Hij nam mij een

keer mee toen hij het geld ging ophalen. Ik vond

Illustratie: Hans Sprangers

05/089 CCV SECondant#2 ZnfrHHbe  26-04-2005  19:23  Pagina 28



30

Het sporen met de trein en bivakkeren

op het station moet voor iedereen aan-

genaam en veilig voelen, als het aan de

NS ligt. Voor reizigers en medewerkers

die zich minder veilig voelen, worden

extra maatregelen getroffen. Integrale

samenwerking – waarbij de NS met

politie, justitie, gemeenten en anderen

afspreekt om samen voor de sociale vei-

ligheid in de spooromgeving te zorgen –

vormt het uitgangspunt. Een voorbeeld

is het convenant Flevolijn. De manier

van samenwerking op operationeel

niveau – zoals bij (combi)surveillances

en in- en uitgangscontroles – is de

belangrijkste succesfactor gebleken.

Het aantal agressie-incidenten tegen

NS-medewerkers is in 2004 sinds

augustus sterk gedaald.

CONVENANT MAAKT
FLEVOLIJN VEILIG

loverboy het meisje vaak van verdovende midde-

len waardoor hij het meisje beter in bedwang kan

houden. Ten slotte is de auto een belangrijk hulp-

middel. Om te beginnen vervult die een rol in het

groomingsproces: bij het imponeren en inpalmen

van het meisje, maar natuurlijk ook gewoon als

vervoermiddel. De auto wordt gebruikt om het

meisje om de zoveel tijd naar een ander deel van

het land te brengen. Dit voorkomt dat klanten

zich het lot van een meisje aantrekken en haar

willen helpen en dat ouders en politie het (ver-

miste) meisje op het spoor komen. Bovendien is

het vervoer per auto het minst opvallend.

werkplek
Wanneer de loverboy een meisje heeft geronseld,

probeert hij haar ertoe aan te zetten om bij hem te

komen wonen. Veel loverboys beschikken dan ook

over een eigen woning. Wanneer de loverboy het

meisje eenmaal zo ver heeft gekregen dat ze als

prostituee voor hem gaat werken, zorgt de lover-

boy voor een werkplek. Denk hierbij aan een raam

waarachter het meisje werkt. De loverboy zorgt

soms zelfs voor speciale kamers om minderjarige

prostituees zoveel mogelijk af te schermen van de

buitenwereld. Achter een raam bevinden zich dan

twee kamers. De minderjarige prostituee werkt

dan in de achterste kamer uit het zicht. Een meer-

derjarige prostituee zorgt er dan voor dat er

klanten worden doorgestuurd. Vaak heeft de

loverboy beschikking over kamers in verschillen-

de steden. Zo kan hij het meisje steeds op een

andere plaats te werk stellen. Er zijn echter ook

loverboys die hun meisjes laten tippelen op

verschillende tippelzones. Het regelen van een

specifieke werkplek is dan niet nodig. Ook wan-

neer een loverboy ervoor kiest om zijn meisjes via

een escortservice te werk te stellen, is het regelen

van specifieke werkruimte niet noodzakelijk.

vakman
Het vierde logistieke element is de kennis van

zaken. De loverboy blijkt erg bekwaam in het uit-

zoeken van de juiste meisjes. Het zijn vaak onze-

kere, eenzame, goedgelovige meisjes met een

problematische achtergrond die er moeiteloos

tussenuit worden gevist. Daarnaast blijkt de

loverboy precies te weten hoe hij het meisje moet

bespelen en hoe hij haar emotioneel afhankelijk

van hem moet maken. Vervolgens weet de lover-

boy precies welke stappen hij moet ondernemen

om het meisje de prostitutie in te krijgen. Ook bij

de instandhouding wordt duidelijk dat de lover-

boy beschikt over veel kennis aangezien hij zijn

activiteiten zorgvuldig plant en precies weet wat

hij doet. Zo wisselt hij bedreiging en geweld

nauwkeurig af met lieve en emotionele beloften

waardoor hij ervoor zorgt dat het meisje volledig

van hem afhankelijk blijft. Hoe de loverboys aan

deze kennis komt, is niet precies bekend.

Aannemelijk is dat veel loverboys reeds op jonge

leeftijd zijn betrokken bij de loverboy-praktijken.

Als hulpkracht van de loverboy doen zij kennis en

ervaring op voordat zij voor zichzelf beginnen.

valse identiteit
Zeker wanneer het gaat om minderjarige meisjes,

zorgt de loverboy vaak voor valse identiteitsbe-

wijzen. Veel loverboys beschikken over contacten

met criminelen die voor hen de valse identiteits-

bewijzen in orde maken. Bij een eventuele contro-

le door de politie kan het minderjarige meisje zich

dan legitimeren als meerderjarig. Op deze wijze

worden de loverboy-praktijken afgeschermd.

crimineel vermogen
De ernstige gevolgen die loverboy-praktijken voor

de slachtoffers hebben, schreeuwen om een

strenge aanpak. Inzicht in de specifieke

(logistieke) werkwijze van loverboys – denk aan

het gebruik van hulpjes, ronselen via internet,

meisjes kunnen uitzoeken en bespelen, het zor-

gen voor valse identiteitsbewijzen – kan eraan

bijdragen dat zij eerder worden opgemerkt en

opgespoord. Eén belangrijke factor in de loverboy-

praktijken is nog niet ter sprake gekomen. Bij

loverboys draait alles om de winst die ze maken.

Wanneer hen het wederrechtelijke verkregen

geld (lees: crimineel vermogen) bij hun veroorde-

ling – op basis van de ontnemingswetgeving –

wordt ontnomen, dan worden hun praktijken

minder lucratief. Dit zal waarschijnlijk een ont-

moedigend effect hebben. Om dit te bereiken

moet het instrument om crimineel vermogen te

ontnemen, effectief worden ingezet. <<
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en assistentieverzoeken van treinpersoneel direct opvolgen.

Daarnaast wordt een speciaal flexibel team ingezet op

plaatsen en tijden waar relatief veel overlast is. Personen die

overlast veroorzaken, kunnen rekenen op een stations- of

treinverbod. Het openbaar ministerie gaat overtreders van

het stations- en treinverbod direct vervolgen. De gemeenten

Almere en Lelystad maken de openbare ruimte rondom het

station vaker schoon en plegen gerichter onderhoud.

Daarnaast zorgen zij voor de inzet van buurt- en jongeren-

werk en houden ze als eindverantwoordelijken toezicht op

de openbare orde.

aanvullende maatregelen
Naast de intensieve samenwerking met de convenantpart-

ners is ook nog een aantal andere initiatieven op het gebied

van sociale veiligheid ontplooid. Zoals de invoering van

structurele ingangscontroles in de avonduren op de vier

grootste stations: Weesp, Almere Centrum, Almere Buiten

en Lelystad. Het gaat hier om het beheerst toegankelijk

maken van deze stations in de avonduren. Toegankelijk via

maximaal twee ingangen, beheerst omdat bij deze ingan-

gen controle van vervoerbewijzen plaatsvindt. De ingangs-

controles moeten zwartrijders weren en het veiligheidsge-

voel van reizigers en medewerkers verbeteren.

Klantoordeel

In zijn algemeenheid stijgt het klantoordeel over sociale

veiligheid in de avonduren: desgevraagd geeft 46% van de

klanten in het vierde kwartaal van 2004 een 7 of hoger voor

sociale veiligheid ’s avonds op stations tegen 41% in het vier-

de kwartaal van 2003. Gebleken is dat de klantoordelen over

sociale veiligheid op de stations met deze ingangscontroles

gemiddeld nog harder stijgen. Zo stijgt de klantwaardering

voor de sociale veiligheid op station Almere Centrum in de

avonduren met 9% ten opzichte van het laatste kwartaal

van 2003: van 37% naar 46% in het vierde kwartaal van

2004. Station Almere Buiten stijgt in dit opzicht nog harder:

in het vierde kwartaal van 2003 geeft nog 35% van de klan-

ten een 7 of hoger tegen 51% in het vierde kwartaal van 2004.

Lelystad spant hierbij de kroon; hier stijgt het klantoordeel

Figuur 1> Veiligheidsbeleving bij reizigers die wel/niet met ingangscontroles zijn geconfronteerd

 

Wel vooraf gecontroleerd Niet vooraf gecontroleerd
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door Carola Belderbos, Nancy Mulder en Nico de Bruijne

Carola Belderbos en Nico de Bruijne zijn werkzaam bij NS

Commercie. Nancy Mulder is werkzaam bij NS Holding.

Het reizen met de trein is veilig. Toch ervaren reizigers en

NS-medewerkers dat soms anders, met name in de avond-

uren en op bepaalde stations en trajecten. Een relatief kleine

groep mensen zorgt voor onevenredig veel overlast, inciden-

ten en daarmee ook een gevoel van onveiligheid. De NS

vindt dit onacceptabel. Reizigers en medewerkers hebben

recht op een zo veilig mogelijke reis- en werkomgeving.

Sociale veiligheid is dan ook een speerpunt van het beleid.

Mede op basis van klant- en medewerkersoordelen en

incidentmeldingen van medewerkers besteedt de NS jaar-

lijks zo’n 45 miljoen euro aan sociale veiligheidsmaatrege-

len. Bijvoorbeeld aan de inzet van mobiele controleteams en

beveiligingspersoneel, het plaatsen van camera’s, het

opknappen van stations, voorlichting aan jongeren en in de

nabije toekomst het plaatsen van poortjes.

aandachtslijnen
Samenwerking draagt in grote mate bij aan een succesvolle

aanpak van sociale onveiligheid. Op nagenoeg alle grote

stations en aandachtslijnen heeft de NS dan ook samen met

onder meer politie, justitie en gemeentes samenwerkings-

afspraken vastgelegd in convenanten. Een convenant is een

samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn vast-

gelegd over de handhaving van sociale veiligheid in en rond

het aandachtsgebied. Afspraken over de gezamenlijke inzet

van toezicht, wederzijdse assistentieverlening, onderhoud

van de stationsomgeving en snellere berechting van over-

treders zijn voorbeelden daarvan. Dat de gezamenlijke aan-

pak écht werkt is bijvoorbeeld te zien op de Flevolijn.

Dit artikel beschrijft de totstandkoming van het convenant

op de Flevolijn, de concrete samenwerkingsafspraken en

welke resultaten die hebben opgeleverd.

flevolijn 
De Flevolijn is de spoorlijn tussen de stations Lelystad en

Weesp. Aan deze lijn liggen ook de stations Almere

Oostvaarders, Almere Buiten, Almere Parkwijk, Almere

Centrum en Almere Muziekwijk. In de spits rijden hier acht

treinen per uur. Dagelijks maken 44.000 reizigers gebruik

van de Flevolijn. Circa 55% van de forensen op de Flevolijn

reist met de trein. 60% van de agressie tegen NS-personeel

werd veroorzaakt door discussies over vervoerbewijzen

(zwartrijden).

Hangjongeren

Ondanks de inspanningen van de NS, politie en justitie bleef

een relatief kleine groep voor onevenredig veel overlast

zorgen op de Flevolijn. Zo waren zwartrijders verantwoorde-

lijk voor ongeveer 60% van alle incidenten waarmee NS-

medewerkers werden geconfronteerd. Groepen hangjonge-

ren voelden zich heer en meester op de trein en in en rond de

stations. Graffiti, vervuiling en andere vormen van vanda-

lisme in de trein bleven hardnekkig de kop opsteken.

Aanvullende afspraken met de betrokken partijen bij de

Flevolijn waren nodig om de toenemende overlast, vernie-

lingen en geweld in de trein en op het station een halt toe te

roepen. Deze afspraken zijn in 2003 vastgelegd in het

‘Convenant sociale veiligheid Flevolijn’. De kennis en erva-

ring die de betrokken partijen daarvoor hadden opgebouwd,

bleken een goede basis voor verdere uitwerking. Samen met

de nieuwe partners, de gemeenten Almere en Lelystad en de

regiopolitie, is gekozen voor een integrale aanpak van de

problematiek op de Flevolijn.

Convenantpartners

De partijen die samenwerken binnen het convenant Flevolijn zijn:

- gemeente Almere

- gemeente Lelystad

- Korps Landelijke Politiediensten - Spoorwegpolitie

- NS

- openbaar ministerie Zwolle - Lelystad

- regiokorps politie Flevoland

Stationsverbod

In het convenant Flevolijn is onder meer afgesproken dat de

NS extra kaartcontroles uitvoert op de trein en ingangscon-

troles houdt op de stations. De regio- en spoorwegpolitie

gaat veelvuldig surveilleren op de stations en in de treinen
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houdsprogramma van NS en gemeente op elkaar

afgestemd. Hierbij wordt nadrukkelijk gecontroleerd

op zwerfafval.

Meer blauw

Door de extra inzet van tien Spoorwegpolitieagenten

(Korps Landelijke Politiediensten) per week is er op de

Flevolijn meer blauw aanwezig en wordt in samenwerking

met de regiopolitie adequaat gereageerd op de incidenten

die bij de Centrale Meldkamer binnenkomen. De Spoorweg-

politie handhaaft deze extra inzet. De Unit Probleem-

gerichte Inzet wordt extra ingezet daar waar nodig.

Deze unit levert politieteams in uniform of in burger ter

bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit. De regio-

politie van Flevoland zet agenten in om de openbare orde

in en rond de stations te handhaven. Deze agenten worden

ingezet op de plaatsen en tijdstippen waarop dat nodig is.

Reizigers en bezoekers van de stations voelden zich vooral

onveilig door grote groepen hangjongeren. Door intensieve

aanwezigheid en optreden van de regiopolitie Flevoland is

het merkbaar rustiger geworden in de omgeving van de

stations. Het openbaar ministerie Zwolle – Lelystad (OM)

is betrokken bij de totstandkoming van het handhavings-

instrumentarium van trein- en stationsverboden. De hand-

having van deze verboden is nodig om plaatsen als de trein

en het station onaantrekkelijk te maken voor criminaliteit.

Bijzondere opsporingsambtenaren krijgen juridische onder-

steuning en over de afloop bij de vervolging van spoorweg-

gerelateerde delicten, wordt teruggekoppeld. De laatste

maanden zijn er nauwelijks vervolgingen geweest; een goed

teken dus!

handhavingsarrangement
Op 17 april 2005 is het convenant Flevolijn beëindigd.

Maar dit betekent niet dat de extra inspanningen op de

Flevolijn worden stopgezet. De belangrijkste samen-

werkingsafspraken worden dan ook in de staande

organisaties opgenomen. Gezamenlijke acties van de NS

en de regiopolitie blijven plaatsvinden. Met de komst van

de toegangspoortjes op alle stations op de Flevolijn in 2006

verwacht de NS de agressie ten gevolge van het zwartrijden

drastisch te verminderen. Ook heeft zich inmiddels een

nieuwe partij aangemeld als samenwerkingspartner:

Connexxion. Mede vanwege de invoering van de OV-chip-

kaart, heeft ook Connexxion behoefte aan samenwerking

met de bestaande partners. De NS hoopt bovendien in het

voorjaar van 2005 met de betrokken partijen een hand-

havingsarrangement voor onbepaalde tijd af te sluiten

en concrete samenwerkingsafspraken te maken met de

gemeenten over een integrale aanpak van de sociale

veiligheid in de stationsomgevingen. <<
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van 36% in het vierde kwartaal van 2003 naar 57% in het

vierde kwartaal van 2004. Ter vergelijking: de klantoordelen

over de sociale veiligheid in Regio Randstad Noord zijn in

2004 ook gestegen: 48% in het vierde kwartaal van 2004

voor sociale veiligheid ’s avonds op stations tegen 43% in het

vierde kwartaal van 2003.

In een meting van begin 2004 werd naar de houding ten

opzichte van de invoering van de ingangscontroles in de

avonduren op de Flevolijn gevraagd. Daarbij werd een

onderscheid gemaakt tussen reizigers bij wie wel en geen

ingangscontroles waren toegepast. De resultaten zijn

weergegeven in figuur 1.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een andere aanvullende ontwikkeling is de ondertekening

van het convenant voor het Keurmerk Veilig Ondernemen

(KVO) in 2003 door de NS, de gemeente Almere, de politie en

diverse ondernemers in Almere. Op station Almere Centrum

is onder de ondernemers een burenbelsysteem ingevoerd.

Wanneer er een incident plaatsvindt bij een ondernemer,

roept deze de hulp in van de andere ondernemers op het

station die vervolgens de politie waarschuwen. De NS

neemt sinds 2003 ook deel aan het project Kwaliteitsmeter

Veilig Uitgaan (KVU), waaraan ook de lokale afdeling van

de Koninklijke Horeca Nederland, de gemeente Almere,

politie en brandweer deelnemen. Samen met deze partijen

wil de NS de overlast, die soms verband houdt met het

uitgaansleven, beheersbaar maken en indien mogelijk

voorkomen.

resultaten
Sinds de ondertekening van het convenant op 17 april

2003 blijkt de intensieve samenwerking tussen de NS,

politie, justitie en gemeenten zijn vruchten af te werpen.

De integrale aanpak heeft de overlast sterk terug-

gedrongen en de waardering van zowel medewerkers

als reizigers voor sociale veiligheid is sterk toegenomen.

Zo is de waardering van het stationspersoneel op de

Flevolijn gestegen naar een ruime 7. De gedeelde

verantwoordelijkheid maakt dat er sneller en effectiever

kan worden opgetreden.

Fietswrakken

Met name de inzet door de NS van extra controleploegen

op de trein werkt goed. Reizigers en medewerkers voelen

zich in 2004 veiliger ’s avonds in de trein dan in 2003.

De gemeente Almere heeft samen met regiopolitie, spoor-

wegpolitie, stichting Veiligheidszorg en de NS concrete

afspraken gemaakt over het handhaven van de openbare

orde op NS-stations en -omgevingen in Almere. Bij deze

afspraken gaat het vooral om zichtbaarheid van toezicht

en adequaat handelen wanneer de orde dreigt te worden

verstoord. Er zijn twee extra fulltime surveillanten en een

fulltime jongerenwerker aangesteld die actief toezicht

houden. Het jongeren- en buurtwerk richt zich op de aan-

wezigheid en het gedrag van jongeren in stationsom-

gevingen, waarbij ook onderzocht wordt welke aan-

vullende maatregelen verder voor de jongeren kunnen

worden genomen. Naar verwachting wordt het onderzoek

dit voorjaar afgesloten. De omgeving van het NS-station

Almere Centrum wordt dagelijks geveegd en schoonge-

maakt. De gemeente Lelystad stelt een structureel budget

van 25.000 euro per jaar beschikbaar voor onderhoud van

de stationsomgeving. Fietswrakken op het station worden

wekelijks verwijderd en er zijn bij het station ruim 300

nieuwe fietsklemmen geplaatst. Deze maatregelen zijn

genomen om aanblik en leefbaarheid rondom het station

te verbeteren. Daarnaast is het schoonmaak- en onder-
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in zijn geheel toegewezen. De politie is

immers door de verdachte vanwege

diens valse aangifte nodeloos aan het

werk gezet. En heeft daarmee schade

geleden in de vorm van vele manuren.

Deze werkzaamheden vallen niet

onder de normale taakuitoefening

door de politie. Dat de schade wordt

verhaald op degene die deze schade

heeft veroorzaakt, is – net als in het

geval van vals alarm bij brandweer of

ambulance – gerechtvaardigd.

Het gerechtshof te Den Bosch verenigt

zich in haar arrest van 28 december

1999 met het vonnis van de politie-

rechter. De zaak is spraakmakend: er

worden Kamervragen over gesteld aan

minister Korthals van Justitie. Deze

laat weten dat hij er voorstander van is

dat plegers van een strafbaar feit voor

de schade die zij met het plegen van

het delict hebben veroorzaakt financi-

eel aansprakelijk worden gesteld, ook

als de politie schade heeft opgelopen.

Gezien het feit dat voor deze vorm van

kostenverhaal voldoende draagvlak

bestaat binnen de overheidsorganisa-

ties die hierover beslissen én de recht-

spraak, is door de politie Rotterdam-

Rijnmond het voorstel gedaan om bij

valse aangiften welke hebben geleid

tot nodeloze inzet van politiecapa-

citeit, de verdachte vanaf heden struc-

tureel aansprakelijk te stellen. Justitie

stelde zich echter ten aanzien van het

schadeverhaal aanvankelijk terughou-

dend op. Opvolging wordt soms strij-

dig met prioritering geacht en straf-

vordering geeft voldoende sanctie-

mogelijkheden. Daarnaast betekent

schadeverhaal een toename van de

belasting van het justitiële apparaat.

juridische overwegingen
Vooropgesteld dient te worden dat

voeging van de benadeelde partij in

strafzaken slechts plaatsvindt onder

voorwaarde dat de kosten op simpele

wijze zijn te berekenen en/of onder-

bouwen, en de verdachte zich “in rede-

lijkheid bewust zou moeten zijn van de

mate van politie-inspanning die hij/zij

vraagt.” Door enkel de kosten van

nodeloze personele inzet met betrek-

king tot een valse aangifte en melding

op te voeren, waaraan bovendien een

eenvoudige en duidelijke berekening

ten grondslag ligt, wordt voldaan aan

deze voorwaarden. Voor deze vorm van

kostenverhaal bestaat voldoende

draagvlak binnen de overheidsorgani-

saties die hierover beslissen en de

rechtspraak. Voor zover de dader

bewust een nodeloos beroep op de

politie doet – en voor zover de politie

op basis daarvan terecht onderzoek

doet dat later overbodig blijkt te zijn –

moet de dader voor deze kosten

opdraaien. Tenslotte houdt inzet bij

dergelijke meldingen de politie af van

haar kerntaken.

Als reactie op de terughoudendheid

van justitie wegens vermeende

strijdigheid met prioritering, wordt

opgemerkt dat de maatschappelijke

integriteit in het geding is – de inzet bij

valse aangiften kan de politie immers

afhouden van haar kerntaken en/of

prioriteiten. Het argument dat straf-

vordering voldoende sanctie-

mogelijkheden geeft, gaat ons inziens

niet op nu het in dergelijke gevallen

niet gaat om bestraffing van de

verdachte, maar enkel om schade-

verhaal van de nodeloos gemaakte

kosten. Het argument dat schade-

verhaal een extra belasting van het

justitiële apparaat zou betekenen, gaat

ons inziens eveneens niet op. De moge-

lijkheid van vorderingen tot schade-

vergoeding van benadeelde partijen in

het strafproces ingevolge artikel 51a

van het Wetboek van Strafvordering,

heeft juist tot doel schadevergoedings-

procedures buiten de civiele rechter

om te vereenvoudigen (hetgeen een

verlichting van het justitiële apparaat

betekent, nu geen afzonderlijke civiele

procedures gevoerd hoeven te wor-

den). Weliswaar wordt de strafrechter

meer belast en vergt het inspanningen

van het openbaar ministerie, maar

gelet op het vereiste van eenvoudig-

heid van de aard van de vordering

wordt deze belasting tot een minimum

beperkt. Uiteraard blijft de civiele

rechtsgang voor meer ingewikkelde

zaken als vangnet fungeren.

preventieve werking
De voorstellen, zoals hierboven

gedaan, zijn ons inziens dan ook

alleszins redelijk en goed uitvoerbaar

te noemen. Niet alleen is het de ver-

wachting dat van het aanpakken van

deze valse aangiften een preventieve

werking zal uitgaan, ook is het zo dat

de politie haar handen dan meer vrij

zal krijgen voor de écht belangrijke

zaken. <<

door Linda van den Oever en 

Judith Pauwelsen

De auteurs zijn beide werkzaam als

jurist bij het openbaar ministerie te

Rotterdam.

Op 5 december 1997 wordt door een

inwoner uit Roosendaal bij de politie

Roosendaal Centrum aangifte gedaan,

van ontvoering en beroving.

Gemaskerde mannen hadden het

slachtoffer naar eigen zeggen op 4

december in zijn auto ontvoerd.

Vervolgens hadden zij hem twee bijna

dagen lang door een groot deel van

Nederland laten rijden. Onderweg

hadden de mannen wat pakjes opge-

haald en afgegeven. Ten slotte werd hij

– na beroving van een geldbedrag –

samen met zijn auto achtergelaten op

een verlaten polderweggetje in het

noordwesten van Brabant. Het slacht-

offer belt met zijn gsm die hij nog

heeft, naar familie om hem te komen

ophalen, want de sleutels van zijn auto

zijn wél meegenomen. Nadat hij is

opgehaald belt hij de politie en komt

hij aangifte doen van de ontvoering.

Na enig onderzoek blijkt dat wezen-

lijke onderdelen van de aangifte in

strijd zijn met de waarheid. Als de aan-

gever daarmee wordt geconfronteerd,

blijft hij erbij dat een en ander zich

heeft afgespeeld, zoals hij in zijn aan-

gifte heeft gezegd. Voor de gebleken

tegenstrijdigheden biedt hij geen ver-

klaring. Uit het onderzoek ontstaat de

overtuiging dat de aangever een valse

aangifte heeft gedaan en hiervoor

wordt – nu de aangever voet bij stuk

houdt – proces-verbaal opgemaakt.

De verdachte wordt gedagvaard om

wegens het doen van valse aangifte

voor de politierechter te verschijnen.

De politie voegt zich in deze strafzaak

als benadeelde partij en vordert ver-

goeding van de onnodig door de politie

gemaakte kosten.

achtergrond 
Valse aangiften en andere meldingen

welke hebben geleid tot nodeloze inzet

van politiecapaciteit, komen in aan-

merking voor schadeverhaal door de

politie. Op basis van artikel 51a van het

Wetboek van Strafvordering kan de

politie zich als benadeelde partij in het

strafproces voegen. Hierbij moet

onderscheid worden gemaakt tussen

de kosten die de politie maakt in het

kader van haar reguliere taakuitoefe-

ning en de – nodeloze – kosten die zijn

gemaakt naar aanleiding van een

valse aangifte. Toewijzing van de

vordering is slechts mogelijk voor de

nodeloze kosten. De kosten die zijn

gemaakt met het oog op opsporing van

deze valse aangifte zijn in principe niet

te verhalen. In de praktijk blijkt echter

dat ook deze kosten regelmatig wor-

den opgevoerd door politie en worden

toegewezen door de rechter.

spraakmakend
In de hier beschreven zaak besteedt de

politie welgeteld 81,5 manuren om tot

de conclusie te komen dat de man het

hele verhaal uit zijn duim had gezo-

gen. De kosten, van 4500 gulden, wil de

politie op de man verhalen. De politie-

rechter gaat daarin mee: kostenverhaal

inzake een valse aangifte is gerecht-

vaardigd, luidt diens oordeel te Breda

op 11 januari 1999. De vordering wordt

EEN VALSE AANGIFTE
GAAT ZOMAAR NIET

De politie heeft het al druk genoeg om ook nog eens een keer met aangiften te

stoeien die op verzinsels berusten. Maar voor het lieve vaderland weg een valse

aangifte doen en hopen dat het niemand wat uitmaakt, wordt niet beloond. Valse

aangiften en andere meldingen die hebben geleid tot nodeloze inzet van politie-

capaciteit, komen in aanmerking voor schadeverhaal door de politie. Van een

stevige aanpak van valse aangiften gaat een preventieve werking uit. Ook kan de

politie de handen uit de mouwen steken voor de écht belangrijke zaken.
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(14% altijd en 18% meestal). Dat kan beter. Het merendeel

van de lezers (70%) is ingenomen met de huidige

verschijningsfrequentie – zes nummers per jaar.

onderwerpen
De lezers hebben zich kunnen uitspreken over het soort

informatie waar zij vooral behoefte aan hebben. En krijgen

bepaalde onderwerpen of rubrieken voldoende aandacht?

Goed gedoseerd is volgens de lezers de aandacht die uitgaat

naar: criminele trends, achtergronden van criminaliteit,

onderzoeken en evaluaties bijvoorbeeld. Maar praktijkge-

richte informatie, vindt liefst 44%, mag méér ruimte krijgen.

Hetzelfde geldt voor informatie over vernieuwende, of inno-

vatieve aanpakken: ruim 34% van de lezers wil daar meer

van weten. De onderwerpen die in het blad traditioneel

aan bod komen (van geweld tot buurtbemiddeling en van

overvalcriminaliteit tot cameratoezicht) krijgen wat de

lezers betreft, meestal voldoende aandacht. Daar zitten

geen onderschoven kindjes bij. Lezers vinden dat een

aantal onderwerpen vaker belicht zouden moeten worden:

hierbij scoort jeugdcriminaliteit het hoogste (37% wil

meer aandacht voor jeugdcriminaliteit) maar ook geweld

zou vaker aan bod moeten komen (bijna een kwart wil

meer aandacht voor geweld op straat en huiselijk geweld).

Beide onderwerpen (jeugdcriminaliteit en geweld) staan

hoog op de maatschappelijke agenda, wat deze aandacht

begrijpelijk maakt. Vaker berichten over de lokale aanpak

van criminaliteit (lokale veiligheid) is volgens een derde

van de lezers wenselijk.

waardering
De inhoud overziend, is aan de lezers gevraagd een rapport-

cijfer te geven, van 1 (uitermate slecht) tot 10 (uitermate

goed). Dat kan slechter: het gemiddeld rapportcijfer dat

de lezer aan het blad geeft is 7,5. Wat de lezers betreft die

hebben meegewerkt aan het lezersonderzoek: hulde!

De redactie kan met de uitkomsten hiervan het (vernieuw-

de) blad goed afstemmen op de behoeften van de lezers.

Meer aandacht wordt gevraagd voor praktijkgerichte

informatie en innovatieve aanpakken. Zonder bij voorbaat

te willen zeggen dat de lezer op zijn wenken wordt bediend,

wordt – bij het bepalen van de inhoud – zoveel mogelijk met

deze wensen rekening gehouden. Verder willen lezers graag

meer horen over jeugdcriminaliteit en geweld. En er leeft

een duidelijke behoefte aan meer informatie over lokale

veiligheid. Ook deze wensen worden serieus genomen.

Tot besluit: opnieuw een 7,5 als rapportcijfer is het streven

bij de uitkomsten van het volgende lezersonderzoek. <<
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Eind 2004 ging een lezersonderzoek met SEC (nu secondant)

vergezeld, bijgesloten bij het decembernummer. Periodiek

laat de redactie een onderzoek onder abonnees uitvoeren,

om aan de weet te komen hoe goed het blad wordt gelezen.

Maar ook om de lezers te leren kennen. Wordt aan de

informatiebehoefte voldaan en hoe beoordelen lezers de

inhoudelijke kwaliteit van het tijdschrift. En welk rapport-

cijfer hebben zij in petto? Ruim 1400 lezers hebben de moeite

genomen om de schriftelijke vragenlijst in te vullen.

Het vernieuwde tijdschrift kan dankzij deze informatie beter

worden afgestemd op de behoeften van de lezer.

EEN 7,5: 
LEZERS GEVEN 
EEN PLUIM

Het blad mag zich verheugen in een trouwe lezersschare.

Driekwart van de lezers is te typeren als trouwe lezers.

Bijna de helft (46%) leest het blad altijd, terwijl ruim 30%

meestal de moeite neemt om het blad inhoudelijk door te

nemen. Van de lezers leest bijna de helft het blad goed: 18%

(vrijwel) integraal en 29% in ieder geval voor meer dan de

helft. 42% leest alleen wat hun werk of interessegebied

raakt. Welke onderdelen worden het meest gelezen?

De rubriek SEC-snippers is nog het meest populair onder

de lezers: 34% leest deze rubriek altijd en 32% meestal.

Maar ook de rubriek Crimi-trends staat als een huis,

met 31% die de rubriek altijd leest en hetzelfde percentage

meestal. Voor de losse artikelen maakt het (logisch) verschil

waar zij over gaan: maar weinig geënqueteerden lezen de

artikelen altijd (17%) maar een hoog percentage (41%,

het hoogste per onderdeel) leest de losse artikelen meestal.

De vaste column SECondant wordt ook goed gelezen,

door de helft van de lezers altijd of meestal (beide 26%).

Minder lezers trekt de rubriek Bedrijfsleven: slechts een

derde van de lezers leest deze rubriek met enige regelmaat
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ONVEILIGHEID IN HET
WINKELGEBIED: WAT ZEGGEN
CIJFERS EN ONDERNEMERS?

door Paul Oostveen 

De auteur is werkzaam bij Oostveen

Beleidsonderzoek en Advies in

Enschede.

Om in een handomdraai een indruk te

krijgen van de (on)veiligheid van het

winkelgebied van Nijmegen Centrum

en de beleving daarvan van winkeliers,

werd in de zomer van 2003 een quick-

scan naar de veiligheid in het winkel-

gebied van Nijmegen Centrum uitge-

voerd. Anderhalf jaar later hebben veel

bevindingen uit het onderzoek niets

aan actualiteit ingeboet. De gebruikte

methode blijft waardevol, ook voor toe-

passing elders. Daarom is besloten in

secondant alsnog over het onderzoek

te publiceren. De feitelijke situatie is in

beeld gebracht op basis van registraties

van de politie, in het bijzonder het

Bedrijfsprocessensysteem (BPS). Om

inzicht te krijgen in de beleving door

ondernemers hebben twee groepsdis-

cussies plaatsgevonden met onderne-

mers. In de rapportage werden beide

bronnen naast elkaar beschreven,

omdat ze elk een andere invalshoek

vertegenwoordigen. De quick scan is

uitgevoerd door het bureau Oostveen

Beleidsonderzoek en Advies uit

Enschede.

aangifte
In het BPS van de politie worden alle

meldingen en aangiften geregistreerd

die binnenkomen bij de politie. Dat

betreft dus incidenten waarvan mel-

ding of aangifte is gedaan, óf die toe-

vallig zijn opgemerkt door passerende

agenten. Maar gevallen van winkel-

diefstal en vals geld – om maar wat te

noemen – worden lang niet altijd

gemeld, zeker niet als de dader niet kon

worden aangehouden. De cijfers geven

wat dat betreft hooguit indicaties,

maar wel een globaal beeld van dagen,

tijdstippen en locaties. Sommige inci-

denten zijn alléén in het onderzoek

betrokken indien zij plaatshadden tij-

dens of kort na de openingstijden van

de winkels. Dat geldt met name voor

onveiligheid buiten de winkel. Denk

aan nachtelijke gevallen van overlast

en autocriminaliteit; dat heeft immers

geen invloed op het winkelklimaat.

Andere incidenten zoals agressie en

gewone diefstal zijn alleen meegeno-

men voorzover zij zich afspelen in een

winkelpand. De analyse van de politie-

cijfers had betrekking op een periode

van drie jaar (1 juli 2000 tot 1 juli 2003)

zodat ook de ontwikkeling in beeld kon

worden gebracht.

winkeliers
De tweede belangrijke bron was een

tweetal groepsgesprekken met winke-

liers uit het winkelgebied. Voor beide

gesprekken werd een dwarsdoorsnede

uitgenodigd van acht of negen winke-

liers waarin grote en kleine winkels,

zelfstandigen en filiaalhouders en win-

keliers uit de verschillende branches en

winkelstraten waren vertegenwoor-

digd. De werving van winkeliers is ver-

zorgd door de Vereniging Binnenstad

Ondernemers Nijmegen (VBO), maar

beperkte zich niet tot bij de VBO aange-

sloten winkeliers. Doel van deze

gesprekken was een beeld te vormen

van onveilige situaties zoals die door

winkeliers worden ervaren. Dit soort

kwalitatief onderzoek leidt niet tot

representatieve percentages – dat is

ook niet de bedoeling ervan. Wel geeft

het beter zicht op de onveiligheids-

beleving door de winkeliers en maakt

het mogelijk deze beter te begrijpen.

Overigens kan de opdrachtgever, via

een camera, desgewenst direct mee-

kijken met dit soort gesprekken.

winkelklimaat
In het onderzoek wordt een onder-

scheid gemaakt tussen onveiligheid in

de winkel en onveiligheid op straat. In

de winkel kan sprake zijn van winkel-

diefstal, maar ook van agressie, over-

vallen, vals geld en andere oplichting

en gewone diefstal. Andere vormen

van onveiligheid spelen zich (voorna-

melijk) op straat af. Bijvoorbeeld zak-

kenrollen, tasjesroof, vernielingen,

overlast en diefstal van of uit auto’s en

fietsen. Ook deze delicten zijn uiteraard

van invloed op het winkelklimaat,

zeker voor het winkelende publiek.

Aan de winkeliers is gevraagd de ver-

schillende vormen van onveiligheid te

benoemen en daarna aan te geven

welke in hun ogen de belangrijkste zijn.

De belangrijkste vormen van onveilig-

heid in de winkel zijn voor winkeliers:

winkeldiefstal en  agressie in de winkel

– en niet in de laatste plaats de combi-

natie ervan: diefstal met geweld. Uit

politiecijfers blijkt dat van incidenten

binnen de winkel winkeldiefstal het

meest voorkomt. Op straat in het

centrum zijn (overdag) fietsendiefstal,

autocriminaliteit, vernieling, overlast

en zakkenrollen de meest voorkomen-

de delicten. In het onderzoeksrapport

worden alle verschillende vormen van

onveiligheid uitgebreider besproken.

Bedrijfsleven

Veel winkeliers – ook in Nijmegen – hebben geregeld met criminaliteit te maken,

maar wat zeggen harde cijfers daarover en hoe beleven winkeliers zélf de onvei-

ligheid? In een quickscan naar de veiligheid in het winkelgebied van Nijmegen

Centrum, werd een analyse van politiecijfers gecombineerd met groepsgesprek-

ken met ondernemers om zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in kaart te

brengen. De gebruikte methode – kwalitatief onderzoek dat niet tot representa-

tieve percentages leidt maar wel zicht geeft op de onveiligheidsbeleving door de

winkeliers zelf – is waardevol, óók voor toepassing elders. Vooral stelende

veelplegers roepen irritatie op, omdat steeds dezelfde mensen worden betrapt.

Sommige bedreigingen zijn zo ernstig dat personeelsleden weken van slag zijn.
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kelijk wegsturen. Bedelaars (waaron-

der muzikanten) worden vooral als

irritant beschouwd. Samenscholingen

van jongeren worden zowel door win-

keliers als door klanten als bedreigend

ervaren.

winkeladoptieplan
Uit de politiecijfers blijkt dat binnen

winkels het delict winkeldiefstal verre-

weg het meest wordt gemeld. Deze cij-

fers geven een globale indicatie van

verhoudingen en van tijdstippen en

locaties, maar ze zijn verre van volledig

omdat veel incidenten niet bij de poli-

tie bekend zijn. Bovendien zeggen de

kale cijfers niets over de impact van de

verschillende problemen. De winke-

liers geven duidelijk aan dat naast win-

keldiefstal ook agressie in de winkel

een belangrijk probleem is. Zij beschrij-

ven de verschillende varianten en

geven beeldend aan waarom sommige

vormen van agressie zo aangrijpend

zijn voor het winkelpersoneel. Doordat

de ondernemers elkaar in een groeps-

gesprek ook aanvullen (‘ja, en boven-

dien…’) dan wel nuanceren of corrige-

ren (‘bij ons gaat dat heel anders’) geeft

dit instrument snel een goed inzicht in

de problematiek en beleving daarvan

bij verschillende winkeliers. Een

groepsdiscussie is in dat opzicht een

veel krachtiger instrument dan een

analyse op bestanden of een schrifte-

lijke enquête, maar eveneens slechts

een deel van de waarheid. Door de

gekozen combinatie vullen de onder-

zoeksinstrumenten elkaar goed aan.

Overigens werden de groepsgesprek-

ken ook door de ondernemers als

waardevol ervaren en hun motivatie

om deel te nemen was buitengewoon

groot. Het onderzoek gaf aan waar de

grootste knelpunten lagen. Inmiddels

is de politie gestart met een winkel-

adoptieplan: agenten die ‘hun’ winkels

regelmatig bezoeken en knelpunten

bespreken. Verder is er een infomap

ontwikkeld met informatie en aangif-

teformulieren. Daarnaast wordt

gedacht aan andere maatregelen waar-

van de uitvoering meer bij de onderne-

mers ligt, zoals een burenbelsysteem,

gezamenlijk toezicht en collectieve

winkelverboden. De gemeente heeft

subsidie beschikbaar gesteld aan de

Vereniging Binnenstad Ondernemers

om de ideeën daarvoor concreet uit te

werken. Een goede aanpak van onvei-

ligheid in winkels vraagt immers de

inzet van alle betrokken partijen:

ondernemers, gemeente, politie en

openbaar ministerie. <<

Paul Oostveen: Quickscan Veiligheid in het

winkelgebied Nijmegen Centrum. Enschede,

Oostveen Beleidsonderzoek en Advies,

november 2003. Het onderzoek is te down-

loaden via www.oostveen.net.

Figuur 1> Winkeldiefstal naar weekdag en tijdstip (totaal aantal meldingen 1 juli 2000-1 juli 2003) 

Samenscholingen van

jongeren worden zowel

door winkeliers als door

klanten als bedreigend

ervaren.

Dit artikel beperkt zich tot een korte

schets van een deel van de problemen.

winkeldiefstal
Met 350 meldingen bij de politie per

jaar in Nijmegen Centrum is winkel-

diefstal de meest voorkomende vorm

van onveiligheid in de winkel. Omdat

lang niet altijd aangifte wordt gedaan

ligt het werkelijke aantal veel hoger.

De politiecijfers laten verder zien dat de

meeste winkeldiefstallen ’s middags

plaatsvinden. Winkeldiefstal komt in

Nijmegen Centrum relatief vaak voor

op donderdag, vanwege de koopavond

(zie figuur 1). Winkeliers zelf noemen

winkeldiefstal ook een van de grootste

problemen. Zij worden dagelijks

geconfronteerd met winkeldiefstal of

pogingen daartoe. Dat gebeurt op ver-

schillende manieren: door groepen

(ook kinderen van 12-18 jaar), door de

‘gewone’ man of vrouw, door junks

maar ook door eigen personeel. Vooral

veelplegers roepen irritatie op, omdat

steeds weer dezelfde mensen worden

betrapt. Veel winkeldieven weten

precies hoe en wanneer ze moeten

toeslaan. De winkeliers besteden veel

energie en kosten aan het voorkomen

van winkeldiefstal, zowel via techni-

sche methoden als door inzet van

personeel.

agressie 
Bij de politie wordt ongeveer veertig

keer per jaar melding gemaakt van los-

staande incidenten van agressie in een

winkel. Daarnaast lijkt bij ongeveer

10% van de geregistreerde winkeldief-

stallen sprake te zijn van winkeldieven

die zich na betrapping erg lastig of

ronduit agressief gedragen. Ook deze

aantallen betreffen slechts een deel

van de incidenten. Agressie en bedrei-

ging komen in Nijmegen relatief vaak

voor op donderdag. Voor de winkeliers

geldt verbale en fysieke agressie als een

van de ernstigste vormen van onveilig-

heid. Er zijn diverse vormen: een win-

keldief die agressief reageert op zijn

aanhouding door personeel, geweld

met voorbedachten rade

(wegrukken/slaan en wegrennen),

ontevreden klanten maar ook agressie

tussen klanten onderling. Agressie in

de winkel is niet alleen bedreigend

voor personeel, maar ook voor klanten

die vaak snel de winkel verlaten.

Het meest ingrijpend zijn bedreigingen

zoals ‘ik weet je te wonen’. Sommige

personeelsleden zijn daardoor weken-

lang van slag. Overigens slaagt het

winkelpersoneel er ook vaak in om

dreigende conflicten te sussen.

overvallen
Overvallen komen relatief weinig voor.

De politie registreerde in drie jaar tijd

zeventien overvallen in een winkel in

het Centrum. Winkeliers in Nijmegen

beschouwen overval dan ook niet als

een van de grootste veiligheidspro-

blemen, omdat ze er maar zelden mee

worden geconfronteerd. Als echter

wordt gesproken over de impact van

een overval, staat deze beslist boven-

aan de lijst. De gevolgen van een

gewapende overval voor personeel (en

aanwezige klanten) worden trauma-

tisch genoemd. Veel winkeliers nemen

dan ook maatregelen om het risico op

een overval (zowel overdag als bij het

storten van geld) te beperken.

fraude
Bij de politie wordt ongeveer 25 keer per

jaar melding gemaakt van vals geld en

ongeveer 35 keer van andere gevallen

van fraude zoals valse creditcards.

Winkeliers zeggen regelmatig te

worden geconfronteerd met vals geld,

creditcards of Irischeques, maar kun-

nen problemen meestal voorkomen

door goed op te letten.

zakkenrollen
De politie verstaat onder zakkenrollen

diefstal van goederen of geld gedragen

door een persoon in de kleding of in een

tas. Tijdens winkelopeningstijden

wordt in het Centrum ongeveer

vierhonderd keer per jaar melding

gemaakt van zakkenrollen, vooral op

maandag (marktdag) en zaterdag.

Zakkenrollen komt vooral voor op

straat, maar ook in winkels en horeca-

gelegenheden. Ook de winkeliers

constateren duidelijk dat zakkenrollen

vooral op maandag voorkomt en dat

het zich behalve op straat ook in hun

winkels afspeelt.

vandalisme 
Bij de politie worden vijfhonderd geval-

len van vandalisme en graffiti per jaar

gemeld in het Centrum, waarvan 10%

aan een winkelpand en de helft op de

openbare weg. Vooral in het weekend

en ’s nachts worden vernielingen

gepleegd. Winkeliers zijn geïrriteerd

door steeds terugkerende vernielingen

of graffiti aan hun eigen winkelpand,

die steevast leiden tot extra kosten en

hen een machteloos gevoel geven.

Daarnaast hebben ze veel last van ver-

vuiling rond de winkels en in portieken.

overlast 
De politie registreert ongeveer vijf-

honderd gevallen van overlast tijdens

winkelopeningstijden. Ruim een vijfde

ervan werd geboekt als overlast van

drugsverslaafden. Overlast komt de

hele dag voor (ook ’s morgens) en op

alle dagen van de week. Winkeliers

onderscheiden diverse vormen van

overlast. Zwervers veroorzaken vervui-

ling en stank, maar laten zich gemak-

Vooral veelplegers roepen

irritatie op, omdat steeds

weer dezelfde mensen

worden betrapt.
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door Willem van Oppen

De auteur is werkzaam bij het Centrum

voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid.

Dertien certificatieinstellingen (CI’s)

kregen dinsdag 22 maart tekst en uitleg

van Ida Haisma, directeur van het

Centrum en projectleider Willem van

Oppen. De uitleg ging over de achter-

gronden van het CCV, maar vooral ook

de rol van het CCV in het beheer en

management van certificatieschema’s.

Ida Haisma ging speciaal in op de wijze

waarop het CCV de belanghebbende

marktpartijen wil betrekken in de actu-

alisering van de certificatieschema’s,

met als doel verbetering van de kwa-

liteit. De schema’s (lees: normen, voor-

schriften en procedures voor fysieke

preventie van brand en criminaliteit)

wil het Centrum vóór 1 juli 2005 her-

zien en aanpassen.

Kwaliteit

Het CCV heeft als taak om de toepas-

sing van deze schema’s te stimuleren

en te zorgen dat zij effect sorteren. Op

de kwaliteit van de schema’s mag dus

niets zijn aan te merken. Een goed sche-

ma heeft een nauw omschreven doel,

duidelijke criteria voor certificering, en

heldere bepalingen over de manier

waarop de criteria worden gecontro-

leerd. Er moet ook marktwerking in de

uitvoering van certificatie ontstaan –

klanten moeten kunnen kiezen uit ver-

schillende certificatieinstellingen. Voor

de bestaande certificatieschema’s van

het CCV betekent dit dat een aantal

aanpassingen nodig zijn. In het beheer

daarvan voert het CCV de regie. Dat

betekent: niet alles zelf willen doen,

maar zorgen dat aanbieders, afnemers,

verzekeraars en overheid elkaar goed

kunnen vinden.

Actualisering

De noodzaak om de inhoud van de

schema’s te actualiseren kan worden

gekoppeld aan wensen die bij de bran-

cheorganisaties van installateurs

leven, om de schema’s aan te passen.

Het CCV heeft zich nu verzekerd van de

medewerking van acht certificatiein-

stellingen, die bij de actualisering hun

steentje willen bijdragen. Deskundigen

van verzekeraars, certificatieinstellin-

gen en installateurs gaan aan de slag

om de CCV-certificatieschema’s te actu-

aliseren. Hun voorstellen worden voor-

gelegd aan het Centraal College van

Deskundigen, dat als CCV-orgaan eind

2004 is opgericht om certificatiesche-

ma’s vast te stellen en hun samenhang

te bewaken. Technische Commissies

(drie in getal: Criminaliteitspreventie,

Brandbeveiliging en Politiekeurmerk

Veilig Wonen) laten hun licht over de

certificatieschema’s schijnen. Het

College besluit over vaststelling van de

geactualiseerde schema’s, waarna

publicatie plaatsvindt. Het CCV sluit op

basis van de dan geldende schema’s

beperkte licentieovereenkomsten met

CI’s. Deze dienen vervolgens bij de Raad

voor Accreditatie, die toeziet op de uit-

voering van de schema’s door de CI’s,

een accreditatieverzoek in. Wanneer de

CI’s door de Raad voor Accreditatie zijn

geaccrediteerd, kan het CCV de beper-

king op de licenties opheffen. Daarmee

heeft het CCV een belangrijk doel

bereikt: klanten kunnen kiezen tussen

certificatieinstellingen.<<

CCV-nieuws

CERTIFICATIESCHEMA’S
VOOR PREVENTIE WORDEN
VERNIEUWD
Vanaf 1 januari 2005 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

(CCV) het beheer en management van zes zogeheten certificatieschema’s op het

gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie overgenomen van het

Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

Wie de toespraak van minister Donner ter gele-

genheid van het op 3 maart 2005 gehouden con-

gres ‘Terugdringen Recidive, van ontwikkeling

naar uitvoering’ heeft aangehoord, of heeft gele-

zen, kan in mineur raken van onze strafrechts-

pleging. Althans, wat de uiteindelijke resultaten

ervan betreft. Strafrechtspleging moet dan

worden begrepen in de meest brede zin. Van de

meerderjarige ex-gedetineerden komt liefst 73%

binnen zes jaar weer in aanraking met justitie.

Bij jongeren is het percentage nog hoger: 78%.

Het ‘failliet’ van de strafrechtspleging, wordt

gezegd. Dat is zo als het bestaande beleid zou

worden doorgezet. Een beleid dat onder vorige

kabinetten is ingezet en waarvan nu de wrange

vruchten worden geplukt. Gelukkig lijkt het besef

te groeien dat langer en zwaarder straffen weinig

zin heeft, tenminste wanneer niet tegelijkertijd

op maat aan de persoonlijkheidsstructuur van de

dader wordt gewerkt. Zodat hij veranderd uit zijn

strafperiode te voorschijn komt en niet terugvalt

in oud gedrag. Preventie van recidive op maat.

Denk aan herstelgerichte detentie. In hoeverre

dat bij volwassen daders effect heeft moet natuur-

lijk worden afgewacht. Maar het bespreekbaar

maken van de daad en het gedrag was tot nu toe

zelden onderdeel van de detentie. Bij jongeren is

de kans op succes wellicht groter. De persoon van

de dader en het verantwoording nemen voor zijn

daden komt centraal te staan, zo lijkt het. De be-

zuinigingsdrift van het kabinet vergt van de orga-

nisaties die het programma-Terugdringen

Recidive moeten uitvoeren, wel dat zij boven

zichzelf moeten uitstijgen. Een hele uitdaging!

De aandacht voor gedrag van potentiële (jonge)

daders is minstens even belangrijk. Die is geluk-

kig groeiende en steeds meer op maat. De ontwik-

keling van gedragscodes op school, in de sport, in

de buurt, in het openbaar vervoer en de experi-

menten met het ‘Doe normaal contract’ zijn daar

voorbeelden van. Maar ook succesvolle instru-

menten als buurtbemiddeling, leerlingbemidde-

ling, opvoedingsondersteuning en die uit het

programma Communities that Care, dragen posi-

tief bij aan een leefklimaat waarin ongewenst

gedrag en (kleine) criminaliteit worden geredu-

ceerd. Niet dat daar nu direct de ernstigste crimi-

naliteit mee wordt voorkomen. Maar toch!

Verandering van gedrag is iets van lange adem en

vereist bij beleidsmakers en uitvoerders een

terriërmentaliteit. Ook bij politici. Een goed

voorbeeld van het laatste is de uitvoering van het

programma Communities that Care in het Oude

Noorden van Rotterdam. Het college van die deel-

gemeente heeft het voor elkaar gekregen dat

(preventie)programma’s worden gecontinueerd,

óók wanneer er een bestuur van andere politieke

snit komt. Ze gaan voor de zaak en niet voor eigen

succes. Ook iets voor het landelijk niveau?

Er is veel te koop op de preventiemarkt, ook op het

gebied van gedragsbeïnvloeding, maar het is lang

niet altijd helder wat werkt en wat niet. Het

Centrum voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid is mede bedoeld om daarin een make-

laarsfunctie te vervullen en kan in de nabije

toekomst steeds meer preventie op maat aanbie-

den. Een dergelijk centrum zou wellicht ook

nuttig kunnen zijn voor de preventie van recidive.

In een aantal landen gaan preventie en aandacht

voor recidive meer hand in hand. Ook iets om bij

ons te overwegen? <<

SECondant

PREVENTIE OP MAAT
Column

05/089 CCV SECondant#2 ZnfrHHbe  26-04-2005  19:23  Pagina 44



47

secondant is een uitgave van het

Centrum voor Criminaliteitspreventie

en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is

een voortzetting van SEC: tijdschrift

over samenleving en criminaliteits-

preventie. Met ingang van 2005 is de

naam gewijzigd in secondant, waar-

mee het ondersteunen van betrok-

kenen op het gebied van criminaliteits-

preventie en veiligheid en informeren

over kennis en ontwikkelingen op het

gebied van de criminaliteitspreventie

en veiligheid wordt bedoeld.

secondant wil voor een ieder die

werkzaam is op het terrein van de

criminaliteitspreventie en veiligheid

een medium zijn voor praktische en

actuele informatie over de praktijk van

criminaliteitspreventie. Ook wil

secondant deskundigheid

bevorderen en nieuwe ideeën op het

gebied van criminaliteitspreventie

genereren. Hoofddoel is: het bijdragen

aan de implementatie van criminali-

teitspreventie in brede zin, door te

informeren over initiatieven en ont-

wikkelingen op het brede terrein van

de criminaliteitspreventie. Hierbij

vormen (wetenschappelijke) onder-

zoeksbevindingen ten aanzien van

bewezen effectieve methoden, best

practices en evaluatieonderzoek de

leidraad. Bijdragen staan in het teken

van inhoudelijke objectiviteit en

kritische oordeelsvorming. Opname

van een artikel in het tijdschrift

betekent niet dat de inhoud ervan het

standpunt van het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid

weergeeft.

secondant verschijnt zes maal per jaar

in een oplage van 17.000.
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Minder criminaliteit en minder onveiligheidsgevoelens

van burgers: cameratoezicht moet daar in gemeenten steeds

vaker voor zorgen. Langzamerhand heeft cameratoezicht

zich ontpopt tot een situationeel preventief instrument dat

met vanzelfsprekendheid wordt ingezet – voetstoots wordt

aangenomen dat het wel zal helpen tegen criminaliteit.

Of misschien is het instrument populair vanuit de gedachte:

baat het niet, dan schaadt het niet. Of cameratoezicht werkt

is niet altijd even duidelijk. Er zijn wel evaluaties verricht,

maar die verkondigen geen eenduidige boodschap. In een

evaluatieonderzoek uit 2003 naar cameratoezicht in

Arnhem (Cameratoezicht goed bekeken, Advies- en

Onderzoeksgroep Beke) wordt geconcludeerd dat camera-

toezicht geen zelfstandig toezichtinstrument is. Toepassing

is alleen zinvol bij een nauwe samenwerking met de politie.

Cameratoezicht heeft er aan bijgedragen dat een aantal

roerige plekken in Amsterdam – zoals het August

Allebéplein – veiliger zijn geworden. Dit blijkt uit een

effectmeting van DSP-groep (Evaluatie cameratoezicht

Amsterdam, 2003). Maar de bewoners voelden zich níet

veiliger. In SEC (nr. 5. 2003) pleit Sander Flight dan ook voor

een metaevaluatie:“een evaluatie van de evaluaties.” Zo’n

metaevaluatie – broodnodig om gefundeerde uitspraken

over de effecten van cameratoezicht te kunnen doen –

is zojuist in Groot-Brittannië verschenen: Assessing the

impact of cctv (Home Office Research, Development and

Statistics Directorate, 2005). Cameratoezicht, dat daar als

CCTV (Closed Circuit Television Cameras) door het leven

gaat, is er schering en inslag. Genoeg aanleiding voor een

metaevaluatie. In het onderzoek is bij dertien uiteenlopende

projecten – in stadscentra, ziekenhuizen, parkeerplaatsen en

woongebieden – met en zonder cameratoezicht (controle-

gebieden), nagegaan in hoeverre door cameratoezicht

criminaliteit en angst voor criminaliteit zijn verminderd.

Allereerst: wie een eenduidige boodschap over de werk-

zaamheid van cameratoezicht verwacht, komt bedrogen

uit. Waar de werkzaamheid van preventieve instrumenten

in het algemeen (onderzoeksmatig) een notoire hersen-

kraker is, geldt dit voor cameratoezicht des te meer. Wordt

cameratoezicht alléén aan harde cijfers afgemeten, dan is

cameratoezicht geen succes. De resultaten van de projecten

vallen regelrecht tegen. De Britse overheid heeft in de inzet

van cameratoezicht veel geld gestoken. Maar afgemeten

aan de doelstelling om criminaliteit en onveiligheids-

gevoelens te verminderen, heeft cameratoezicht zijn

reputatie (als preventief instrument) niet waargemaakt.

Het oordeel van de onderzoekers luidt dan ook dat de Britse

overheid cameratoezicht te lichtvaardig aan de man heeft

gebracht als wapen in de strijd tegen criminaliteit (“In short,

it was oversold – by successive governments – as the answer

to crime problems”, p. 116). Aan onze kant van het Kanaal

moeten we die les bij de invoering van cameratoezicht

onthouden. Kijken we op het niveau van de dertien

projecten, dan blijkt dat de afname van de (geregistreerde)

criminaliteit – die zich in bijna de helft van de projecten

voordoet – in slechts een paar projecten daadwerkelijk in

verband worden gebracht met cameratoezicht. In twee

projecten is de afname in vergelijking met de controle-

gebieden óók significant. In zeven projecten neemt de

criminaliteit zelfs toe. Daarvoor zijn allerlei verklaringen

mogelijk. De toename van geweldsdelicten (die zich in vier

projecten voordoet) loopt bijvoorbeeld in de pas met lande-

lijke trends. Wordt er op een meer kwalitatieve wijze naar

cameratoezicht gekeken, dan is er wél goed nieuws. Waar de

criminaliteit in sommige woonwijken is gestegen, komt dat

ook omdat bewoners vaker aangifte doen – zij verwachten

dat hun aangiften worden ondersteund door camera-

beelden. Meer aangiftes is goedbeschouwd een succes.

Een ander voorbeeld is dat politiemensen zich gesterkt

voelden door cameratoezicht in hun dagelijkse werk.

Een kwalitatieve benadering doet meer recht aan 

(de werking van) het instrument.

Zijn er voor een goede toepassing van cameratoezicht

überhaupt generaliseerbare uitspraken mogelijk of struikel

je over de nuanceringen? Verwacht van cameratoezicht

alleen dat het effectief kan zijn onder voorwaarden.

Om een greep te doen: bij delicten waarbij sprake is van

voorbedachte rade (vermogensdelicten zoals inbraak en

autocriminaliteit) kan cameratoezicht een afschrikwekkend

effect hebben. Deze lenen zich meer voor cameratoezicht

dan in een opwelling gepleegde delicten (bijvoorbeeld

onder invloed van alcohol). En bepaalde typen gebieden

lenen zich meer voor cameratoezicht dan andere. Zo deed

de grootste afname van criminaliteit in dit onderzoek zich

voor in met camera's bewaakte, afgesloten parkeer-

plaatsen. En cameratoezicht wordt optimaal benut in

samenhang met andere preventieve maatregelen.

Als preventief instrument heeft cameratoezicht mogelijk-

heden, maar het is geen panacee voor criminele kwalen.<<

CAMERATOEZICHT: BEIDE BENEN OP DE GROND 

Buitenlandse berichten
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Voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

Meld u aan via: www.hetccv.nl

Op onze website vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.
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