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Het lokaal veiligheidsbeleid staat in de steigers –

in een notendop de belangrijkste boodschap die

de Algemene Rekenkamer presenteert in het

onderzoek Aanpak lokaal veiligheidsbeleid. In het

kader van het thema beleidsvorming op het

gebied van lokale veiligheid en de uitvoering

daarvan, onderzocht de Rekenkamer in hoeverre

de verschillende veiligheidspartners op lokaal

niveau vorm en inhoud geven aan het beleid

gericht op het vergroten van de sociale veiligheid

in woonbuurten. Voor de beantwoording is de

lokale veiligheidsaanpak van zes gemeenten

doorgelicht.

Bij de grote gemeenten is integraal veiligheids-

beleid ingevoerd. De noodzaak van dat beleid en

samenwerking wordt erkend. Dat is een positieve

boodschap. Medio jaren tachtig werden aan de

hand van de Commissie kleine criminaliteit

(Commissie Roethof) de eerste wankele schreden

gezet op het pad van wat toen bestuurlijke

preventie van criminaliteit heette. Waar voor-

heen alléén politie en justitie werden geacht zich

met criminaliteit te bemoeien was het nu aan

overheden, maatschappelijke organisaties,

bedrijfsleven en individuele burgers om

gezamenlijk ‘kleine criminaliteit’ (later veelvoor-

komende criminaliteit) terug te dringen.

Er werden tal van experimenten uitgevoerd,

onder meer gericht op het versterken van sociale

controle door meer functioneel toezicht (denk

aan huismeesters en stadswachten). Deze

periode kende een relatief grote vrijheid om

initiatieven uit te voeren. Het adagium ‘laat

duizend bloemen bloeien’ gold op veel terreinen,

ook op het gebied van criminaliteitspreventie.

Daarentegen – zoals het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP) constateert in haar

achtergrondstudie Sociale veiligheid vergroten

door gelegenheidsbeperking: wat werkt en wat

werkt niet? (Karin Wittebrood en Matthijs van

Beem, 2005) – gold er destijds als voorwaarde om

voor subsidiëring in aanmerking te komen,

dat een evaluatie uitgevoerd zou worden. Daar

hebben we verschillende bruikbare evaluatie-

onderzoeken aan over gehouden. De overheid

kan dus in de voorwaardenscheppende sfeer

bijdragen aan kennis over (de effectiviteit van)

criminaliteitspreventie.

Zo’n twintig jaar later is kennis van criminali-

teitspreventie weer (nog steeds) een probleem.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de

omvang en kwaliteit van (effect)evaluaties, in

verhouding tot het aantal preventieprojecten,

onvoldoende is te noemen.

Criminaliteitspreventie heeft zich de afgelopen

twintig jaar gekenmerkt door innovatie (hoewel

innovaties schaarser worden), maar tegelijkertijd

door gebrek aan evaluatie. Aan de achteloze

wijze waarop met evaluatieonderzoek wordt

omgegaan moet paal en perk worden gesteld.

Anders komt een effectief preventiebeleid niet

van de grond. Van evaluatie op structurele basis

is anno 2005 geen sprake. Hierdoor is het

nauwelijks mogelijk om werkzame en succes-

volle elementen en projecten naar andere

locaties te exporteren – of voor andere contexten

geschikt te maken – en vervolgens te implemen-

teren. Als de Rekenkamer het voor het zeggen

heeft komt er dan ook meer informatie beschik-

baar over ‘wat werkt’, zodat gemeenten van

elkaar kunnen leren en niet voortdurend het

wiel behoeven uit te vinden. Het onderzoek laat

zien dat er meer aandacht moet komen voor het

meten van de prestaties en de effecten. Niet

alleen om verantwoording af te leggen, maar

vooral ook om de vinger te leggen op succesvolle

werkwijzen.

Redactioneel

HET WIEL UITVINDEN 



herstelbemiddeling
In 2003 verscheen het boek

Bemiddeling in de politiepraktijk.

Een herstelgerichte aanpak van

overlast en slepende conflicten,

uitgegeven door de Stichting

SMVP Producties (Stichting

Maatschappij, Veiligheid en

Politie). Politiemensen vertelden

hierin over hun ervaringen met

het bemiddelen in de dagelijkse

praktijk en tegen welke problemen

zij daarbij opliepen. De publicatie

Herstelbemiddeling door de politie

borduurt hierop voort. Het boek

bevat een verslag van een expert-

meeting op het hoofdkantoor van

de politie Amsterdam-Amstelland

gewijd aan bemiddeling en de

invulling die de politie daaraan

geeft. Andere bijdragen staan in

het teken van achtereenvolgens

bemiddeling in de Belgische

politiepraktijk, herstelbemidde-

ling als politietaak en ‘gele-kaart-

gesprekken’ met jeugdige last-

pakken. Herstelbemiddeling moet

niet als taak van de politie worden

gezien maar als een werkwijze

binnen algemene taken van de

politie zoals handhaving van de

openbare orde en hulpverlening.

Wanneer herstelbemiddeling goed

wordt uitgevoerd, kan het

bijdragen aan meer vertrouwen

van de bevolking in de politie.

Voor de politie lijkt een legitieme

rol weggelegd om te bemiddelen

wanneer conflicten blijven aan-

houden en bewoners niet bereid

lijken conflicten aan te pakken.

Denk aan ouders die niet (willen)

ingrijpen wanneer jongeren

regelmatig over de schreef gaan.

Dan kunnen ‘laatste waarschu-

wingsgesprekken’ – zoals die in

Engeland in de vorm van

restorative cautions worden

gevoerd – zinvol zijn. Bij deze vorm

van herstelbemiddeling opereert

de politie met een stok achter de

deur. Dergelijke gesprekken

passen goed bij het instrumen-

tarium van de wijkagent, die

daarmee het bespreken van het

gedrag van de dader sterk op de

voorgrond kan plaatsen. En bewo-

ners uit de omgeving van de

(jonge) dader kunnen worden

betrokken bij het hersteloverleg.

Bas van Stokkom en Lodewijk Gunther Moor

(red.). Herstelbemiddeling door de politie.

Dordrecht, Stichting SMVP Producties, 2005.

ISBN 90-806690-6-7.

Voor meer informatie:

T (078) 614 43 62, e-mail: smvp@smvp.nl.

ondersteuningsprogramma
huiselijk geweld
Professionals van organisaties die

zich in de praktijk bezighouden

met de aanpak van huiselijk

geweld – denk aan de politie, het

openbaar ministerie, reclassering

en Raad voor de Kinderbescher-

ming – krijgen een steuntje in de

rug van het Ondersteuningspro-

gramma Huiselijk Geweld. Dit door

het ministerie van Justitie gefinan-

cierde programma heeft onderdak

gevonden bij TransAct in Utrecht.

Het Ondersteuningsprogramma

houdt in dat concrete en beleids-

matige ondersteuning wordt

geboden voor de aanpak van

huiselijk geweld en dat bestaande

én nieuwe expertise toegankelijk

wordt gemaakt. Tussen de verschil-

lende beroepsgroepen worden

verbindingen gelegd. Tevens

worden vernieuwende projecten

ondersteund en worden bestaande

methodieken in kaart gebracht.

De informatievoorziening omtrent achter-

gronden en aanpak van huiselijk geweld krijgt

gestalte via de bestaande website

www.huiselijkgeweld.nl, die verder wordt

uitgebreid. Professionals kunnen zich wenden

tot een speciaal telefoonnummer, de Informa-

tielijn Huiselijk Geweld: (030) 230 06 66.
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Snippers
korte, op actualiteit gerichte bijdragen /aankondigingen / recente ontwikkelingen / publicaties.

congres aanpak
fietsdiefstal
Op donderdag 15 september

organiseert de Fietsersbond in

samenwerking met het Centrum

voor Criminaliteitspreventie en

Veiligheid (CCV) in Utrecht het

congres ‘Aanpak Fietsdiefstal’.

Voor meer informatie over aanpak

fietsdiefstal zie www.fietsersbond.nl.

Aanmelden voor het congres kan via

www.hetccv.nl vanaf 17 mei 2005.



de raad en interculturele
contacten
Medewerkers van de Raad voor de

Kinderbescherming ervaren

allerlei praktische problemen in

de omgang met cliënten

(kinderen en hun ouders) uit

etnische minderheidsgroepen.

Ook op de strafafdeling, waar zij

te maken krijgen met jongeren

die wegens het plegen van een

strafbaar feit naar de raad zijn

doorverwezen, en hun ouders.

Een voorbeeld is hoe raadsmede-

werkers een gesprek moeten

voeren met ouders die de Neder-

landse taal onmachtig zijn.

En hoe expliciet kunnen raads-

medewerkers met gelovige

ouders bespreken dat hun zoon

een zedendelict heeft gepleegd?

Hoe raadsmedewerkers met deze

problemen omgaan staat centraal

in het proefschrift van Brenda

Carina Oude Breuil: De Raad voor

de Kinderbescherming in een

multiculturele samenleving.

Dit gebeurt niet door cultuur-

aspecten van cliënten te onder-

zoeken maar door na te gaan of de

strafdeling van de raad zélf, een

bepaalde organisatiecultuur kent.

Hoe is deze cultuur van invloed op

de contacten tussen raadsmede-

werkers en hun cultureel diverse

cliëntèle? Hoe allochtone cliënten

zelf deze contacten beleven wordt

geschetst aan de hand van

beeldende gevalsstudies.

Brenda Carina Oude Breuil. De Raad voor de

Kinderbescherming in een multiculturele

samenleving. Den Haag, Boom Juridische

uitgevers, 2005. ISBN 90-5454-577-1.

jongeren in jji’s
Hun plaatsing in een justitiële

jeugdinrichting (JJI) had

misschien voorkomen kunnen

worden, denken twee van de drie

jongeren die met een Ondertoe-

zichtstelling (OTS) daar zijn

geplaatst. Dat blijkt uit het onder-

zoek Verkeerde afslag, uitgevoerd

door TransAct en Collegio, naar de

problematiek van ondertoezicht-

gestelde jongeren in justitiële

jeugdinrichtingen en ervaringen

met steun en hulpverlening van

deze jongeren voorafgaand aan

hun plaatsing. Van de jongeren

mag er een eerder stadium worden

ingegrepen. Daarbij moet vooral

worden aandacht worden besteed

aan specifieke problemen zoals

drank- en drugsgebruik,

wegloopgedrag en (seksuele)

mishandeling. Hulp voor deze

problemen kwam volgens de

jongeren onvoldoende van de

grond. Hulpverleners moeten wat

hen betreft alerter zijn op signalen

die wijzen op dergelijke proble-

men en sneller durven ingrijpen in

de leefsituatie van de jongere. Voor

het onderzoek zijn 152 jongeren in

vier justitiële jeugdinrichtingen

bevraagd. Het gedrag van veel van

deze jongeren is problematisch;

voorbeelden zijn gewelddadig en

crimineel gedrag, drugs- en

alcoholgebruik, agressief en

opstandig gedrag en wegloop- en

zwerfgedrag. Volgens de jongeren

ligt de aanleiding voor hun

problematisch gedrag in een

voorgeschiedenis van conflicten

thuis, pedagogisch onmachtige

ouders, seksueel misbruik en

mishandeling en de omgang met

verkeerde vrienden. Goede hulp

aan deze jongeren, die vooral

behoefte hebben aan iemand die

zich kan verplaatsen in hun

situatie, is niet eenvoudig te

bieden. De jongeren kampen met

complexe en meervoudige

problemen, maar zijn zelf niet

altijd gemotiveerd om hulp te

aanvaarden. Voor deze doelgroep

is een specifieke methodische

aanpak noodzakelijk. Dat betekent

een aanpak die de jongeren

motiveert en op maat gesneden

zorg biedt. Meer ‘bemoeizorg’ voor

probleemgezinnen en een

cliëntvolgsysteem kan daar een

bijdrage aan leveren.

Ineke van der Vlugt en Ingrid de Jong.

Verkeerde afslag. Eerdere ervaringen met steun

en hulp van civielrechtelijk geplaatste jongeren

in de JJI. Een praktijkgericht onderzoek.

Utrecht, TransAct, Collegio, 2005.

Het onderzoek is te downloaden van

www.transact.nl en www.collegio.nl.
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Crimi-trends

Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat sommige etnische

groepen een relatief groot aandeel hebben in de

criminaliteit, bieden de bronnen waarmee dat moet worden

vastgesteld geen genuanceerd beeld van de etnische

achtergrond van in Nederland wonende verdachten.

Op basis van verdachtengegevens én gegevens van het

Sociaal Statistisch Bestand (dat allerhande demografische

en sociaal-economische gegevens bevat), hebben het

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

(WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

vastgesteld in hoeverre autochtone jongeren en allochtone

jongeren, waaronder die van de tweede generatie, in

aanraking komen met de politie.
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door Annemarijn Walberg en Martine Blom

Annemarijn Walberg studeert sociologie aan de

Universiteit van Amsterdam en was ten tijde van

het onderzoek werkzaam bij het Centraal Bureau

voor de Statistiek. Martine Blom is werkzaam bij

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-

tatiecentrum van het Ministerie van Justitie.

Reeds in 1997 werd in de Nota Criminaliteit in

Relatie tot de Integratie van Etnische Minder-

heden (CRIEM) vastgesteld dat delen van de

allochtone bevolking van Nederland relatief

oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteits-

cijfers. Eenzelfde beeld kwam naar voren uit de

Jaarnota Integratiebeleid 2004 van de Tweede

Kamer. Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat

sommige etnische groepen een relatief groot

aandeel hebben in de criminaliteit, hebben de

bronnen waarmee dat moet worden vastgesteld

ernstige beperkingen in zich: alleen het geboorte-

land en de nationaliteit van verdachten worden

geregistreerd. Autochtone en tweede generatie

allochtone bevolkingsgroepen zijn daardoor vaak

niet van elkaar te onderscheiden. Voor een

gerichte aanpak van criminaliteit is een zorgvul-

dige analyse op basis van correcte gegevens

echter onontbeerlijk. Het actieprogramma Jeugd

terecht bijvoorbeeld, is ook gebaat bij meer

inzicht in de etnische achtergrond van daders.

Duidelijk moet immers zijn of er behoefte is aan

meer maatwerk in preventie, opsporing en

sanctiemogelijkheden. Een gerichte aanpak van

criminaliteit is in het algemeen noodzakelijk met

het oog op de slachtoffers. Voor de overmatige

betrokkenheid bij criminaliteit van minderheids-

groepen geldt ook dat deze schadelijk is voor de

integratie van de overgrote meerderheid van min-

derheden die met criminaliteit niets van doen

heeft. Het bezorgt die groepen een slechte naam

met vermijdingsgedrag als gevolg, zoals de

genoemde Jaarnota Integratiebeleid ook vaststelt.

genuanceerd beeld
In de publicatie Verdacht van criminaliteit.

Allochtonen en autochtonen nader bekeken wordt

verslag gedaan van een onderzoek dat tot doel

had een genuanceerd beeld te geven van de

etnische achtergrond van in Nederland wonende

verdachten. Deze publicatie is het product van

een samenwerkingsverband tussen het Weten-

schappelijk Onderzoek- en  Documentatie

Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie

en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door gebruik te maken van gegevens uit het

Herkenningsdienstsysteem van de politie

(specifiek: het landelijke verdachtenbestand wat

VERDACHTE
JONGEREN, JONGE
VERDACHTEN

Wat crimineel gedrag betreft onderscheiden sommige herkomstgroepen – zoals Aziaten –zich

positief: gemeten naar hun bevolkingsaandeel zijn zij juist ondervertegenwoordigd in de

criminaliteit. Wat zijn hun succesformules? | foto: Annemarijn Walberg.
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jaarlijks door de Dienst Nationale Recherche

Informatie van het Korps landelijke politiedien-

sten wordt samengesteld), waarin verdachten

geregistreerd zijn tegen wie de politie na

afronding van het opsporingsonderzoek een

proces-verbaal opmaakte en naar het openbaar

ministerie doorstuurde, én van gegevens uit het

Sociaal Statistisch Bestand van het CBS (onder

andere herkomstgroepering en sociaal-econo-

mische informatie) was het mogelijk om ook van

de tweede generatie allochtonen de herkomst te

achterhalen. Aan bod komen niet alleen de aard

en omvang van de verdachtenpopulatie, maar

ook verschillende ‘verklarende’ achtergrond-

kenmerken zoals: gezinssituatie, diplomabezit

en wijkkenmerken. We richten ons hierbij op

jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

standaardisatie
Criminaliteit hangt sterk samen met leeftijd en

geslacht: het zijn vooral jongeren en mannen die

verdacht worden van misdrijven. Omdat de

meeste allochtone bevolkingsgroepen relatief

jong zijn in vergelijking met autochtonen en ook

de verhouding mannen en vrouwen soms

aanzienlijk anders is, zijn de cijfers in dit artikel

steeds gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht

(dit wordt gerealiseerd door bij de samenstelling

van de tabellen een wegingsfactor te gebruiken).

Dat betekent dat bij de interpretatie van de cijfers

geen rekening hoeft te worden gehouden met de

invloed van verschillen in geslachtsverhouding

en leeftijdsopbouw.

aard en omvang
Het beeld dat in de media vaak wordt geschetst,

komt overeen met de resultaten van het onder-

zoek: sommige allochtone jongeren komen

inderdaad vaker met de politie in aanraking dan

autochtone jongeren. Van de allochtone jongeren

van 12 t/m 17 jaar werd 3,1% in 2002 door de politie

als verdachte geregistreerd tegenover 1,3% van

hun autochtone leeftijdsgenoten. Hoewel de

tweede generatie vaak wordt betiteld als een

mogelijke probleemgroep, zijn over het algemeen

de verdachtenpercentages onder de eerste

generatie allochtonen iets hoger dan die onder de

tweede generatie (tabel 1). Wanneer we echter

alleen kijken naar niet-westerse allochtonen,

Tabel 1>  Verdachtenpercentage1 naar herkomst-

groepering en generatie (12-17-jarigen), 2002

percentage verdachten

totaal, waarvan 1,6

autochtoon 1,3

allochtoon, waarvan 3,1

1e generatie, waarvan 3,4

westers 2,1

niet-westers 4,2

2e generatie, waarvan 2,6

westers 1,9

niet-westers 4,2

1  Gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht; totaal bevolking(sgroep)=100%
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dan is dit verschil niet meer zichtbaar. Jongeren

van wie beide ouders in het buitenland geboren

zijn, springen er in negatieve zin uit (figuur 1).

Het algemene beeld dat onder Antillianen en

Marokkanen een relatief grote probleemgroep

voorkomt, komt ook uit dit onderzoek naar voren.

Zowel jongeren die vanuit Marokko naar

Nederland zijn gekomen als Marokkaanse

jongeren die zelf in Nederland zijn geboren

komen vaker met de politie in aanraking dan

autochtone jongeren en de meeste andere

herkomstgroeperingen (figuur 2). Marokkanen

worden relatief vaak verdacht van vermogens-

delicten, zoals diefstal. Bij de Antillianen

(waaronder Arubanen) springt vooral de eerste

generatie eruit. Van hen kwam bijna tien procent

in 2002 met de politie in aanraking. Opvallend is

ook het hoge percentage eerste generatie Antil-

liaanse meisjes dat met de politie in aanraking

komt (4,5%), in vergelijking met autochtone

meisjes (0,5%). Antilliaanse jongeren plegen

relatief veel vermogensdelicten. Daarnaast

worden zij vaak opgepakt wegens delicten die

onder de categorie ‘overig delict’ vallen.

Daaronder vallen bijvoorbeeld drugsdelicten.

Behalve Marokkanen en Antillianen is ook de

tweede generatie jongeren met een Joegoslavi-

sche achtergrond relatief vaak verdachte. Ook

jeugdige Surinamers zijn duidelijk vaker

verdachte dan de autochtonen. Daar tegenover

staat dat jongeren uit bepaalde herkomstgroepen

(zoals Aziaten) in vergelijking met autochtonen,

zich niet negatief onderscheiden.

gezinssituatie
Er is ook gekeken naar hoe de gezinssituatie van

jongeren samenhangt met crimineel gedrag.

Maakt het iets uit of een kind afkomstig is uit een

‘gebroken gezin’ (lees: een gezin waarvan de

(juridische) ouders van een kind niet meer op

hetzelfde adres wonen) en of een van de ouders

een baan heeft? Voorwaarde om dit te kunnen

Jongeren op weg naar school. Het blijkt dat jongeren die voortijdig, zonder diploma, de school verlaten vaker worden verdacht van

delicten dan jongeren die wél een diploma hebben behaald  | foto: Annemarijn Walberg.

Figuur 1> Verdachtenpercentage1 naar herkomstgroepering en generatie (12-17-jarigen), 2002

1  Gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht; totaal bevolking(sgroep)= 100%
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bepalen is dat beide ouders ook nu nog in

Nederland wonen. Vanzelfsprekend is dat voor de

eerste generatie allochtonen minder vaak het

geval dan voor de tweede generatie of de autoch-

tonen. Mogelijk wordt het beeld voor de eerste

generatie allochtonen hierdoor iets vertekend.

Het ontbreken van een vader- of moederfiguur

lijkt de kans op crimineel gedrag te vergroten.

Kinderen uit een gebroken gezin komen vaker

met de politie in aanraking dan kinderen die

door beide ouders worden opgevoed. Voor

autochtonen geldt dit in sterkere mate dan voor

de meeste allochtonen: autochtone jongeren uit

een gebroken gezin zijn ruim 3 keer zo vaak

verdacht als hun leeftijdsgenoten van wie de

ouders nog wél bij elkaar zijn. Voor de eerste

generatie allochtonen uit een gebroken gezin is

dit 1,6 keer zo vaak en voor de tweede generatie

2,4 keer zo vaak. Het maakt ook verschil of de

ouders van een jongere een betaalde baan

hebben. Kinderen waarvan minimaal een van de

ouders beschikt over werk, zijn drie keer minder

vaak verdacht van een misdrijf dan hun leeftijd-

genoten met werkloze ouders (figuur 2). In de

meeste gevallen geldt dit voor autochtonen in

sterkere mate dan voor allochtonen.

diplomabezit
Of jongeren hun opleiding afmaken en een

diploma behalen, heeft gevolgen voor hun

toekomst (in afwijking van de andere paragrafen

gaat het in deze paragraaf over diplomabezit

alleen om 18- en 19-jarigen). Buiten het feit dat zij

zonder diploma minder snel een baan zullen

vinden, zijn de voortijdige schoolverlaters veel

vaker verdacht van delicten dan jongeren die wel

een diploma haalden. Zie figuur 3. Autochtonen

zonder diploma komen ongeveer 3 keer zo vaak

Figuur 2: Verdachtenpercentage1 naar al dan niet werken van ouders en generatie

(12-17 -jarigen), 2002

1 Gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht; totaal bevolking(sgroep)=100%
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met de politie in aanraking als autochtone diplo-

mabezitters. Hetzelfde geldt voor de tweede

generatie allochtone jongeren. De invloed van het

diplomabezit bij de eerste generatie allochtone

jongeren is kleiner: de voortijdig schoolverlaters

onder hen zijn slechts 1,7 keer zo vaak verdachte

als hun leeftijdsgenoten die een diploma bezitten.

Dit hangt mogelijk samen met het feit dat som-

mige van deze jongeren pas op latere leeftijd in

het onderwijs instromen of hun diploma in het

land van herkomst haalden (het was op basis van

de beschikbare gegevens echter niet mogelijk om

dit te achterhalen). Dit betekent dat een aantal

van hen wellicht ten onrechte als voortijdig

schoolverlater te boek stond. Als hiermee reke-

ning zou worden gehouden, zou de samenhang

onder eerste generatie allochtonen waarschijnlijk

hoger zijn dan nu is vastgesteld. De verschillen

tussen de onderscheiden herkomstgroepen zijn

over het algemeen niet groot, hoewel de voortij-

dige schoolverlaters van de tweede generatie

Turken met één ouder geboren in het buitenland

op dit punt een sterk verhoogd risico lopen.

wijkkenmerken
De ‘zwarte’, de ‘witte’ en de ‘gemengde’ wijk zijn

de afgelopen tijd vaak gehoorde termen in de

media. In het integratiedebat dat gaande is, wordt

ervan uitgegaan dat sociale segregatie een nega-

tieve invloed heeft op de integratie van alloch-

tonen. En een lage mate van integratie wordt over

het algemeen gekoppeld aan een hoge mate van

criminaliteit. Deze relaties worden slechts ten

dele door ons onderzoek ondersteund. Het blijkt

dat zowel allochtonen als autochtonen in het

algemeen vaker verdachte zijn van een misdrijf

naarmate het percentage niet-westerse alloch-

tonen in de wijk waarin zij wonen hoger is. Het

Figuur 3: Verdachtenpercentage1 naar diplomabezit en generatie (18-19-jarigen), 2002

1 Gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht; totaal bevolking(sgroep)=100%
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hogere percentage verdachten in wijken met

relatief veel allochtonen kan deels verklaard

worden door de slechtere sociaal-economische

positie van de mensen in deze wijken, zo blijkt uit

het onderzoek. Als we wat preciezer naar de eerste

generatie allochtonen kijken, blijkt echter dat

deze conclusie voor Turken, Marokkanen en

Surinamers niet opgaat. Bij hen is zelfs sprake van

een licht negatief verband: naarmate het aandeel

allochtonen in de wijk toeneemt, zijn de 12 t/m 17-

jarigen uit de betreffende herkomstgroepen

minder vaak verdachte van een misdrijf.

samenhangen
De meeste allochtone groeperingen zijn over-

vertegenwoordigd in de politieregistraties.

Tegelijkertijd is echter ook te constateren dat deze

verschillen voor de helft  kunnen worden

‘verklaard’ doordat groepen verschillen in leeftijd

en geslacht. Bovendien blijkt dat door rekening te

houden met de gezinssituatie en wijkkenmerken,

nog eens een aanzienlijk deel van deze verschil-

len tussen de herkomstgroeperingen wegvalt en

dit ondanks de beperkte meting van sociaal-

economische positie. Bijna alle herkomstgroepe-

ringen (met uitzondering van Duitse, Belgische,

Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Indonesische

jongeren) hebben een grotere kans dan autoch-

tonen om als verdachte te worden geregistreerd,

ook wanneer rekening wordt gehouden de

gezinssituatie en wijkkenmerken. Voor de eerste

generatie jeugdige Antillianen/Arubanen en

Marokkanen is de kans dat zij verdacht worden

van een misdrijf ruim drie keer zo groot als voor

autochtonen. Ook de tweede generatie jongeren

met twee in het buitenland geboren ouders

afkomstig uit voormalig Joegoslavië, Marokko of

de Nederlandse Antillen/Aruba komt relatief

vaak voor in de politieregistraties, ook wanneer

rekening wordt gehouden met andere

achtergrondkenmerken.

slot
Hoewel slechts een klein percentage van de ver-

schillende bevolkingsgroepen op verdenking van

een misdrijf bij de politie wordt geregistreerd,

onderscheiden diverse groepen zich door relatief

hoge percentages. Onder de tweede generatie

niet-westerse allochtonen zijn relatief veel

verdachten. Uitzonderingen op dit beeld zijn

Aziaten en Zuid- en Midden-Amerikanen (met

uitzondering van Surinamers) van de tweede

generatie. Tweede generatie allochtonen met

twee in het buitenland geboren ouders staan

vaker als verdachte bij de politie geregistreerd

dan kinderen van gemengd gehuwde ouders.

Meer inzicht in de achterliggende processen en

mechanismen bij de diverse groepen kan bij-

dragen aan het voorkomen van criminaliteit.

Daarbij is het zeker van belang om na te gaan

waarom sommige herkomstgroepen (zoals

Aziaten) het wat betreft crimineel gedrag ‘goed

doen’ – en soms zelfs nog beter dan de

autochtonen – en in hoeverre daar lering uit is te

trekken. Wat zijn hun succesformules, en zijn die

toe te passen en in te zetten bij de op dit moment

problematische groepen? <<

M. Blom, J. Oudhof, R.V. Bijl, B.F.M. Bakker (red.)

Verdacht van Criminaliteit. Allochtonen en autochtonen

nader bekeken. WODC-cahier nr. 2005-2. Den Haag,

WODC/CBS, 2005. Het onderzoek is te downloaden via:

www.wodc.nl.
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Wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten tussen

publiek en huiselijk geweld? Zit er verschil tussen verdachten

die alleen in huiselijke kring  gewelddadig zijn tegenover

verdachten van alleen publiek geweld? Welke achtergrond

hebben verdachten die zowel in huiselijk kring als daar-

buiten gewelddadig zijn? Meer kennis van de achtergronden

van geweld, van daders én slachtoffers, maakt de aanpak

effectiever.

WERELDEN VAN GEWELD
Door de bank genomen zijn verdachten van geweld mannen. Maar de ‘gemiddelde geweldpleger’ bestaat niet | foto: Inge van Mill.
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door Hans Moors en Monique Bruinsma

Hans Moors en Monique Bruinsma zijn als senior onder-

zoekers verbonden aan de unit Veiligheid en Criminaliteit

van IVA Beleidsonderzoek en Advies. Dit artikel is geschre-

ven naar aanleiding van de publicatie van Geweld binnen en

buiten. Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek

geweld in Nederland. K.D. Lünnemann (Verwey-Jonker

Instituut) en M.Y. Bruinsma (IVA Beleidsonderzoek en

Advies), Utrecht/Tilburg, 2005. Het onderzoek is te down-

loaden via: www.wodc.nl 

Het bestuderen van geweld is fascinerend én noodzakelijk.

De fascinatie is evident. Waarom slaan geweldplegers – en

blijven ze slaan? Waarom bestaat er zo’n duidelijk onder-

scheid in angstperceptie tussen slachtoffers van geweld en

andere slachtoffers? Hoe komt het dat een kleine groep

slachtoffers verhoudingsgewijs zo vaak aan (huiselijk)

geweld ten prooi valt? Hoe kun je voorspellen welke om-

standigheden van geweldpleging, op welke manier (her-

haald) slachtofferschap beïnvloeden en zodoende risico’s

inschatten? Wat verklaart dat een grote groep slachtoffers

snel herstelt, terwijl een kleine groep opvallend weinig

verwerkingscapaciteit heeft? En wat vraagt dat dan van

inrichting en effectiviteit van hulpverlening aan slachtof-

fers en daders? Om dergelijke belangrijke vragen adequaat

te beantwoorden, is het noodzakelijk om gewelddadig

gedrag in kaart te brengen en te analyseren. In onderzoek

ligt het accent meestal op de dader. Over slachtoffers is veel

bekend, maar meer vanuit een (emancipatoir) hulpverle-

nersperspectief dan vanuit wetenschappelijke hoek.

Dankzij het internationale succes van de victimologie komt

daar gelukkig snel verandering in.

delicten
Geweldsdelicten zijn zichtbaar. Althans op straat, in en om

het voetbalstadion, in uitgaansgebieden. Maar bij huiselijk

geweld ligt dat anders: het zicht op de dader en diens relatie

met het slachtoffer is omfloerst. Wat zijn eigenlijk de ver-

schillen en overeenkomsten tussen publiek en huiselijk

geweld? Ondanks de evident grote onderrapportage betreft

een op de vijf aangiften van fysiek geweld huiselijk geweld.

Het gaat dan louter om fysieke frustratieagressie, die voort-

komt uit sociale spanningen en irritaties tussen dader en

slachtoffer. De afbakening tussen de ‘plaats delict’ van

publiek en huiselijk geweld is in de praktijk niet scherp. Een

derde van de geweldsdelicten tussen partners, gezinsleden,

familieleden, huisvrienden en ex-partners vindt in het

openbaar plaats.

Publiek geweld speelt zich vooral af tussen onbekenden.

Het gaat om situaties waarin het slachtoffer de verdachte

heeft aangesproken op zijn gedrag of om minder gespecifi-

ceerde irritaties naar aanleiding van gedragsuitingen.

Bij iets meer dan 20% van publieke geweldsdelicten geven

slachtoffers aan overrompeld te zijn door het geweld.

Bij bijna twee derde van de incidenten in de publieke sfeer

gaat het om geweld tussen individuen. De rest betreft meer

dan twee betrokkenen of (in bijna 10% van de gevallen)

groepsgeweld. Het aantal aangiften van straatgeweld

tussen onbekenden is de afgelopen jaren met ruim 20%

toegenomen. Vooral het aantal conflicten in de context van

de woonwijk is gegroeid, zo blijkt uit de vergelijking van

politiegegevens over 1998 en 2002. De toename van het

aantal aangiftes wil niet zeggen dat geweld vaker voorkomt.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat burgers steeds

sneller geneigd zijn aangifte te doen. Het aantal aangiften

van zwaar fysiek geweld is in de periode 1998-2002 constant

gebleven. Alleen het aantal aangiften van relatief licht

fysiek geweld is gegroeid. De groeiende aangiftebereidheid

is echter een signaal van lagere tolerantie voor ‘frustrerende’

sociale omgangsvormen. Minder tolerantie en grotere

gevoeligheid kunnen uiteindelijk resulteren in meer geweld

en meer (herhaald) slachtofferschap.

Dit geldt in het algemeen. Als we kijken naar het verschil

tussen huiselijk en publiek geweld dan blijkt dat in bijna de

helft van de incidenten gerelateerd aan (bestaande of

verbroken) intieme relaties sprake is van zwaar fysiek

geweld. Bij geweld tussen niet-intimi geldt dat voor

Ondanks de evident grote onderrappor-

tage betreft een op de vijf aangiften van

fysiek geweld huiselijk geweld.
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ongeveer een derde van de incidenten. Deze cijfers zeggen

met name veel over de invloed van de context van het

geweld op de aangiftebereidheid van slachtoffers. Vaak

wordt door slachtoffers van huiselijk geweld lange tijd veel

getolereerd en raakt pas bij extreem uit de hand gelopen

situaties de politie betrokken. Een interessante vraag blijft

of de toegenomen gevoeligheid voor geweld ook gaat

resulteren in meer aangiften van (minder ernstige maar

vaak sluipende vormen van) huiselijk geweld.

daders
Door de bank genomen zijn verdachten van geweld man-

nen. De ‘gemiddelde geweldpleger’ bestaat niet. In Geweld

binnen en buiten zijn de profielen van drie verschillende

groepen geweldplegers uitgewerkt: (1) verdachten die alleen

in huiselijke kring gewelddadig zijn; (2) verdachten van

alleen publiek geweld en; (3) verdachten die zowel in huise-

lijke kring als daarbuiten gewelddadig zijn (algemeen

gewelddadig). Recidive onder geweldplegers komt vaak

voor. Hier ligt precies het belang om geweldplegers beter in

beeld te krijgen: 20% van de groep van huiselijk-geweld-

plegers (blijkens een steekproef over het jaar 2002 in een

politieregio) heeft ook in de drie jaar daarvoor een gewelds-

delict gepleegd. Hiervan deed 8% dat in huiselijke context,

10% in de publieke sfeer en 2% van de daders was zowel

buiten als binnen gewelddadig. Van de verdachten van

publiek geweld bleek 22% in diezelfde periode te hebben

gerecidiveerd: 19% met geweldsdelicten in de publieke sfeer,

1% met geweld in de huiselijke sfeer en 2% bleek algemeen

gewelddadig.

Hoewel het plegen van huiselijk geweld niet leeftijdsspeci-

fiek is, gaat het met name om mannen van 25 tot 40 jaar.

De meeste verdachten hebben een blanco of beperkt

strafblad. De groep verdachten van huiselijk geweld heeft

een grotere spreiding in opleiding en inkomen dan beide

andere groepen. Vrijwel altijd zijn vrouwelijke partners of

ex-partners het slachtoffer. Vrouwen die hun partner of

kind mishandelen, of (jong)volwassen kinderen die hun

ouder mishandelen, worden minder vaak geregistreerd.

Waarschijnlijk speelt mee dat het taboe op huiselijk geweld

door vrouwen nog groter is dan de toch al grote schaamte

om aangifte te doen van huiselijk geweld. De aanleiding

voor geweldsdelicten in de privésfeer ligt doorgaans in

communicatieproblemen en een gebrek aan conflictbeheer-

singscompetenties. Binnen de groep verdachten die alleen

in huiselijke kring agressief is, zijn drie persoonlijkheids-

typen herkenbaar: (1) de narcistische, krenkbare man met

een persoonlijkheid die neigt naar egocentrisch, defensief

en controlerend gedrag; (2) de geremde, subassertieve man,

het vermijdende type dat gevoelens van frustratie oppot en;

(3) het type man met een (pathologische) persoonlijkheids-

stoornis, een angstige gehechtheid, overgevoeligheid voor

afwijzing en het vermijden van intimiteit.

De groep verdachten van publiek geweld bestaat voor een

groot deel uit jongeren van 12 tot 24 jaar. Dit type geweld

speelt zich doorgaans tussen mannen af. Hierin onder-

scheidt deze groep zich duidelijk van de groep huiselijk-

geweldplegers. Maar er zijn ook overeenkomsten. Evenals de

verdachten van huiselijk geweld omvat deze groep een groot

aantal verdachten zonder strafblad. Verdachten die zich

regelmatig agressief gedragen, lijken meer en verschillende

criminele activiteiten te ontplooien, ernstiger geweld te

plegen en vaker wapens te gebruiken. Er zijn drie typen

publieke geweldplegers te onderscheiden: (1) het impulsieve

agressieve type met een tekort aan (communicatieve en

sociale) competenties dat handelt uit onmacht of woede;

(2) het instrumentele en berekende type dat geweld of con-

flicten opzoekt; en (3) de geweldpleger die onder invloed van

alcohol en drugs of door stress gewelddadig wordt.

Het beeld van de (kleine) groep die zowel geweld pleegt in

huiselijke kring als daarbuiten is diffuus. In tegenstelling

tot beide andere groepen hebben vrijwel alle verdachten

van algemeen geweld een strafblad en meestal voor ver-

schillende vormen van criminaliteit. Tevens blijkt uit de

analyse van de strafbladen dat deze groep vaker betrokken

is bij verboden wapenbezit of opiumdelicten. Grofweg

kunnen twee typen worden onderscheiden: (1) verdachten

die ernstig geweld plegen naast allerlei andere criminele

activiteiten. Geweld wordt door deze personen instrumen-

teel ingezet en zij kenmerken zich door asociaal gedrag en

niet-stabiele relaties. Zij hebben vaak een verslavingspro-
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blematiek, dikwijls in samenhang met een persoonlijk-

heidsstoornis. Een ander deel van deze groep bestaat uit: (2)

verdachten die geen ernstig geweld plegen, niet verslaafd

zijn en geen persoonlijkheidsstoornis hebben. Wel lijken zij

een ‘antisociale’ levensstijl te hebben. Het is belangrijk om

beide typen geweldplegers te onderscheiden, zowel qua

problematiek als wat gedrag betreft. Het aandeel jongeren

onder de plegers van algemeen geweld is opmerkelijk groot.

aanpak
Veel plegers van huiselijk geweld schamen zich, vooral de

geweldplegers zonder strafblad. Zij handelen uit onmacht

en frustratie. Buitenshuis functioneren zij normaal en dat

versterkt het schuldbesef en de behoefte om een einde te

maken aan hun agressieve gedrag. Deze categorie van

geweldplegers staat positief tegenover hulp van buitenaf.

Ook first offenders in de categorie publiek geweld zijn

gevoelig voor correctie. Een meer complexe situatie ontstaat

bij een herhalend patroon en bij de combinatie van gewelds-

uitingen in de huiselijke en de publieke sfeer. Bij geweld in

de relationele sfeer is het risico van herhaling groot.

Dit brengt voor alle direct betrokkenen risico met zich mee.

Met name de positie van kinderen is kwetsbaar. Tegen deze

achtergrond is de strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld

ontwikkeld en vastgelegd in de ‘Aanwijzing huiselijk

geweld’ (2003). De vraag is of deze strafrechtelijke aanpak

voor alle geweldplegers geschikt is. In algemene termen kan

worden gezegd dat de strafrechtelijke aanpak van huiselijk

geweld geschikt kan zijn voor alle geweldplegers, maar dat

de noodzaak van snel ingrijpen met als doel het stoppen van

geweld minder aanwezig is voor publiek geweld, omdat de

kans dat het slachtoffer opnieuw risico loopt beperkt is.

De trainingen agressiebeheersing in de programma’s voor

daderhulpverlening zijn in principe generiek toepasbaar.

Bij hulp aan plegers van geweld in huiselijke kring verdient

de relationele context nadruk. Het blijkt geenszins raad-

zaam om verdachten van huiselijk geweld en verdachten

van publiek geweld tezamen aan daderhulpprogramma’s te

laten deelnemen, omdat hun achtergrond tezeer verschilt.

Ten behoeve van een succesvolle strafrechtelijke aanpak

van geweldplegers is het belangrijk aandacht te besteden

aan levensstijl, verslaving, of persoonlijkheidsstoornis.

beleidspraktijk
Bij beleidsonderzoek met betrekking tot geweld ligt de

nadruk veelal op het beter leren kennen van de plegers van

het geweld en het tellen van incidenten. Het is echter alles-

zins van belang om meer en preciezer kennis te ontwikkelen

over sociale contexten van geweld, over de relatie tussen

dader en slachtoffer en over de situatie waarin het geweld

heeft kunnen ontstaan. Vanuit victimologisch perspectief

bestaan nog vele blinde vlekken. Dat geldt enerzijds voor de

mate waarin het Nederlandse (en internationale) juridische

kader daadwerkelijk bescherming biedt aan slachtoffers

van geweld. Dat geweld niet mag, is helder. Maar over hoe

het recht in de praktijk werkt – en waarom – is bijvoorbeeld

nog opvallend weinig bekend. Is ons strafprocesrecht vol-

doende toegerust om een rechtvaardige balans te vinden

tussen de rechten van slachtoffers en die van verdachten?

En hoe kan het beste vermeden worden dat juist het slacht-

offer van geweld gemangeld wordt in de vaak zeer lang-

durige en kostbare civiele (aansprakelijkheids)procedures? 

Anderzijds valt ook over de psychologische aspecten van

slachtofferschap en de hulpverlening aan slachtoffers van

geweld nog veel te zeggen. Welke interventies werken, voor

welke groepen slachtoffers en onder welke voorwaarden? Er

is nog veel te weinig bekend over de voorspellende kwaliteit

en de diagnostische validiteit van bestaande modellen om

slachtoffers te screenen. Daar zijn serieuze meta-analyses,

research-syntheses en longitudinaal (effectonderzoek voor

nodig en vooral die laatste onderzoeksmethode is lastig te

organiseren. Toch zijn bruikbare en valide instrumenten een

voorwaarde om effectieve en doelgroepspecifieke interven-

ties te ontwikkelen. Dat geldt in het bijzonder voor modellen

om het risico voor herhaald slachtofferschap van huiselijk

geweld te bepalen. Dat herhaald slachtofferschap veel voor-

komt bij huiselijk geweld is genoegzaam bekend.

Maar er is nog veel onderzoek nodig om empirische

gegevens te verzamelen zodat betrouwbare uitspraken

kunnen worden gedaan over de factoren waarmee de

waarschijnlijkheid van herhaling het beste kan worden

voorspeld – en een ‘evidence-based’ beleidspraktijk kan

worden vormgegeven. <<
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De visie op de aanpak van sociale veiligheid op lokaal niveau

zoals die is neergelegd in het Veiligheidsprogramma 2002-

2006, begint zijn vruchten af te werpen. Dit blijkt uit het

onderzoek Aanpak lokaal veiligheidsbeleid, uitgevoerd door

de Algemene Rekenkamer, naar het beleid om de sociale

veiligheid in woonbuurten te verbeteren. Bij een zestal

gemeenten is nagegaan in hoeverre zij werken met de

beleidscyclus voor sociale veiligheid met bijbehorend

instrumentarium (bijvoorbeeld: een integraal veiligheids-

programma) zoals de handreiking Kernbeleid Veiligheid van

de VNG die voorschrijft. Op basis van praktijkervaringen met

het lokaal veiligheidsbeleid, worden daar succesfactoren

voor benoemd.

LOKAAL VEILIGHEIDS-
BELEID: HOE KOMT HET
VAN DE GROND?

door Jack Kruizinga, Marlies Burm

en Marjolein Wösten

De auteurs zijn werkzaam bij de

Algemene Rekenkamer.

Het rapport Aanpak lokaal veiligheids-

beleid is te downloaden van:

www.rekenkamer.nl.

In 2002 presenteerde het vorige kabi-

net (Balkenende I) het Veiligheidspro-

gramma 2002-2006. Uitvoering van dit

programma moet in 2008-2010 leiden

tot een reductie van de criminaliteit

met ongeveer 20 tot 25% ten opzichte

van het peiljaar 2002. Voor de realisatie

van dit programma zijn landelijke

prioriteiten geformuleerd en worden

jaarlijks landelijke prestatieafspraken

gemaakt tussen de ministers van BZK

en van Justitie enerzijds en de politie-

korpsen en het openbaar ministerie

(OM) anderzijds. Daarnaast is het

uitgangspunt dat het veiligheidsbeleid

op lokaal niveau, onder regie van de

gemeente, vorm en inhoud moet

krijgen. Maatwerk en betrokkenheid

van alle lokale veiligheidspartners zijn

daarbij de steekwoorden.

De Algemene Rekenkamer onderzocht

in 2004 bij zes gemeenten de aanpak

van de veiligheid op lokaal niveau.

Nagegaan werd hoe lokale veiligheids-

partners vorm en inhoud geven aan het

beleid gericht op het vergroten van de

sociale veiligheid in woonbuurten.

Het onderzoek betreft het beleid ter

bestrijding van criminaliteit en

overlast en het beleid ter bevordering

van de veiligheidsbeleving. Daarbij

wordt veiligheid vaak in samenhang

gebracht met sociale cohesie en leef-

baarheid, aspecten die bepalend zijn
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voor de levenskwaliteit van wijken,

buurten en steden, en die daarmee ook

het veiligheidsgevoel beïnvloeden.

De Algemene Rekenkamer publiceerde

op 19 april 2005 de resultaten van haar

onderzoek in het rapport Aanpak

lokaal veiligheidsbeleid. De belangrijk-

ste bevindingen en aanbevelingen van

dit onderzoek komen in dit artikel aan

de orde.

het onderzoek
De volgende probleemstelling lag ten

grondslag aan het onderzoek:

Hoe wordt door de veiligheidspartners

op lokaal niveau vorm en inhoud

gegeven aan het beleid gericht op het

vergroten van de sociale veiligheid in

woonbuurten?

In het Veiligheidsprogramma 2002-

2006 worden geen eisen gesteld aan de

wijze waarop de gemeenten vorm en

inhoud moeten geven aan hun verant-

woordelijkheid voor het lokaal veilig-

heidsbeleid. In het programma wordt

benadrukt dat maatwerk en integra-

liteit belangrijk zijn. Maatwerk houdt

in dat het beleid is afgestemd op de

lokale veiligheidssituatie en impliceert

dat het veiligheidsbeleid wat inhoud

en organisatie betreft door de

gemeente als regisseur verschillend

kan worden vormgegeven. Integraliteit

houdt in dat activiteiten en projecten

goed op elkaar worden afgestemd en

dat de veiligheidspartners goed met

elkaar samenwerken en overleggen.

De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) heeft voor de

aanpak van het lokaal veiligheids-

beleid de handreiking Kernbeleid

Veiligheid opgesteld. De Algemene

Rekenkamer heeft op grond van het

Veiligheidsprogramma 2002-2006 en

genoemde handreiking in haar

onderzoek de volgende uitgangspun-

ten en normen gehanteerd:

- De gemeente vervult de rol van

regisseur in het lokale

veiligheidsbeleid.

- De veiligheidspartners hebben

inzicht in de veiligheidssituatie. Het

gaat om inzicht in de aard, omvang en

oorzaken van de veiligheidsproble-

men, maar ook om inzicht in de

effecten van de huidige aanpak van

deze problemen.

- De projecten en activiteiten gericht op

het verbeteren van de sociale veilig-

heid zijn in samenhang gebracht: zij

vloeien voort uit een gemeentebrede

visie op sociale veiligheid en zijn in

een operationeel plan uitgewerkt.

- Alle relevante partners zijn betrokken

en de samenwerking krijgt vorm in

niet vrijblijvende afspraken.

- De activiteiten/prestaties zijn per

partner gespecificeerd en voldoen

aan de VBTB-eisen (zie kader).

- De gemeente bewaakt als regisseur

de voortgang van het veiligheidsplan

en draagt zorg voor evaluatie van het

plan.

Het onderzoek is uitgevoerd bij zes

gemeenten: Rotterdam, Den Haag,

Leiden en Arnhem (vallend onder het

Grotestedenbeleid), en Assen en Weert

(middelgrote steden buiten het Grote-

stedenbeleid). Per gemeente spitste het

onderzoek zich toe op een van de meer

onveilige woonwijken. De gedachte

hierachter is dat voor deze wijken de

aanpak het meest tot ontwikkeling is

gekomen. De resultaten van het

onderzoek kunnen dus als good

practice worden beschouwd. Door de

gevolgde onderzoeksmethode zijn de

resultaten niet representatief voor alle

gemeenten in Nederland.

plannen op lokaal niveau
Op de eerste plaats is onderzocht of er

bij de zes geselecteerde gemeenten

sprake is van een volledig ingevoerde

Aan toezicht in het publieke domein wordt een belangrijke rol toegekend in het veiligheidsbeleid. Hier is een stadswacht actief in het centrum van Enschede | foto: Inge van Mill.  
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beleidscyclus voor sociale veiligheid,

zoals geschetst in de handreiking

Kernbeleid veiligheid. Daarbij stonden

de volgende vragen centraal:

-  Beschikken de gemeenten over een

integraal veiligheidsprogramma

waarin een visie op het lokaal

veiligheidsbeleid wordt

geformuleerd?

-  Welke analyses van de veiligheid

hebben de gemeenten beschikbaar?

-  Is het beleid vertaald in operationele

plannen waarin de maatregelen,

gericht op het verbeteren van de

sociale veiligheid, in samenhang zijn

gebracht?

-  Hoe wordt de uitvoering van de

plannen bewaakt?

-  Wordt het beleid geëvalueerd?

Alle zes onderzochte gemeenten

onderschrijven het nut en de noodzaak

van een integraal beleidsplan. Vier van

hen beschikten in 2004 al over zo’n

plan, bij de andere twee gemeenten is

een dergelijk plan in 2005 voorzien.

In de vier beschikbare plannen komen

zowel de landelijke prioriteiten als de

eigen lokale prioriteiten aan de orde.

De landelijke prioriteiten (risico-

jongeren, veelplegers en urgente

aanpak) blijken goed aan te sluiten bij

de lokale problematiek.

Alle onderzochte gemeenten hebben

een veiligheidsanalyse uitgevoerd.

Inhoudelijk voldoen de gemeentelijke

veiligheidsanalyses aan de in de hand-

reiking gestelde eis dat deze analyse

breder moet zijn dan alleen vanuit het

perspectief van de politie. Naast

politiegegevens worden namelijk ook

gegevens gebruikt die zijn verkregen

door raadpleging van bewoners en van

deskundigen. Ook wordt gebruikge-

maakt van gegevens over de leefbaar-

heid van de woonomgeving. Maar ver-

klarende analyses ontbreken meestal

nog. In de handreiking Kernbeleid

Veiligheid wordt benadrukt dat er –

naast een gemeentelijke veiligheids-

analyse – ook een analyse moet worden

gemaakt van de actuele aanpak van

het lokale veiligheidsbeleid. Zo’n ana-

lyse geeft inzicht in het gevoerde beleid

per veiligheidsthema en in de door de

veiligheidspartners al uitgevoerde

maatregelen en activiteiten. Zo’n ana-

lyse is maar in één van de onderzochte

gemeenten uitgevoerd.

De operationele uitwerking van het

veiligheidsbeleid heeft bij vier van de

onderzochte gemeenten gestalte

gekregen in de vorm van een opera-

tioneel plan. Deze plannen kunnen

vaak worden verbeterd op het punt van

doelgerichtheid. Zo zijn de doelstel-

lingen van de geplande maatregelen

nog te weinig meetbaar en tijdgebon-

den geformuleerd. Ook zijn de te leve-

ren prestaties in de operationele plan-

nen nog maar in beperkte mate

verbijzonderd naar de betrokken veilig-

heidspartners afzonderlijk. In veel

plannen ligt de focus nog sterk op de rol

van de politie en de gemeente en

komen afspraken met andere partners

nog te weinig tot uitdrukking.

Informatie over de kosten van de uitge-

voerde maatregelen ontbreekt in de

meeste plannen.

Bij twee van de gemeenten die beschik-

ken over een operationeel plan sluit de

schriftelijke voortgangsbewaking goed

aan op deze plannen en worden daarbij

de afgesproken indicatoren gehan-

Informatie over de kosten

van de uitgevoerde maat-

regelen ontbreekt in de

meeste plannen.



Figuur 1> Voortgang in het veiligheidsbeleid bij de zes gemeenten (2003-2004) 
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teerd. Maar in de rapportages wordt

onvoldoende informatie verschaft over

verklaringen van eventuele plannings-

verschillen. En slechts in één gemeente

wordt in de voortgangsrapportage

informatie gegeven over de kosten van

de uitgevoerde maatregelen. Evaluaties

werden nog niet aangetroffen;

daarvoor was het beleid in de meeste

gemeenten nog te pril.

De volgende figuur laat zien welke van

de instrumenten uit de handreiking

Kernbeleid Veiligheid in de onderzochte

gemeenten volledig of bij benadering

zijn ingevoerd. Bij de grotere gemeen-

ten is intussen sprake van een nage-

noeg volledig ingevoerde beleidscyclus

met het bijbehorende instrumen-

tarium. Maar vooral de onderzochte

gemeenten die niet onder het Grote-

stedenbeleid vallen lopen op een

aantal punten nog achter.

De Algemene Rekenkamer beveelt op

grond van haar onderzoek aan:

-  de regiefunctie van de gemeente te

versterken en te bevorderen dat de

handreiking Kernbeleid Veiligheid

van de VNG wordt toegepast;

-  meer aandacht te geven aan een

analyse van de actuele aanpak; deze

analyse brengt hiaten in de aanpak

aan het licht en kan meer duidelijk-

heid geven over de feitelijke en de

gewenste rol van de veiligheids-

partners;

-  de operationele plannen concreter uit

te werken waarbij de afspraken

tussen de partners en de prestaties

scherper worden geformuleerd;

-  de voortgangsbewaking van de

uitvoering van het lokale veiligheids-

beleid te verbeteren.

Voortgangsrapportages moeten

naadloos aansluiten op het opera-

tionele plan en informatie geven

over: (1) de gerealiseerde prestaties in

relatie tot de beoogde prestaties,

(2) de verklaringen voor achterblij-

vende prestaties, (3) de realisatie

binnen de planning en binnen het

budget, (4) en een totaaloordeel over

de stand van zaken van het project.

voorwaarden voor succes
Op de tweede plaats is in het onderzoek

aan sleutelfiguren bij gemeente, politie

en OM gevraagd naar hun ervaringen

bij de aanpak van het veiligheidsbeleid

op lokaal niveau. Die ervaringen zijn in

het algemeen positief: in toenemende

mate is sprake van een integrale

aanpak vanuit een gedeelde verant-

woordelijkheid. De volgende succes-

factoren voor het lokaal veiligheids-

beleid werden benoemd.

Een eerste succesfactor is de betrok-

kenheid van de burgers. De ervaring is

dat bewoners op korte termijn concrete

resultaten willen zien. Daarnaast is van

belang dat de gemeente duidelijk

communiceert wat er wel en niet

mogelijk is en welke overwegingen

daarbij een rol spelen. Niet in de laatste

veiligheids-
plan

twee kleine
gemeenten

twee middelgrote
gemeenten

twee grote
gemeenten

veiligheids-
analyse

aanpak
analyse
tot nu toe

operationeel
plan

voortgangs-
bewaking

evaluaties

Beschikbaar

Bij benadering beschikbaar

(Nog) niet beschikbaar

Het veiligheidsbeleid richt zich op het terugdringen van

criminaliteit in de publieke ruimte, maar ook op het tegengaan

van verloedering | foto: Inge van Mill.
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plaats is terugkoppeling over de met

de burgers gemaakte afspraken van

belang. Een goed voorbeeld is een

gemeente uit het onderzoek waar de

afspraken en toezeggingen met de bur-

gers schriftelijk worden vastgelegd en

toegelicht en een expliciet onderdeel

uitmaken van de voortgangsrappor-

tages over de uitvoering van het beleid.

Een tweede succesfactor betreft een

duidelijke ambtelijke en bestuurlijke

aansturing. Herkenning van de regierol

door de gemeente, persoonlijke betrok-

kenheid van bestuurders, korte lijnen

tussen de partners en een veiligheids-

coördinator, die een centrale positie

binnen de gemeentelijke organisatie

inneemt, zijn daarbij sleutelbegrippen.

Alle gemeenten kampen in meer of

mindere mate met het feit dat het

veiligheidsbeleid op onderdelen door

de partners als te vrijblijvend wordt

ervaren. Op dit punt ondersteunt de

Algemene Rekenkamer het initiatief

van de Ministeries van BZK en van

Justitie om te onderzoeken wat de

mogelijkheden zijn om aan dit pro-

bleem tegemoet te komen. Belangrijke

aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

-  Zorg ervoor dat alle veiligheidspart-

ners uitgaan van een gemeenschap-

pelijk beeld van de problematiek. Er

kan bijvoorbeeld worden overwogen

om bij de bespreking van de veilig-

heidsanalyse in het driehoeksoverleg

eenmalig ook andere veiligheids-

partners dan gemeente, politie en

OM te betrekken.

-  Onderzoek de mogelijkheden om met

behulp van financiële instrumenten

(bijvoorbeeld subsidievoorwaarden)

de betrokkenheid van de veiligheids-

partners te bevorderen. Overigens

zijn er op dit punt ook binnen de

gemeente zelf (diensten) verbeterin-

gen mogelijk, onder meer door

aanscherping van de opdrachtgever-

opdrachtnemer-relaties.

-  Leg de afspraken over samenwerking

vast in convenanten. In ons onder-

zoek Convenanten uitgaansgeweld

werd de positieve uitwerking van

“een vast aanspreekpunt” en van “het

verbinden van consequenties aan een

evaluatie” vastgesteld.

-  Zorg ervoor dat de werkgebieden van

de veiligheidspartners op elkaar

aansluiten en dat de vertegenwoor-

digers van de veiligheidspartners een

mandaat van hun organisatie hebben

om toezeggingen te doen.

De derde succesfactor betreft de conti-

nuïteit van het beleid en de borging van

de behaalde resultaten. Alle onder-

zochte gemeenten uiten hun zorg op

dit punt. Zij vrezen dat de aanpak van

veiligheid op lokaal niveau, mede gelet

op de vele prioriteiten en de beperkte

middelen, nog onvoldoende structureel

van aard is.

Ten slotte is voor een succesvolle

aanpak van het veiligheidsbeleid van

belang dat alle partners de juiste

verwachtingen ten aanzien van ieders

rol in het geheel hebben.
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Veiligheidspartners moeten de eigen

inzet én de verwachtingen jegens

elkaars inzet duidelijker uitspreken.

beleidsinformatie
In het onderzoek is ook aandacht

besteed aan de beleidsinformatie.

Deze blijkt te kampen met een aantal

tekortkomingen. Gemeenten gebrui-

ken verschillende gegevens voor het

meten en analyseren van de lokale

veiligheidssituatie. Hierdoor is onder-

linge vergelijking en aggregatie van de

gegevens op landelijk niveau niet goed

mogelijk. Ook ontbreekt het op lokaal

niveau soms aan informatie over de

veiligheidssituatie op het gewenste

niveau (wijk, buurt).

De Algemene Rekenkamer meent dat

er op lokaal niveau meer aandacht

moet komen voor het meten van pres-

taties en effecten. Niet alleen om

verantwoording te kunnen afleggen

maar ook om succesvolle werkwijzen te

kunnen identificeren en om gemeen-

ten te kunnen benchmarken en in staat

te stellen van elkaar te leren. Naast

informatie over de (ontwikkeling van

de) veiligheidssituatie is daarvoor

vastlegging en evaluatie van de uitge-

voerde maatregelen noodzakelijk.

De ministeries van BZK en van Justitie

ontwikkelen momenteel één lande-

lijke, uniforme veiligheidsmonitor

waarin de huidige diverse monitoren

worden geïntegreerd. Deze nieuwe

monitor komt tegemoet aan de huidige

tekortkomingen in de informatievoor-

ziening over de veiligheidssituatie op

lokaal niveau. Maar de vastlegging en

de evaluatie van de uitgevoerde

maatregelen krijgen nog onvoldoende

aandacht. Deze informatie is nood-

zakelijk om, gekoppeld aan de infor-

matie uit de landelijke veiligheids-

monitor, lering te kunnen trekken uit

de ervaringen van gemeenten.

samenvattend 
Samenvattend blijkt uit het onderzoek

dat de in het Veiligheidsprogramma

2002-2006 neergelegde visie op de

aanpak van sociale veiligheid op lokaal

niveau in de jaren 2003 en 2004 zijn

eerste vruchten begint af te werpen.

In alle onderzochte gemeenten wordt

het nut en de noodzaak van een

integrale aanpak van veiligheid

onderkend en komt de samenwerking

tussen de partners op het terrein van

veiligheid van de grond. Bij de grote

gemeenten is een integrale aanpak van

het veiligheidsbeleid ingevoerd. Maar

vooral de onderzochte gemeenten die

niet onder het Grotestedenbeleid

vallen kunnen nog vorderingen

boeken. Het ministerie van BZK wil

deze gemeenten ondersteuning

bieden, onder meer door het project

Veilige Gemeenten. Ook moet de

aanpak van het lokale veiligheids-

beleid minder vrijblijvend worden,

onder meer door het maken van

heldere afspraken met de veiligheids-

partners afzonderlijk. Daarnaast moet

ook de positie van de gemeente als

regisseur van het lokaal veiligheids-

beleid worden versterkt. Ten slotte

moet er meer informatie beschikbaar

komen over ‘wat werkt’ opdat

gemeenten van elkaars successen

kunnen leren en niet voortdurend het

wiel zelf hoeven uit te vinden. <<

VBTB
Volgens de eisen van de operatie Van Beleids-
begroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)
moet vóóraf (in de begroting) zijn vastgelegd
wat wil men bereiken, wat men daarvoor gaat
doen en wat dat mag kosten, zodat achteraf
(in de verantwoording) kan worden vastgesteld
of men heeft bereikt en uitgevoerd wat men
beoogde en wat dat heeft gekost.  
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DIGITAAL GEMAK: 
DE VEILIGHEIDSMONITOR
LEEUWARDEN

Illustratie: Hans Sprangers
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door Marnix Eysink Smeets, Ben Bos,

Claire de Jong en Sjoerd Gras

Marnix Eysink Smeets is strategisch adviseur op

het gebied van veiligheidszorg bij – onder meer –

het bureau Werk aan Veiligheid. Sjoerd Gras is

senior-adviseur Informatie en Performance

Management bij TNS NIPO Consult. Ben Bos en

Claire de Jong zijn senior-beleidsmedewerker

OOV bij Gemeente Leeuwarden.

Op het gebied van veiligheid heeft iedereen te

maken met de grote hoeveelheid uiteenlopende

gegevensbronnen. Politiecijfers, slachtofferen-

quêtes, gegevens uit allerlei verschillende regi-

straties: stuk voor stuk dragen ze bij aan de

informatie die nodig is om een compleet beeld

van de veiligheid in een gebied te vormen.

De bronnen hanteren echter verschillende

definities of gebiedsindelingen, beslaan verschil-

lende perioden of hebben ieder hun eigen speci-

fieke nadeel. Voor beleidsambtenaren, die zich

regelmatig voor spoedeisende vragen van de

burgemeester of de gemeenteraad zien gesteld, is

het niet makkelijk daar mee overweg te kunnen.

schoolcijfer
Verschillende gemeenten, Rotterdam voorop,

hebben daarom het systeem van de veiligheids-

index bedacht. Op een vaste, systematische

manier worden periodiek gegevens verzameld,

gewogen en op een verantwoorde manier in

onderling verband gebracht. De resultaten

worden voor het gemak in een schoolcijfer

vertaald, waarmee voor opeenvolgende jaren de

ontwikkeling voor een hele gemeente én voor

wijken kan worden vergeleken. De ene gemeente

Om orde te scheppen in de veelheid aan gegevens over veiligheid

werken gemeenten met veiligheidsindexen. Zo ook Leeuwarden,

waar men ook nog eens met de VeiligheidsPrestatieIndex aan de

slag is gegaan. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt of gemeente-

lijke doelen op het gebied van veiligheid worden bereikt. Nog een

stap verder is de ontwikkeling van de digitale veiligheidsmonitor,

die onlangs onder de naam Veiligheidsmonitor Leeuwarden werd

gelanceerd. De veiligheidsmonitor wordt op basis van internet-

technologie beschikbaar gesteld via een ‘veiligheidsdashboard’ –

een ontwikkeling geïnspireerd door dashboards die in het

bedrijfsleven in zwang zijn. Met het veiligheidsdashboard, waar

Leeuwarden als eerste gemeente over beschikt, zien beleids-

ambtenaren en bestuurders in een oogopslag welke vorderingen

het veiligheidsbeleid in hun gemeente maakt.
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doet dat voor de veiligheid als geheel, de andere

gemeente – Amsterdam bijvoorbeeld – verdeelt

het in twee cijfers: één voor de objectieve en één

voor de subjectieve veiligheid.

veiligheidsprestatieindex
Ook Leeuwarden heeft de systematiek van de

veiligheidsindex geadopteerd. Maar Leeuwarden

deed meer. Zij ontwikkelde ook een Veiligheids-

PrestatieIndex. Die geeft een beknopt overzicht

van alle gemeentelijke meerjarendoelen op het

gebied van veiligheid, gekoppeld aan een over-

zicht van de indicatoren die zicht geven op de

realisatie daarvan. Alleen al het samenstellen van

dat overzicht vergde veel werk. Doelen stellen op

zich is niet zo moeilijk. Maar het luistert nauw als

je daarbij ook van tevoren wilt vastleggen met

welke indicatoren je gaat monitoren of je die

doelen ook echt realiseert. Tijdens de rit bleek dat

vaak andere indicatoren nodig waren dan de

indicatoren die al waren opgenomen in de veilig-

heidsindex. Indicatoren, waarvan de gegevens

dus óók weer periodiek verzameld, bewaard en

toegankelijk moesten worden gemaakt. Op wijk,

op jaar of periode en ga zo maar door. Dat bete-

kende dat de inventarisatie van gegevens voor het

veiligheidsbeleid zéér complex en bewerkelijk

werd. En ook, dat het voor de gebruikers héél

moeilijk zou worden door alle ‘gegevensbomen’

nog het ‘veiligheidsbos’ te blijven zien.

veiligheidsdashboard
De Gemeente Leeuwarden is daarom nóg een stap

verder gegaan. Onafhankelijk adviseur Marnix

Eysink Smeets en de dashboardspecialisten van

TNS NIPO Consult hadden kort daarvoor al een

prototype van een Veiligheidsdashboard ontwik-

keld. Besloten werd om op basis van dit prototype

een eerste lokale, digitale veiligheidsmonitor te

maken. Daarin zouden zowel de Veiligheidsindex

als de VeiligheidsPrestatieIndex via internettech-

nologie breed toegankelijk gemaakt worden. Als

eerste stap voor beleidsambtenaren en bestuur-

ders, maar bij gebleken succes later ook voor

bijvoorbeeld andere actoren in het veiligheids-

beleid en voor individuele burgers. Het stimule-

ringsprogramma InAxis, dat net innovatie op het

gebied van veiligheidsbeleid tot een van de speer-

punten van haar beleid had gemaakt, besloot het

project financieel te ondersteunen. En zo kon de

ontwikkeling van de digitale Veiligheidsmonitor

Leeuwarden van start gaan.

managementinformatie
Managementdashboards zijn in het bedrijfsleven

al enige tijd in zwang. Zij worden gezien als een

ideale manier om complexe managementinfor-

matie over het functioneren van de organisatie te

ontsluiten. Een dashboard bestaat uit een ge-

avanceerde database, waarin alle relevante

informatie uit de organisatie wordt opgeslagen,

gekoppeld aan een gebruikersinterface op basis

van internettechnologie. Die interface presen-

teert meestal eerst alleen de belangrijkste

informatie op hoofdlijnen. Is daar aanleiding toe,

dan kan een niveau worden afgedaald naar meer

gedetailleerde informatie, waarop zo nodig weer

een niveau kan worden afgedaald, et cetera.

Door de informatie op verschillende manieren te

ontsluiten en te presenteren, kan iedere

functionaris met enkele muisklikken precies die

informatie vinden die men nodig heeft.

Met presentatie van gegevens in gedrukte vorm

(rapporten en dergelijke) is dit vrijwel niet

doenlijk. Voor een vergelijkbare informatiepositie

zouden dan namelijk vele rapporten moeten

worden nageplozen.

veiligheidsmonitor 
De Veiligheidsmonitor Leeuwarden bestaat net

als de dashboards uit het bedrijfsleven uit een

geavanceerde database, die via een interface voor

alle gemachtigde gebruikers op de eigen pc via

intra- of internet wordt ontsloten. Er zijn vier
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‘hoofdroutes’ waaruit de gebruiker kan kiezen:

- Gebiedsroute: alle informatie over veiligheid

kan op stedelijk niveau en op het niveau van elke

wijk worden geselecteerd. Ook kunnen wijken

onderling met elkaar worden vergeleken en

kunnen ontwikkelingen in wijken snel worden

gesignaleerd.

- Delictroute: hierin is de veiligheidsindex

opgenomen en is de ontwikkeling van allerlei

aspecten van objectieve en subjectieve veilig-

heid de insteek. Zoals in meer veiligheidsin-

dexen vallen deze aspecten eerst in hoofd-

groepen uiteen, waarna elke hoofdgroep weer

verder uiteen kan worden gerafeld in de samen-

stellende onderdelen.

- Doelen-route: Leeuwarden kent op het gebied

van veiligheidsbeleid 29 jaar- en meerjarendoel-

stellingen, ondergebracht in 7 doelclusters.

De voortgang op elk cluster kan in een oogopslag

worden bekeken, waarna met een muisklik kan

worden ingezoomd op die doelen waar het

kennelijk niet goed gaat.

- Verantwoordelijkheden-route: snel kan worden

bezien hoe het binnen de portefeuille van een

bestuurder of dienst gaat met de voortgang qua

doelstellingen. De burgemeester bijvoorbeeld

kan hierdoor op elk moment van de dag zien hoe

het met de doelen staat die binnen zijn

portefeuille vallen. En hij ziet dan ook meteen

waar het wringt én hij ziet wie ambtelijk en

uitvoerend verantwoordelijk zijn, zodat hij weet

bij wie hij aan de bel moet trekken.

veelheid van bronnen
In de database van de Leeuwardense monitor

worden, volgens een vaste procedure, periodiek

gegevens uit een groot aantal bronnen bijeen

gebracht. Dat zijn gegevens uit het politiesysteem
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Gids, enquêtegegevens uit het zogenoemde

wijksignaleringssysteem, en geanonimiseerde

gegevens uit verschillende registratie-, cliëntvolg-

of outputregistratiesystemen van gemeente,

openbaar ministerie (OM) en anderen. Daarnaast

wordt kwalitatieve informatie ingevoerd,

bijvoorbeeld over ontwikkeling van jeugd-

groepen. Omdat getallen op zichzelf niet altijd

voldoende zeggen, kunnen ambtenaren zelf bij

bepaalde onderdelen een geschreven toelichting

toevoegen. Zo wordt gewaarborgd dat opvallende

elementen in de cijfers op een juiste wijze worden

geïnterpreteerd. Het beheer over de dataverzame-

ling voor de database is neergelegd bij de

gemeentelijke afdeling Statistiek, bij mensen dus

die gewend zijn aan de omgang met gegevens en

van wie een verantwoord beheer over de gege-

vensinput mag worden verwacht. Want zoals bij

al dit soort systemen geldt ook hier de GIGO-wet:

Garbage In is Garbage Out. Wanneer het beheer

verslonst, wordt het systeem waardeloos.

meerwaarde
“Had ik dit gisteren maar gehad”, riep een

beleidsmedewerker tijdens de eerste presentatie

van het systeem,“want gisteren heb ik uren

besteed aan het bij elkaar harken van gegevens

om een vraag uit de gemeenteraad te beant-

woorden, terwijl ik met dit systeem in een paar

minuten klaar zou zijn”. Een wijkcoördinator

constateerde dat hij voortaan geen hele middag

meer hoeft te besteden aan het voorbereiden van

een avond met wijkbewoners, omdat hij nu de

meest recente veiligheidssituatie in de wijk zo

kan uitdraaien. Een collega beleidsmedewerker

constateerde dat zij de verantwoording in het

kader van het GSB-beleid voortaan met een druk

op de knop doet. Maar vooral, zo constateren
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diverse betrokkenen, worden negatieve ontwik-

kelingen op het gebied van de veiligheid veel

sneller zichtbaar, is er geen sprake meer van

‘gissen’ naar de (voortgang op) doelen, zijn

vergelijkingen tussen wijken of perioden veel

makkelijker mogelijk en – minstens zo belangrijk

– gaat iedereen voortaan van precies dezelfde

gegevens uit. Dat voorkomt spraakverwarring en

verschillen in beleving. Het versterkt ook de

integraliteitsgedachte, doordat veel partijen

allemaal een deeltje van de informatie aan-

dragen, waarmee een gezamenlijk beeld wordt

gebouwd. Kortom, de digitale veiligheidsmonitor

leidt tot een gezamenlijk vertrekpunt dat voor

iedereen toegankelijk en begrijpelijk is, een sterk

toegenomen efficiency en het écht kunnen

monitoren van ontwikkelingen.

meerjarendoelen
De ontwikkeling van het systeem kostte de

gemeente Leeuwarden en de externe adviseurs

zo’n driekwart jaar. Die tijd ging niet zozeer zitten

in de feitelijke bouw van het systeem, maar

vooral in het vaststellen van welke informatie het

systeem op welke manier zou moeten bevatten.

Het proces drukte alle betrokkenen nog eens

stevig met de neus op de ‘informatiefeiten’.

Waren doelen eigenlijk wel juist geformuleerd

en waren hiervoor wel de goede indicatoren vast-

gesteld? En waren alle doelen eigenlijk wel zo

wenselijk als zij aanvankelijk hadden geleken?

Het eindresultaat van dit intensieve proces was

dat meerjarendoelen opnieuw werden geformu-

leerd, dat zelfs enkele doelen afvielen, en dat

vrijwel alle indicatoren werden aangescherpt.

De meerjarendoelen tot 2009 staan nu dan ook

als een huis en worden breeduit onderschreven.

En dat alleen maar omdat de informatievoorzie-

ning werd gedigitaliseerd…

de toekomst
Tijdens de ontwikkeling van deze eerste versie

van het Veiligheidsdashboard ontstonden vele

ideeën voor de verdere uitbreiding van het

systeem. En uit oogpunt van transparantie is het

natuurlijk ook een mooi streven om vele anderen,

waaronder niet in de laatste plaats de burger,

toegang te geven tot – in ieder geval een deel van

– de informatie. Maar in de beperking toont zich

de meester, zei Goethe niet voor niets. Eerst maar

eens ervaring opdoen met de huidige versie.

En dan over een tijdje nadenken over de volgende

stap. Ondertussen deelt de gemeente Leeuwarden

de opgedane kennis en ervaring graag met

anderen die zich bezighouden met lokaal veilig-

heidsbeleid. Met grote gemeenten, maar ook met

kleine: het systeem kan immers minstens zo

interessant zijn voor (groepen) kleine gemeenten,

bijvoorbeeld in regioverband. De kennis wordt

graag gedeeld. Uit collegialiteit. En omdat het zo

afgesproken is met InAxis. U bent dus welkom. <<
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België kent zijn eigen pendant van het

Politiekeurmerk Veilig Wonen in

Nederland en Secured by Design in

Groot-Britannië. Al bijna tien jaar

verstrekken politie en gemeentelijke

preventiediensten in de provincie

Vlaams-Brabant technopreventieve

adviezen gericht op het verminderen

van het inbraakrisico voor woningen.

Woningen waar technopreventief

advies werd verstrekt – zo blijkt uit

een onderzoek naar de effecten en

kwaliteit van het technopreventief

advies in Vlaams-Brabant – kennen

verhoudingsgewijs minder effectieve

inbraken dan woningen waarvan de

eigenaar géén beveiligingsadvies

kreeg van de preventie- of politiedienst.

Bewoners die inbraakwerende maat-

regelen hebben getroffen, schatten de

kans op een inbraak ook lager in – zij

voelen zich veiliger.

INBRAAKPREVENTIE IN
VLAAMS-BRABANT 
Adviezen voor veilig wonen 

Illustratie: Hans Sprangers
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door Hans Peeraer en Kaat Boon 

Hans Peeraer is werkzaam als attaché bij de Provincie

Vlaams-Brabant, Cel Criminaliteitspreventie. Kaat Boon is

werkzaam als arrondissementscommissaris bij de Provincie

Vlaams-Brabant.

Eind 2002 werd de provinciale Commissie criminaliteits-

preventie van de provincie Vlaams-Brabant nieuw leven

ingeblazen. De inbraakproblematiek was reden om zowel in

2003 als in 2004 ‘inbraak in woningen’ als jaarthema te

kiezen. Een belangrijke eerdere actie ter voorkoming van

inbraken was het federale actieplan inbraken, dat in 1995

werd gelanceerd door het Vast Secretariaat voor het

Preventiebeleid van de Federale Overheidsdienst (FOD)

Binnenlandse Zaken. Een van de peilers van het actieplan

was het verstrekken van technopreventief advies. Net zoals

het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland en Secured

by Design in Groot-Britannië wil FOD Binnenlandse Zaken

met het verstrekken van technopreventief advies een betere

beveiliging van de woning verkrijgen en zo een inbraak-

poging vertragen en voorkomen. De technopreventief

adviseur wijst op een aantal veilige leefgewoonten, zoals het

correct afsluiten en het geven van een bewoonde indruk van

de woning. Vervolgens bekijkt de adviseur alle bereikbare

gevelopeningen en adviseert extra hang- en sluitwerk voor

de onvoldoende beveiligde gevelopeningen.

Al bijna tien jaar verstrekken politie en gemeentelijke

preventiediensten in de provincie Vlaams-Brabant beveili-

gingsadviezen. Op verzoek van de provinciegouverneur

Lodewijk De Witte is een studie naar de effecten en de

kwaliteit van het technopreventief advies in de provincie

Vlaams-Brabant in gang gezet, met wetenschappelijke

ondersteuning van de Katholieke Universiteit Leuven. Als de

hoofddoelstelling van het onderzoek geldt het evalueren

van technopreventief advies in Vlaams-Brabant. Deze

hoofddoelstelling wordt opgesplitst in twee subdoelen: (1)

het nagaan in hoeverre de uitgevoerde technopreventieve

maatregelen effectief zijn en; (2) het meten van de kwaliteit

van het technopreventief advies.

inbraakpogingen
Uit de koppeling van adres- en inbraakgegevens van negen

gemeenten blijkt dat het in een woning waar een techno-

preventief advies werd verstrekt (TPA-woning), vaker bij een

inbraakpoging blijft. We hebben evenwel niet kunnen na-

gaan of de voorgestelde beveiligingsmaatregelen (correct)

werden uitgevoerd. Vermoedelijk hebben een aantal bewo-

ners de maatregelen niet uitgevoerd en zijn ze slachtoffer

geworden van een inbraak. Maar uit de bevraging krijgen

we meer informatie over de opvolging van de voorgestelde

maatregelen. Daarnaast hebben we ook niet dieper kunnen

ingaan op de inbraakmethode in de TPA-woningen.

Figuur 1> Percentage effectieve inbraken in TPA-woningen

en niet-TPA-woningen in de gemeenten Boortmeerbeek,

Diest, Huldenberg, Leuven, Machelen, Oud-Heverlee,

Scherpenheuvel, Tienen en Vilvoorde

In 2001 merken we dat drie op de vier inbraken slaagt in

zowel de woningen waar een advies werd gegeven als in

deze waar geen advies plaats vond. In 2002 zien we dat 77%

van de inbraken in woningen zonder advies slaagt en 23%

van de inbraken in deze woningen mislukt. In de TPA-

woningen geraakt de inbreker zes van de tien keren (60%)

binnen in de woning en blijft het in 40% van de inbraken bij

2001 2002 2003

niet-TPA-woningen                 TPA-woningen

77%

75%

77%

60%

71%

41%
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een poging. In 2003 daalt dit aantal tot 41%. In woningen

zonder advies blijft dit 71%. Terwijl het percentage effectieve

inbraken in niet-TPA-woningen schommelt tussen de 71 tot

77%, stellen we voor de TPA-woningen over de jaren heen

een daling van 75 tot 41% vast. Slechts vier op de tien inbra-

ken in een TPA-woning slaagt in 2003!

risicobuurten
Bij de hierboven beschreven vergelijking werd geen

rekening gehouden met bepaalde risicobuurten in deze

gemeenten. Daarom werd voor de steden Diest, Leuven,

Tienen en Vilvoorde de verhouding effectieve inbraken in

TPA-woningen vergeleken met de andere woningen gelegen

in de straten waar een TPA-woning is. Ook als er rekening

wordt gehouden met het inbraakrisico van een bepaalde

buurt, dan komen we tot dezelfde resultaten. In grafiek 2

merken we dat het percentage effectieve inbraken sterk

daalt van 2001 tot 2003. In 2003 slaagt maar 38% van alle

inbraken in een woning waar een advies werd gegeven.

Als we kijken naar de effectieve inbraken in niet-TPA-

woningen in deze straten, dan concluderen we dat in 2003

Figuur 2> Percentage effectieve inbraken in TPA-woningen

en niet-TPA-woningen in straten met TPA-woning in Diest,

Leuven, Tienen en Vilvoorde

de inbreker in 69% van de inbraken de woning kon

binnendringen.

enquête 

Technopreventief advies

In zes gemeenten werden 354 inwoners, die ooit een advies

hebben gekregen, bevraagd. Bijna alle respondenten zijn

eigenaar van de woning. Slechts een kleine minderheid van

de bevraagden (4,2%) huurt de woning. Een huurder wenst

blijkbaar niet te investeren in een betere beveiliging.

Tabel 1> Reden voor de aanvraag van inbraakpreventief

advies

reden van de aanvraag van advies aantal n %

zelf slachtoffer 95 27,1%

na inbraak in buurt 71 20,2%

uit nieuwsgierigheid 68 19,4%

tijdens bouw of verbouwing 33 9,4%

vanuit algemeen onveiligheidsgevoel 29 8,3%

op aanraden van vriend of buur 18 5,1%

omwille van de premie 16 4,5%

op aanraden van wijkagent/slotenmaker 6 1,7%

andere 15 4,3%

351 100%

weet niet / geen antwoord 3

De bevraging (tabel 1) toont dat een op vier slachtoffer is

geworden van een inbraak en dat dit de aanleiding was om

een advies aan te vragen. Maar een inbraak schrikt ook de

buurt op, want een vijfde van de respondenten zegt dat een

inbraak in zijn buurt hem leidt naar de technopreventief

adviseur. Een derde van de burgers kent de mogelijkheid

van het advies via het gemeentelijke of lokale informatie-

blad. Daarnaast merken we in tabel 2 dat ook de politie de

burgers vaak op de hoogte brengt van de mogelijkheid om

een technopreventief advies aan te vragen. De politie stimu-

leert slachtoffers van een inbraak om een technopreventief

advies aan te vragen.2001 2002 2003

niet-TPA-woningen                 TPA-woningen

77%

79%
78%

59%

69%

38%
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Tabel 2> Contactbron voor het inbraakpreventief advies 

contactbron aantal n %

stadskrant / gemeentelijk infoblad 130 37,1%

politie 76 21,7%

buren, vrienden, familie 47 13,4%

slotenmaker 29 8,3%

beurs 23 6,6%

informatieavond 17 4,9%

infobrochure nieuwbouwers 10 2,9%

website politie - gemeente 6 1,7%

gemeente - provincie 5 1,4%

andere 7 2,0%

Totaal 350 100%

weet niet / geen antwoord 4

Kwaliteit van het advies

In het onderzoek is ook gevraagd naar de kwaliteit van het

technopreventief advies. De burgers zijn uitermate tevre-

den over de bruikbaarheid en duidelijkheid van het

verkregen advies. De adviseur scoort zeer goed op vragen

over zijn deskundigheid en hij geeft de burgers de mogelijk-

heid om bijkomende vragen te stellen. Kortom, de kwaliteit

van het geleverde advies door de technopreventief adviseur

is zeer goed. Bovendien vindt meer dan de helft van de

respondenten (56,6%) het niet belangrijk dat de adviseur

deel uitmaakt van het politiekorps.

Uitvoering

Zoals eerder genoemd, vinden bijna alle respondenten de

aanbevolen maatregelen ook bruikbaar. Het advies wordt

door het merendeel van de burgers geheel of gedeeltelijk

uitgevoerd (bijna 90%). Slechts een kleine minderheid (40

personen) heeft nog geen enkele van de aanbevolen

beveiligingsmaatregelen uitgevoerd , maar hiervan geeft

39% aan dat ze nog de intentie hebben om de beveiligings-

maatregelen uit te voeren. Alle aanbevolen maatregelen

werden door zes op de tien respondenten uitgevoerd. Een

op de vier volgde het beveiligingsadvies slechts gedeeltelijk

op, bijna de helft daarvan geeft aan dat ze nog de intentie

hebben om de overige maatregelen alsnog uit te voeren.

Het advies wordt zeer goed opgevolgd. Blijkbaar is de burger

na een bezoek van de adviseur overtuigd van het nut van

technopreventieve maatregelen. Maar ook de aanwezig-

heid van een premiestelsel kan de burgers gemotiveerd

hebben om het verkregen advies uit te voeren, want hij

krijgt immers een financiële tegemoetkoming als hij alle

aanbevolen maatregelen uitvoert.

De belangrijkste redenen om aanbevolen maatregelen uit

te voeren zijn: een algemeen gevoel van onveiligheid, een

slachtofferervaring of de dreiging van een inbraak doordat

de buurt of kennissen getroffen zijn door een inbraak.

Een derde van de geënqueteerde burgers geeft aan dat de

kostprijs van de aanpassingen ter beveiliging van hun

woning hoger ligt dan men dacht. Ook wordt vaak voor het

niet of gedeeltelijk uitvoeren van de maatregelen de

kostprijs vermeld als reden.

Tabel 3> Mate van opvolging van de aanbevolen

maatregelen

opvolging aanbevolen maatregelen aantal n %

alle 216 61,0%

gedeeltelijk 98 27,7%

niet uitgevoerd 40 11,3%

Totaal 354 100%

Veiligheidsgevoel

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat burgers die inbraak-

vertragende maatregelen genomen hebben, de kans op een

inbraakpoging of op een effectieve inbraak in hun woning

kleiner inschatten. Ook de angst voor een inbraak is voor

zeven op de tien mensen verminderd door het treffen van

beveiligingsmaatregelen. Het advies heeft een positieve

invloed op het veiligheidsgevoel van de burgers.

Tabel 4> Angst voor binnendringen na uitvoering van de

maatregelen (volledig en gedeeltelijk)

angst binnendringen aantal n %

kleiner 200 66,9%

gelijk 88 29,4%

groter 11 3,7%

Totaal 299 100%

weet niet/geen antwoord 15

tot besluit
Alle voorgestelde beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor

dat de inbreker meer tijd en inspanning nodig heeft om de

woning binnen te geraken, sneller wordt opgemerkt en dus
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zijn inbraakpoging moet staken. Uit de analyse van politie-

gegevens wordt deze stelling bevestigd. Woningen waar

technopreventief advies werd verstrekt, blijken verhou-

dingsgewijs minder effectieve inbraken en meer pogingen

te kennen dan woningen waarvan de eigenaar géén

beveiligingsadvies kreeg van de preventie- of politiedienst.

Het beter beveiligen van de woning werkt en het verlenen

van technopreventief advies blijkt dus zeer nuttig!

De kwaliteit van het advies en de deskundigheid van de

technopreventief adviseur scoren zeer goed bij de burgers

die een beveiligingsadvies verkregen. De aanbevolen

maatregelen zijn zeer bruikbaar en worden goed opgevolgd

door de burgers. De bewoners voelen zich ook veiliger na

het advies. Het verlenen van advies moet worden uitge-

breid zodat zoveel mogelijk woningen worden bereikt.

Naast bestaande woningen, moet ook bij de bouw of

verbouwing van een woning aandacht worden geschonken

aan inbraakvertragende maatregelen. Aangezien de

kostprijs nog vaak een belemmering vormt om het advies

uit te voeren, moeten ook hier stimulerende initiatieven

worden ondernomen. Tot onze verbijstering stelden we bij

de inzameling van adresgegevens evenwel vast dat er

jaarlijks slechts een miniem aantal woningen worden

bereikt. In het merendeel van de gemeenten krijgt nauwe-

lijks 1% van de woningen jaarlijks een beveiligingsadvies.

In dit tempo zal het nog jaren duren.

Kortom, er moet dringend werk worden gemaakt van het

verlenen van meer beveiligingsadviezen en het aansporen

van de burgers tot het nemen van de nodige inbraakvertra-

gende maatregelen. België moest al lang het voorbeeld van

Nederland hebben gevolgd in het toekennen van een

politiekeurmerk veilig wonen. De effectiviteit van het

Politiekeurmerk is aangetoond in onderzoek. Zie bijvoor-

beeld Oberon Nauta:‘Liever geen inbrekers? Het Politie-

keurmerk wérkt’. In:secondant, (nr. 1, 2005). Onze beperkte

inspanningen geven hetzelfde beeld, maar zijn een dwerg

vergeleken bij de activiteiten van onze noorderburen!  <<

Het onderzoeksrapport is te downladen via

www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie.

Het advies heeft een positieve 

invloed op het veiligheidsgevoel 

van de burgers.
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Crimi-trends

Terugbladerend in de Politiemonitor Bevolking – vanaf de

eerste editie in 1993 – krijg je geen slecht-nieuwsboodschap.

Zichtbaar wordt juist dat Nederland sinds begin jaren

negentig veiliger is geworden. Zowel waar het gaat om de

subjectieve beleving van veiligheid – onveiligheidsgevoelens

– als feitelijk slachtofferschap van criminaliteit is van een

Bedrijfsleven

Horecaondernemingen krijgen vaker dan ze lief is met

criminaliteit te maken. In de loop van de tijd zijn preventieve

maatregelen genomen, die behoren tot het bekende

repertoire, bijvoorbeeld cameratoezicht. Maar het

preventiebeleid kan verder worden ontwikkeld. Tal van

maatregelen zijn denkbaar – zoals het geschikt maken van

het experimentele informatienetwerk hotels voor andere

typen horecaondernemingen. Via het gemeentelijk

vergunningenstelsel kunnen preventiemaatregelen bij

horecaondernemers onder de aandacht worden gebracht.

Nog een mogelijkheid is om bepaalde preventiemaatregelen

op te nemen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.



CRIMINALITEIT TEGEN
HORECAONDERNEMINGEN
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Figuur 1> Aandeel ondernemingen dat slachtoffer was van criminaliteit, in procenten (N=5.141)

Bron: J. Visser, R. Frederikse en E. Hermans. Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen. Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5000 vestigingen. 

Amsterdam: NIPO Consult, 2002.

door Saskia Dekkers, Joost Bos en

Ger Homburg

De auteurs zijn werkzaam bij Regioplan

Beleidsonderzoek in Amsterdam.

Niet alleen burgers, maar ook bedrijven

en instellingen hebben te maken met

criminaliteit en onveiligheid.

Uit onderzoek naar slachtofferschap

onder ondernemers blijkt dat de helft

van de Nederlandse bedrijven en

instellingen ooit slachtoffer is geweest

van criminaliteit (zie figuur 1).

De horeca is een van de meest getroffen

sectoren: bijna zestig procent van de

bijna 40.000 horecazaken wordt

jaarlijks slachtoffer van een vorm van

interne of externe criminaliteit.

De meest voorkomende delicten zijn

vandalisme, overvallen en inbraken.

Om criminaliteit tegen het bedrijfs-

leven aan te pakken is in januari 2004

het Actieplan Veilig Ondernemen van

het Nationaal Platform Criminaliteits-

beheersing (NPC) van start gegaan.

Een van de projecten uit het Actieplan

is gericht op de horeca. Om het preven-

tiebeleid in deze sector mede te kunnen

ontwikkelen heeft Regioplan in

opdracht van het ministerie van

Justitie en Koninklijke Horeca Neder-

land (KHN) een onderzoek uitgevoerd

naar de meest voorkomende delicten

tegen horecaondernemers. Het onder-

zoek was gericht op vandalisme,

overvallen en inbraken gericht tegen

de horeca. De analyse heeft geleid tot

aanzetten voor oplossingsrichtingen

voor horecaondernemers en andere

partijen in de politieel-justitiële keten.
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vandalisme
Onderzoek naar vernieling binnen de

horeca laat zien dat horecaonderne-

mers regelmatig slachtoffer worden

van vernielingen aan het gebouw,

vernieling van glas of servies of

vernieling aan de inboedel (tabel 1).

De daders van vandalisme zijn te

vinden onder het uitgaanspubliek.

Vandalisme gebeurt meestal niet met

een vooropgezet plan, maar komt voort

uit impulsieve acties van het uitgaans-

publiek. Oorzaken van vandalisme zijn

vaak frustratie, verveling en prestige.

Frustratie ontstaat wanneer jongeren

geweigerd worden in bepaalde horeca-

gelegenheden. Verveling ontstaat na

sluitingstijd wanneer de jongeren

blijven hangen in het uitgaansgebied,

maar nergens meer naar binnen

kunnen.‘Prestigevandalisme’ is vaak

een gevolg van de groepsdruk. De pro-

blemen worden nog eens versterkt

door de drempelverlagende werking

van drugs en alcohol. Vandalisme

tegen horecaondernemers manifes-

teert zich in grote lijnen op dezelfde

manier als vandalisme in andere sec-

toren. Maar vooral de aanwezigheid

van groepen jongeren en het gebruik

van alcohol en drugs maakt dat

vandalisme een serieus probleem is

voor de horecasector.

overvallen
Overvalcriminaliteit komt veel minder

vaak voor dan vandalisme en vormt

maar een klein percentage van alle

geregistreerde criminaliteit in

Nederland. Overvallen zorgen echter

wel voor een grote bijdrage aan de

onveiligheidsgevoelens. Overvallen

zijn voor slachtoffers veelal een trau-

matische ervaring, vooral omdat de

daders vaak grof geweld gebruiken of

hiermee dreigen. In tabel 2 staan de

overvallen naar horecasector weerge-

geven over de jaren 1998-2003. Vooral

snackbars lopen een groot risico om

slachtoffer te worden van overvallen.

Het aantal overvallen op maaltijdbe-

zorgers is in de loop van de jaren flink

afgenomen.

De daders, in tegenstelling tot de

daders van vandalisme, behoren niet

specifiek tot het uitgaanspubliek. Zij

komen in sommige gevallen wel als

bezoeker in uitgaansgelegenheden,

maar dan met de bedoeling om deze te

inspecteren voor een mogelijke

overval. Professionele overvallers

kunnen herkend worden aan een

objectkeuze op grond van een hoge

buitverwachting. Aangezien de

buitverwachting bij de meeste

horecagelegenheden laag is (in

tegenstelling tot bij bijvoorbeeld

banken), kan verondersteld worden

dat de horeca te maken heeft met meer

beginnende en impulsieve daders.

De horecabranche kenmerkt zich ten

opzichte van andere sectoren wel door

een aantal factoren die de kans op

overvallen vergroten.

In horecagelegenheden (met name in

cafés en snackbars) is vaak contant

geld aanwezig; in veel mindere mate

dan in de detailhandel wordt gebruik

gemaakt van pinbetaling. Maar ook

door de vrije toegankelijkheid zijn

horecaondernemers een makkelijke

prooi voor overvallers. De openheid en

gastvrijheid die horecaondernemers

willen uitstralen staan bepaalde

veiligheidsmaatregelen in de weg.

Tevens zijn horecagelegenheden vooral

geopend op de tijdstippen die

overvallers voornamelijk uitkiezen om

toe te slaan, namelijk in de donkere

avonduren. De grote impact die

overvallen hebben op slachtoffers en

het verhoogde risico voor horeca-

ondernemers zorgt er voor dat overval-

criminaliteit zeker een probleem vormt

voor de horecabranche.

Tabel 1> Slachtofferschap van vernieling onder horecaondernemingen

aantal keer slachtoffer 1 2-5 6-10 > 10 totaal geschat aantal per jaar

Gebouw 12% 11% 2% 1% 26% 39.300

Glas en/of servies 5% 6% 3% 3% 17% 186.500

Inboedel 7% 8% 3% 2% 20% 35.400

Bron: H. Geveke, R. Joosten, E. Braam en N. Mertens. Horeca en veiligheid. Verslag van een kwantitatief onderzoek onder ondernemers in de Nederlandse Horeca. Den Haag: B&A-Groep, 1997.

De daders van vandalisme

zijn te vinden onder het

uitgaanspubliek.

De openheid en

gastvrijheid die horeca-

ondernemers willen

uitstralen staan bepaalde

veiligheidsmaatregelen

in de weg.
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inbraken
De horeca is iets vaker dan andere sec-

toren slachtoffer van inbraken. Cijfers

van het NIPO (de eerder genoemde

nulmeting van de Monitor Bedrijven en

Instellingen uit 2002) geven aan dat 18

procent van de horecaondernemingen

in het jaar 2001-2002 slachtoffer is

geworden van inbraken in gebouwen

of transportmiddelen. In Nederland is

er weinig bekend over de populatie

bedrijfsinbrekers. Inbrekers gaan

veelal planmatig te werk, blijkt uit

onderzoek (M. Kruissink en E.G.

Wiersma, Inbraak in bedrijven. Daders,

aangiftes en slachtoffers onderzocht.

Arnhem, Gouda Quint, 1995). Zij maken

daarbij gebruik van tips van bijvoor-

beeld werknemers van het bedrijf waar

ingebroken gaat worden. Bij de object-

keuze laten inbrekers zich vooral leiden

door de situering van het pand (goede

vluchtwegen en weinig sociale con-

trole). Inbrekers gaan in sommige

gevallen ook impulsief te werk, waarbij

zij zich laten leiden door de spanning

van het plegen van een inbraak. Tevens

is ongeveer de helft van de daders

tijdens een inbraak meestal onder

invloed van drugs, omdat zij verslaafd

zijn of omdat drugs de angst kan

reduceren. Anders dan bij vandalisme

en overvallen zijn de risicofactoren

voor inbraken in horecaondernemin-

gen weinig horecaspecifiek. Horeca-

ondernemingen lopen hetzelfde risico

om slachtoffer te worden van inbraken

als andere sectoren.

preventiemaatregelen 
Het voorgaande laat zien dat horeca-

ondernemers relatief vaak slachtoffer

zijn van criminaliteit tegen bedrijven

en instellingen. Dit vertaalt zich echter

niet in meer aandacht voor het pro-

bleem. Horecacriminaliteit wordt veel

vaker geassocieerd met uitgaanspro-

blematiek. Toch zijn er in de loop van de

tijd veel preventieve maatregelen

genomen, niet alleen door horecaon-

dernemingen zelf, maar ook door

politie en gemeenten. Te denken valt

aan het afromen van de kas, goede

procedureafspraken over het openen

en sluiten van een onderneming,

cameratoezicht, extra surveillance, de

horecatelefoon, het vervoeren van

uitgaanspubliek na sluitingstijden en

nog veel meer.

Het onderzoek van Regioplan moest

input opleveren voor het Actieplan

Veilig Ondernemen. In het onderzoek

zijn verschillende experimenten,

strategieën en beleidsontwikkelingen

naar voren gekomen die in dit verband

bruikbaar kunnen zijn.

informatienetwerk hotels
In het najaar van 2004 is KHN gestart

met een experiment, waarbij hotels via

een module op de website van KHN

informatie met elkaar kunnen uitwis-

selen over allerlei vormen van crimi-

naliteit, zoals walk-outs, insluiping,

verkrachting, overvallen, et cetera.

Aangesloten leden ontvangen een

waarschuwing van alle meldingen van

het systeem. Bij het welslagen van het

experiment zou het breder getrokken

kunnen worden naar andere typen

horecaondernemingen die zich voor

een dergelijk informatienetwerk lenen.

veilig uitgaan 
Sinds 1998 is er een groot aantal

gemeenten die convenanten-Veilig

Uitgaan hebben afgesloten met politie,

openbaar ministerie en horecaonder-

nemers. Een van de positieve effecten

van deze convenanten is dat het de

communicatie tussen de verschillende

partners verbetert. De convenanten

zijn vooral gericht op veilig uitgaan,

maar kunnen ook een functie hebben

in de handhaving en preventie van

Tabel 2> Overvallen naar horecasector 1998-2003 in absolute aantallen

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Café, discotheek 69 47 48 40 43 43

Coffeeshop 25 38 21 23 23 14

Hotel 33 35 29 33 47 47

Restaurant 89 105 100 91 80 76

Snackbar 148 132 147 122 116 119

Maaltijdbezorgers 144 122 215 175 84 91

Overige 27 24 21 17 26 37

Totaal 535 503 581 501 419 427

Bron: Nationale Recherche Informatie
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vandalisme, overvallen en inbraken.

Hetzelfde geldt voor het instrument

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU),

dat een verdere operationalisering

van de convenanten Veilig Uitgaan

vormt. De KVU zorgt er voor dat de

naleving van afspraken meetbaar

wordt gemaakt. Mogelijkerwijs

kunnen bepaalde preventiemaat-

regelen of oplossingsrichtingen

worden opgenomen in de KVU.

vergunningenstelsel
Vanuit de zijde van de gemeente zou

het gemeentelijke vergunningenstel-

sel misschien kunnen worden

gebruikt om bepaalde preventiemaat-

regelen bij horecaondernemers onder

de aandacht te brengen. In de exploi-

tatievergunning (alhoewel niet alle

gemeenten met een dergelijke

vergunning werken) of de gebruiks-

vergunning (voor ondernemingen

waar meer dan vijftig gasten in

kunnen) zou er bijvoorbeeld naast de

fysieke veiligheidseisen van gasten,

ook een module ten aanzien van de

sociale veiligheid van personeel en

gasten kunnen worden opgenomen

(te denken valt aan technopreventieve

maatregelen).

Illustratie: Hans Sprangers
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veiligheidsscan horeca
De veiligheidsscan is ontwikkeld door

het Bedrijfsschap Horeca en Catering

en is een instrument om het beveili-

gingsniveau van horecaondernemers

in kaart te brengen. De veiligheids-

scan geeft een oordeel over de bevei-

ligingssituatie van een horecaonder-

nemer en geeft advies op maat.

Aanvankelijk was het de bedoeling

dat de politie de veiligheidsscan bij

horecaondernemers zou afnemen,

maar achteraf bleek dit te tijdrovend

waardoor niet alle politieregio’s

hieraan meewerken. Het door de

horecaondernemer zelf laten

afnemen van de scan stuit op bezwa-

ren van objectiviteit. Een mogelijke

oplossing is het inschakelen van een

preventieadviseur, bijvoorbeeld

vanuit KHN.

brancheorganisaties
Brancheorganisaties (in de horeca

betreft het dan voornamelijk KHN)

kunnen een grote rol spelen in het

vergroten van het bewustzijn van de

risico’s die ondernemingen lopen om

slachtoffer te worden van vandalisme,

overvallen en inbraken. Te denken valt

aan het geven van voorlichtings-

bijeenkomsten, trainingen

(bijvoorbeeld overvaltrainingen) of

preventieadviezen. Tevens kan

certificering als eis voor lidmaatschap

van de brancheorganisatie het risico-

bewustzijn vergroten. Overigens zijn

niet alle horecaondernemingen

aangesloten bij KHN. Om een zo groot

mogelijk bereik te bewerkstellingen

zouden naast KHN ook de Kamer van

Koophandel of gemeenten een rol

kunnen spelen.

tot slot
Horecaondernemers lopen een

vergroot risico om slachtoffer te

worden van vandalisme, overvallen

en inbraken. Om zich tegen deze

vormen van criminaliteit te wapenen,

kunnen er veel maatregelen worden

genomen. De verantwoordelijkheid

hiervoor ligt in eerste instantie bij de

horecaondernemers zelf. Zij kunnen

de risico’s beheersen door relatief dure

technopreventieve maatregelen, maar

ook door goedkopere sociale en orga-

nisatorische maatregelen te nemen.

Niet alleen horecaondernemers, maar

ook actoren als de gemeente, politie en

KHN, kunnen een bijdrage leveren aan

het verminderen van de criminaliteit

tegen horecaondernemers. Een combi-

natie van maatregelen en een goede

verdeling van verantwoordelijkheden

moet in de toekomst zorgen voor een

veiligere uitgaansomgeving, niet

alleen voor het uitgaanspubliek, maar

ook voor de horecaondernemers en

hun personeel. <<
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In navolging van de Verenigde Staten en

misschien ook wel op last van de VS maakt ook

ons land werk van de preventie en de bestrijding

van terrorisme of wat daarvoor door moet gaan.

Want wat terrorisme precies is en wat daar

allemaal onder valt is twijfelachtig. De angst voor

terrorisme (terror=angst) – want daar gaat het

eigenlijk over – wordt ons behoorlijk aangepraat.

Door de media, maar ook door politici. Ik heb wel

eens het gevoel dat het de burger worst zal wezen,

maar dat het haast politiek incorrect is om je niet

angstig te voelen. Er zouden aanslagen voor-

komen zijn, maar doordat geen opening van

zaken wordt gegeven blijft het gissen hoe dat

werkelijk zit. De Vaste Commissie ‘stiekem’ van

de Tweede Kamer weet wellicht meer. We moeten

er maar op vertrouwen, dat zij naar behoren

wordt ingelicht. Voor de rechter houdt een

terreurzaak zelden stand.

Angst voor terreur opent ook menig subsidie-

potje. Een aanvraag voor subsidie van een project

die vroeger afgewezen werd, wordt nu doodleuk

opnieuw ingediend en gehonoreerd omdat de

subsidievrager iets vaags over bestrijding van

terrorisme in zijn aanvraag heeft opgenomen.

Tja, je weet maar nooit. Niet subsidiëren en later

in verband gebracht worden met een terroris-

tische aanslag, daar kijkt menige subsidiegever

wel voor uit. Ik kan daar nog wel vrede mee

hebben, want zo worden op zich een aantal goede

projecten toch nog gehonoreerd. De angst voor

terrorisme heeft ook de ontwikkeling van

technische hulpmiddelen in een stroomversnel-

ling gebracht. Het is niet denkbeeldig dat u

binnenkort, indien u met een vliegtuig wilt

reizen geheel ‘ontkleed’ door een scanapparaat

wordt gevoerd. Veel mensen zeggen dat prettiger

te vinden dan te worden gefouilleerd. Het wordt

nu getest op vermeende bolletjesslikkers uit de

West. De vraag is alleen of dit toch ingrijpende

middel dadelijk in de ijskast gaat als de terreur-

dreiging over is. Afschaffen van verworvenheden

blijkt toch altijd lastiger dan de invoering ervan.

Ronduit bedenkelijk is een voorstel dat ik laatst

vernam om zogenoemde sociale rookmelders te

installeren of aan te stellen. Ik had al zo mijn

bedenkingen bij het fenomeen ‘Meld misdaad

anoniem’.

Het melden van de gedachten of denkbeelden van

een medeburger doet denken aan een zeer zwarte

periode in onze recente geschiedenis. We begeven

ons op een hellend vlak, dat moeilijk weer

horizontaal is te krijgen is. Bovendien smoort het

elke vorm van discussie, die noodzakelijk is om

elkaars denkbeelden te leren begrijpen en het

radicaliserende eruit te halen. Dialoog is nodig

en het elkaar rechtstreeks durven aanspreken

op gedrag dat niet past bij onze samenleving.

Dat kan niet van boven af, maar dat moet vanuit

de gemeenschap zelf komen – gefaciliteerd door

de politiek, de overheid en maatschappelijke

instellingen. De Wetenschappelijk Raad voor het

Regeringsbeleid heeft daar onlangs een zeer

behartigenswaardig advies over geschreven:

Vertrouwen in de buurt. Het is te hopen dat de

overheden hun energie aanwenden om het advies

met huid en haar op te volgen in plaats van (vaak

onbedoeld) negativisme aan te wakkeren.

Wie bewust deel uitmaakt van een hechte samen-

leving op kleine schaal, zal niet tot radicale denk-

beelden komen omdat hij zich senang voelt in

zijn omgeving. Ook hoeft hij dan geen angst te

hebben. De ‘sociale rookmelders’ kunnen dan in

de kast blijven.

SECondant

Column

LEVE HET TERRORISME!?
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De gezamenlijke aanpak van crimina-

liteit tegen het bedrijfsleven kreeg op

12 mei in de Mondriaanzaal van het

Nederlands Congres Centrum in Den

Haag een impuls. Op het podium:

de ministers Donner en Remkes

(Justitie en BZK), staatssecretaris Van

Gennip (Economische Zaken), B. Visser

(Raad van Hoofdcommissarissen),

J. Schraven (VNO-NCW), H. van Lent

(Verbond van Verzekeraars), R. Pans

(VNG) en last but not least L. Hermans

(MKB-Nederland). Zij waren aange-

schoven om bij de start van het

congres Veilig Ondernemen het Actie-

plan Veilig Ondernemen deel 2 te

ondertekenen.

Het Actieplan deel 2 bevat, ten opzichte

van het eerste plan, vijf nieuwe projec-

ten en drie versterkingen van eerdere

projecten voor de periode 2005-2008.

Vorig jaar ondertekenden de partijen

het Actieplan Veilig Ondernemen deel

1, met als doel de criminaliteit tegen

bedrijven in 2008 met tenminste 20%

te verminderen. Toekomstig voorzitter

van het College van Procureurs-

generaal H. Brouwer gaf de aanwezigen

later die dag de visie van het openbaar

ministerie (OM) op criminaliteit tegen

het bedrijfsleven. Wanneer preventieve

maatregelen hebben gefaald, dan is het

aan politie en OM om op treden, was

zijn boodschap. Tijdens het congres

kreeg bungalowpark de Kemperven-

nen van Center Parcs de VeiligOnder-

nemenprijs 2005, die dit jaar voor het

eerst werd uitgereikt. De Kemperven-

nen kreeg de prijs, een glazen kunst-

werk en een bedrag van 20.000 euro

voor de initiatieven tot samenwerking

op het gebied van veiligheid met

onder meer overheden, politie

en brandweer.<<

CCV-nieuws

ACTIEPLAN VEILIG ONDERNEMEN 2

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

heeft zich de afgelopen jaren bewezen

als een effectief instrument voor de

beveiliging van individuele

woningen. Preventiemaatregelen in

en rondom de woning hebben de kans

op inbraak aantoonbaar verminderd

en de brandveiligheid verhoogd.

De opzet van het keurmerk voorziet

echter in een hoger ambitieniveau:

het verbeteren van de veiligheid

op wijkniveau – lees: de totale woon-

omgeving van bewoners. Hiervoor

moeten eisen worden gesteld aan de

opzet en inrichting van de gehele

buurt of wijk.

Nu het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid (CCV) verant-

woordelijk is voor het beheer van het

keurmerk en de politieregio’s hun

initiërende en uitvoerende rol zullen

aanpassen naar een signalerende en

adviserende rol, lijkt er een patstelling

te zijn ontstaan waar het gaat om

initiatief en uitvoering. Gemeenten

zijn op papier de aangewezen partij,

maar de praktijk laat zien dat een

nieuwe rol om kennis, oefening en

ondersteuning vraagt. Het CCV werkt

daaraan en zal gemeenten actief

informatie aanbieden. Op de website

van het CCV kunnen gemeenten

terecht voor de eerste informatie, voor

enkele compacte en handige

hulpmiddelen en voor contactgegevens

van het CCV en van Certificatie

Instellingen. Daarnaast zal het CCV in

samenwerking met de VNG een aparte

circulaire maken om het belang, de

voordelen en de mogelijkheden van het

keurmerk voor een veilige woonomge-

ving uiteen te zetten <<.

GEMEENTEN AAN ZET



Zorgen over geweld in de samenleving – of het om geweld

op straat gaat, huiselijk geweld of geweld tegen werknemers

in bepaalde beroepsgroepen (bijvoorbeeld de sociale dienst,

treinconducteurs, de thuiszorg) – leven er al jaren. Geweld

kwam vooral in de maatschappelijke belangstelling te staan

naar aanleiding van enkele geweldsexplosies in de publieke

ruimte met fatale afloop, schijnbaar zonder aanleiding.

Denk aan de schokkende dood van Meindert Tjoelker in

Leeuwarden en andere gevallen. Geweld op straat werd een

begrip en kreeg prioriteit in de aanpak van onveiligheids-

problemen. Uitgaansgeweld was een andere vorm van

geweld waar velen zich zorgen over maakten. Op lokaal

niveau werden allerlei inspanningen verricht, gericht op het

bestrijden van een specifieke vorm van geweld of meer

algemeen. Een voorbeeld is de aanpak Nee! Tegen Geweld

van de gemeente Leeuwarden, naar aanleiding van

Meindert Tjoelker. Vanuit de overheid werd als uitvloeisel

van de kabinetsnotitie ‘Geweld op Straat’ uit 1998, een

integrale aanpak van publiek geweld in gang gezet. Daartoe

behoorde onder meer een grootschalige voorlichtingscam-

pagne, het organiseren van een reeks maatschappelijke

debatten over geweld, het stimuleren van toezicht in de

openbare ruimte, en het creëren van het Landelijk Platform

tegen Geweld op Straat dat onder meer een anti-gewelds-

code moest ontwikkelen. Nadien kwam vooral huiselijk

geweld in de belangstelling te staan. Ook daar waren op

lokaal niveau verschillende projecten voor, bijvoorbeeld het

project Geweld in het gezin van de gemeente Haarlem.

Vanuit de overheid werd een grootschalig, interdeparte-

mentaal programma huiselijk geweld opgetuigd. Het pro-

gramma richtte zich onder meer op het versterken van de

samenwerking tussen verschillende organisaties die betrok-

ken zijn bij de bestrijding van huiselijk geweld. Steeds is

zichtbaar dat dan weer op lokaal niveau vernieuwingen

ontstaan, dan weer op centraal niveau. Maar een centrale

aansturing van bewezen effectieve aanpakken ontbreekt.

Probleem is daarbij wel dat in ons land, maar ook internatio-

naal, betrekkelijk weinig bekend is over de effectiviteit van

projecten of programma's die zich richten op de bestrijding

of het voorkomen van geweld. De empirische bewijslast

voor effectieve aanpakken op dit gebied is bijzonder schaars

en dat bemoeilijkt de aanpak van het probleem. De laatste

jaren komt er steeds meer aandacht voor de noodzaak om

alleen programma’s of projecten uit te voeren die zich in een

evaluatieonderzoek volgens strikte wetenschappelijke

criteria als effectief hebben bewezen. Het programma

Communities that Care (CtC), ook in ons land ingevoerd, is

daar een bekend voorbeeld van. CtC richt zich echter niet

specifiek op geweld, maar bevat wel bredere projecten die

óók van invloed kunnen zijn op de preventie van geweld.

Het Amerikaanse Center for the Study and Prevention of

Violence, gevestigd aan de Universiteit van Colorado-

Boulder, pioniert al sinds jaar en dag met het vaststellen van

welke programma’s (empirisch bewezen) effectief zijn voor

geweldspreventie. Uitgangspunt daarbij is dat er evaluaties

hebben plaatsgevonden volgens strikte criteria en in een

gecontroleerde omgeving. Maar deze organisatie besteedt

niet alleen aandacht aan het in kaart brengen welke pro-

gramma’s effectief zijn maar ook aan het vervolg: het

probleem van de juiste implementatie van aanpakken.

Voor een goede implementatie heeft deze organisatie het

zogenoemde Blueprints for Violence Prevention-program-

ma in het leven geroepen. Dit programma beoogt effectieve

lokale geweldspreventie in beeld te brengen en deze pro-

gramma’s op landelijke schaal in te voeren. Inmiddels zijn

een aantal bewezen effectieve aanpakken als zogenoemde

modelprogramma’s benoemd. Daarnaast heeft een aantal

programma de status van veelbelovend gekregen. Een

voorbeeld van de eerste categorie is het programma Big

Brothers Big Sisters of America (BBBSA), een mentorproject

waarbij vrijwilligers in een een-op-een-relatie jongeren met

bepaalde problemen begeleiden. Dit programma wordt in

ons land binnen het CtC-programma uitgevoerd onder de

naam Match. Een voorbeeld van de tweede categorie is het

Good Behavior Game. In ons land zijn daar inmiddels

experimenten mee uitgevoerd onder de naam Taakspel.

Bewezen effectieve, of op z’n minst veelbelovende

programma’s tegen geweld worden in ons land dus wel

uitgevoerd, maar nog veel te weinig. Wie meer wil weten

over deze organisatie en de lijst van effectieve programma’s,

kijk op: www.colorado.edu/cspv/blueprints/. <<

BLAUWDRUKKEN
TEGEN GEWELD 

Buitenlandse berichten
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